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Introdução
Os conhecimentos na área de Genética são de na-

tureza interdisciplinar e apresentam relação direta com 
o contexto social contemporâneo. A sociedade necessita 
ter acesso aos conhecimentos científicos desta área para 
que possa se engajar em um debate informado sobre o 
futuro das pesquisas em Genética e como sua aplicação 
pode afetar a saúde humana e o ambiente. 

Apesar do desenvolvimento da Genética, grande 
parte da população mundial ainda explica os fenômenos 
hereditários considerando os conhecimentos cotidianos, 
que constitui um grande obstáculo para a compreensão 
da Genética no contexto escolar. No contexto escolar, 
um dos grandes obstáculos para o esclarecimento e a 
compreensão dos fenômenos hereditários é o modo pelo 
qual grande parte da população mundial ainda entende 
e explica esses fenômenos pois, apesar do desenvolvi-
mento da Genética, apesar das informações científicas, a 
hereditariedade é ainda interpretada com base em conhe-
cimentos leigos, do cotidiano. As explicações para os fe-
nômenos hereditários por parte de indivíduos com níveis 
de escolaridades diferentes  são similares e se distanciam 
muito das concepções científicas. As concepções errô-
neas sobre os fenômenos hereditários são construções 
socialmente compartilhadas e ativamente conservadas 
nas práticas sociais (Santos, 2005). Por exemplo, as re-
lações de parentesco entre familiares são freqüentemente 
descritas por ligação de sangue, pois prevalece a idéia 
de que os atributos genéticos estão no sangue. Da mes-
ma forma, apesar do processo de fecundação ser ampla-
mente conhecido, a natureza do material hereditário e as 
leis mendelianas de herança não são ainda devidamente 
compreendidos (Richards, 1996). 

As dificuldades que os conteúdos científicos le-
vantam decorrem da própria natureza desses conceitos, 
como é, por exemplo, o caso dos conceitos de DNA, pro-
teína ou gene, os quais escapam a um acesso sensorial 
direto dos estudantes, ou seja, às suas experiências co-
tidianas. O mesmo se passa com muitos dos processos 

estudados em biologia, como é o caso da síntese pro-
téica ou da divisão celular. Além disso, as informações 
prévias que os estudantes possuem sobre esses conceitos 
podem interferir no processo de construção de significa-
dos, causando distorção do novo conhecimento. A Ge-
nética constitui um campo paradigmático para ilustração 
de muitas das dificuldades e problemas de aprendizagem 
(Cid & Neto, 2005).  Dificuldades relativas ao proces-
so de aprender e ensinar genética na universidade foram 
alvo de um relato de Griffithis e Mayer-Smith (2000) que 
apresentaram estratégias e atividades baseadas no cons-
trutivismo visando vencer os obstáculos.

Outra dificuldade é com relação à leitura das fi-
guras apresentadas em livros. Por exemplo, estudantes 
da 3a série do ensino médio de Brasília demonstraram 
dificuldades na leitura das imagens sobre a divisão ce-
lular assim como na aprendizagem desse tema. A forma 
como os alunos compreendem e aplicam os conceitos de 
cromátide, cromossomos homólogos, célula haplóide e 
célula diplóide, e a própria relação com a imagem, po-
dem ser consideradas causas dessa dificuldade (Barros & 
Carneiro, 2005).            

A explicitação da relação entre os processos – mi-
tose, meiose e fecundação- os ciclos de vida e a con-
tinuidade da informação genética são as orientações 
principais que vários trabalhos destacam para o ensino/
aprendizagem de Genética (Banet &Ayuso 1995; Lewis  
et al, 2000; Cid & Neto 2005; Silveira & Amabis,2003). 
Observa-se também que no ensino superior a relação 
correta entre a meiose, DNA e herança mendeliana não 
fica bem estabelecida mesmo após os estudantes terem 
sido aprovados na disciplina (Griffithis & Mayer-Smith, 
2000; Torres et al, 2004; Lock & McDermid, 2005; Neth 
et al, 2006). 

Dentre as necessidades formativas, apontadas por 
professores de biologia, em formação inicial e contínua, 
está a proposição de recursos didáticos visando facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem (Sarmiere & Justina, 
2004). A compreensão dos conceitos básicos é essencial 
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aos conhecimentos de novas tecnologias e pode ser faci-
litada pela inserção de modelos didáticos no processo de 
ensino aprendizagem (Justina & Ferla, 2006).

 
  objetivo 
 Atualmente existe um rico material virtual fa-

cilmente acessado pela Internet, porém ainda há uma 
carência de material que possibilite a concretização da 
idéia. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi apresen-
tar um modelo didático que pode ser utilizado tanto no 
nível médio como no superior, que visa o melhor enten-
dimento do comportamento do material genético durante 
as divisões celulares. O modelo é de baixo custo, fácil 
preparação e enfatiza a recombinação, produção (ou for-
mação) de gametas e os possíveis erros na transmissão 
do material genético. Permite também que o estudante 
tenha a concretização de um conteúdo abstrato em decor-
rência da busca ativa da compreensão dos processos, e 
seja levado a uma atividade refl exiva sobre os processos 
e conhecimentos genéticos e citológicos.

metodologia
material: 
- 1 jogo de dominó (base para a confecção dos cro-

mossomos);
- papel camurça de duas cores diferentes (para re-

presentar a herança dos cromossomos materno e pater-
no);

-etiquetas brancas e canetas coloridas ou peque-
nas etiquetas coloridas (para representar os diferentes 
alelos).

Procedimento de montagem:
O material básico, isto é, os cromossomos mon-

tados nas peças de dominó, poderá ser preparado pelo 
professor antes do início da atividade em sala de aula ou 
juntamente com os alunos, dependendo do tempo dispo-
nível e do objetivo da atividade. Por exemplo, é interes-
sante que alunos de graduação realizem a montagem pois 
poderão utilizar o mesmo recurso didático em sua vida 
profi ssional. 

Para o melhor aproveitamento das 28 peças do 
dominó, foi defi nida uma composição de 2n= 14, sen-
do que os sete cromossomos de origem paterna foram 
representados na cor azul e os sete de origem materna, 
na cor vermelha. Cada cromossomo foi representado por 
duas peças, cada peça representando uma cromátide, vi-
sando facilitar a visualização da dinâmica da separação 
das mesmas no processo de divisão celular. A fi gura 1 re-
presenta este material básico simulando  diferentes tipos 
de cromossomos e tamanhos variados. Nas fi guras 2, 3 e 
4 estão apresentadas algumas das possíveis simulações 
utilizando-se o material em questão. 

Com o objetivo de simular o crossing-over, foi uti-
lizado um recorte de cromossomos de cor diferente do 
recorte da origem parental, que foi sobreposto ao modelo 
básico (fi gura 2). Esta atividade deve ser realizada pelos 
alunos em sala de aula. De preferência, o mesmo recorte 
não deverá ser colado, pois assim o modelo poderá servir 
para as demais atividades propostas. 

No exemplo aqui relatado, o individuo em questão 
é heterozigoto. Para simular diferentes alelos, foram re-
cortados pedaços pequenos de etiqueta branca, que foram 
pintados com cores diferentes e sobrepostos ao modelo 
básico (fi gura 3). A fi gura 4 apresenta quatro possíveis 
combinações dos cromossomos homólogos obtidas com 
a simulação. Importante notar que nesta fi gura foram 
apresentados os produtos de uma gametogênese normal 
desconsiderando a ocorrência de eventos mutacionais do 
tipo alterações numéricas, como não disjunção e retar-
do anafásico, e nem alterações estruturais, como dupli-
cação, translocação, inversão, dentre outras. Seguindo o 
mesmo raciocínio, o professor poderá simular também 
alguns genes em homozigose para que o aluno não fi que 
com a falsa impressão de que alelos de origem materna e 
paterna sempre são diferentes.

Este modelo pode ser montado para diferentes ge-
nomas, diferentes ploidias e cromossomos até um máxi-
mo de 2n= 14 utilizando um jogo de dominó. A opção de 
trabalhar com um número menor de cromossomo pode 
ser adaptada, dependendo do número de estudantes e do 
tempo disponível para a execução da prática, discussão e 
síntese dos resultados.

Figura 1: Modelo básico representando 2n = 14 duplicado (confi guração da metafase ). No exemplo aqui 
fornec do, o cromossomo 1 é metacêntrico grande, o 2 é submetacêntrico grande, o 3 é um telocêntrico grande, o 4 
umacrocêntrico grande, o 5 é submetacêntrico médio, o 6 é metacêntrico médio e o 7, um acrocêntrico pequeno.
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Figura 2: Modelo de um par de homólogos representando uma simulação de um crossing-over.

Figura 3: Modelo de um par de homólogos representando a simulação  de três locos em heterozigose 
(alelos rosa e roxo, amarelo e laranja e preto e cinza).
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Figura 4: Representação da simulação de produtos de uma gametogênese mostrando quatro gametas possí-

veis de serem gerados quando se considera somente a recombinação intercromossômica e ausência de não-disjun-
ção ou qualquer outra anormalidade na segregação dos cromossomos. 
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Sugestão de aplicação do material básico
Sugerimos que o conteúdo seja apresentado teo-

ricamente e visualmente antes destas atividades. Como 
dito anteriormente, o modelo básico pode ser fornecido 
ao estudante (ou um grupo) ou pode ser montado seguin-
do as orientações do professor,  dependendo do tempo 
disponível e o objetivo principal da atividade. Para si-
mular as atividades sugeridas, o modelo será modificado 
no decorrer das mesmas, porém poderá ser reutilizado 
inúmeras vezes. Sugere-se que  livros sobre o conteú-
do estejam disponíveis para consulta e que seja previsto 
um tempo final para discussão dos resultados. Sugere-se 
que os alunos sejam divididos em grupos de aproxima-
damente 4 alunos. Cada grupo receberá ou, alternativa-
mente, montará um modelo básico, isto é, receberá um 
jogo de dominó.

atividade 1: Genoma e Ploidia. 
Para esta atividade o professor deve solicitar que 

os alunos observem atentamente o material fornecido e 
discutam  sobre o genoma básico deste organismo, em 
especial com relação à ploidia (2n=14). É possível tra-
balhar diferentes ploidias com o mesmo tipo de material, 
apesar do exemplo fornecido ser diplóide. Paralelamen-
te, trabalhar a definição dos termos cromossomo, cro-
mátide, centrômero, telômero, cromossomo homólogo e 
cromossomo duplicado. 

atividade 2: Cariótipo. 
Trabalhar o conceito de cariótipo e a montagem do 

mesmo. Para isto solicitar que os estudantes classifiquem 
os tipos de cromossomos e montem o cariótipo sempre a 
partir dos cromossomos maiores para os menores. Para-
lelamente, peça para os estudantes montarem o cariótipo 
humano, classificando os cromossomos, recortando-os 
de uma figura de uma célula humana em metafase, que 
pode ser encontrada facilmente em livro ou na internet. 

atividade 3: Cromossomos sexuais. 
E os cromossomos sexuais? Neste modelo o sexo 

não foi especificado por cromossomos, como pode ser 
então? O professor levanta as questões e solicita que os 
alunos busquem explicações na literatura e exemplos de 
organismos que apresentam determinação sexual por ou-
tras formas.

atividade 4: Ciclo celular normal (mitose). 
O professor solicita que os alunos simulem o com-

portamento do material genético durante a divisão mitó-
tica. Solicita que eles observem os produtos e questiona 
sobre a ocorrência de recombinação. 

atividade 5: Ciclo celular normal (meiose) sem 
crossing-over e segregação independente. 

Nesta atividade o professor solicita que os alunos 

simulem o comportamento do material genético durante 
a divisão meiótica, considerando locos em heterozigose. 
Neste momento, deve-se trabalhar somente a combina-
ção entre os diferentes cromossomos homólogos (sem 
crossing-over). Solicita também que os alunos observem 
os produtos (gametas) e questiona sobre a ocorrência de 
diferenças entre eles e o porquê disso: Quantos produtos 
diferentes são esperados? Qual a probabilidade de ocor-
rência de cada um?   

atividade 6: Probabilidade e segregação inde-
pendente: 

O professor questiona, enfatizando que os alunos 
não devem considerar o crossing-over nesta atividade: 
Qual a probabilidade de ter em um produto (gameta) 
somente o conjunto haplóide dos cromossomos pater-
nos? E dos maternos?

atividade 7: meiose com crossing-over: 
Para essa atividade o professor solicita aos alunos 

que eles simulem o comportamento do material genético 
durante uma divisão meiótica com ocorrência de cros-
sing-over (um em cada par de homólogo) e verifiquem os 
produtos produzidos. Questiona ainda: Há diferenças en-
tre os tipos de gametas produzidos na atividade 5? Pode-
se também trabalhar o conceito de ligação gênica.

atividade 8: diferença entre mitose e meiose:      
          O professor coloca a seguinte situação: Um núcleo 
celular está em divisão e se encontra na fase de metafase. 
Questiona, solicitando que a resposta seja representada 
com o dominó: Como identificar se é uma metáfase mi-
tótica, de meiose I ou de meiose II?

atividade 9: Produtos de meiose de diferentes 
genomas:

O professor solicita que os alunos representem um 
núcleo 2n=4 e outro 2n=6, simulem a meiose e analisem 
a produção de gametas em cada caso, considerando duas 
situações: a) com a ocorrência de crossing-over e b) sem 
crossing-over. Após as representações, o professor leva 
os resultados para discussão.

atividade 10: diferenças nas ploidias: 
O professor solicita que os alunos representem, com 

o dominó um núcleo 2n=6 e outro 3n=6 e que simulem a 
metáfase I da meiose para cada caso. Questiona então so-
bre as observações principais da representação realizada.

atividade 11: meiose em triplóides: 
Nessa atividade os alunos são solicitados a simu-

lar a meiose completa de um núcleo 3n=6 e relatar os 
resultados. O professor deve trabalhar a questão de for-
mação de gametas com aneuploidias em triplóides junto 
aos seus alunos.
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atividade 13: meiose em tetraplóides:  
Os alunos são solicitados a simular a configuração 

dos cromossomos homólogos na metáfase I e na metáfa-
se II da meiose considerando um núcleo 4n=8. São então 
questionados pelo professor sobre a quantidade de repre-
sentantes de cada cromossomo homólogo presentes em 
um gameta e se haveria maior ou menor variação nos 
gametas se o núcleo fosse 2n=8.

atividade 14: Pareamento dos homólogos e ale-
los: 

Para esta atividade, o professor solicita que os 
alunos representem a metáfase I da meiose do material 
genético nuclear de uma célula 2n=4, demonstrando cro-
mossomos submetacêntricos e acrocêntricos com 6 lo-
cos, sendo 2 homozigotos e 4 heterozigotos. 

atividade 15: Combinação e alelos: 
Esta atividade está vinculada à de número 14. Os 

alunos são solicitados a utilizar o material da atividade 
anterior, simular e anotar os resultados referentes: a) às 
diferenças nos gametas; b)  à produção de gametas se 
considerar a  ocorrência de  um crossing-over entre cada 
um dos pares de cromossomos homólogos, c) ao com-
portamento dos alelos.  Analisar e discutir os resultados.

atividade 16: Ciclo celular: 
Neste caso o professor utiliza o modelo para simu-

lar as alterações no material genético ao longo do ciclo 
celular e solicita aos estudantes que observem a variação 
da quantidade e estrutura do cromossomo. Pede então a 
eles que expliquem como e porquê ocorrem essas varia-
ções.

atividade 17: divisão celular com alterações no 
material genético: 

Nesta atividade os alunos são solicitados a simular 
as divisões celulares introduzindo alterações no material 
genético: não disjunção meiótica (I e II), mitótica e na 
estrutura do cromossomo.

atividade 18: 
Os alunos são solicitados a simular a ocorrência 

de uma trissomia livre em um núcleo originalmente 2n=4 
e verificar que tipos de gametas um indivíduo trissômico 
pode produzir e em que probabilidade. Neste caso, de-
vem supor a ocorrência de fecundação com um gameta 
normal e avaliar quais os possíveis cariótipos da prole.

atividade 19: meiose e aneuploidias: 
Para esta atividade os alunos devem representar 

a meiose de um núcleo celular com uma tetrassomia e 
uma nulissomia. Posteriormente, devem descrever quais 
os tipos de gametas que podem ser esperados e fazer uma 
comparação com os resultados da atividade anterior.

atividade 20: meiose e alteração estrutural:
Os alunos são solicitados pelo professor a repre-

sentar uma trissomia devido a uma translocação robert-
soniana. Depois devem fazer uma demonstração da con-
figuração do pareamento dos cromossomos homólogos 
incluindo o cromossomo alterado e comparar os gametas 
formados com aqueles advindos de um núcleo com  tris-
somia livre.      

atividade 21: Combinar e recombinar: 
O professor solicita aos alunos que demonstrem, 

com o dominó, como é possível uma criança apresentar 
novas combinações de genes que estão ausentes em am-
bos os pais. 

atividade 22: meiose e Genes ligados: 
Para este conteúdo os alunos são solicitados a re-

presentar diferentes locos em heterozigose no modelo 
básico com genes ligados e não ligados e determinar os 
genótipos parentais. Devem, posteriormente, simular a 
meiose, analisar os genótipos dos gametas e discutir os 
resultados, além de testar a possibilidade dos locos se-
rem todos homozigóticos.

Considerações finais:
Entendemos que os conhecimentos da Genética 

associados ao ensino da Reprodução no contexto escolar 
e social podem tornar os conteúdos científicos escolares 
dotados de significado, aplicação e riqueza de exemplos 
da vida cotidiana. Como ensinar e levar o estudante a 
compreender as seguintes questões: - como o material 
genético é transmitido de pai para filho pelos gametas? 
- O que ocorre na fecundação e o que dá origem a um 
novo ser, perpetuando a espécie? Como as alterações 
nos cromossomos ocorrem dando origem às síndromes 
genéticas? Como entender qual a probabilidade de um 
indivíduo com síndrome de Down ter um filho normal? 
Diante destas perguntas este material foi elaborado para 
atender a necessidade de propostas pedagógicas que per-
mitam aproximar as pessoas do conhecimento científico 
com  atividade reflexiva.

É fundamental que o professor analise o material 
de modo crítico, pois além do tema ser de aplicação di-
reta à vida cotidiana, também apresenta uma vasta litera-
tura que pode ser mais explorada, possibilitando, assim, 
o aprimoramento do material e adequação do mesmo às 
diferentes realidades. As aneuploidias são as mais fre-
qüentes anormalidades cromossômicas, é a base genética 
de abortos e defeitos congênitos. Sabe-se atualmente que 
a maioria das aneuploidias tem origem em erros na meio-
se I materna, que a idade materna é um fator de risco para 
as trissomias humanas e que alterações na recombinação 
têm importante contribuição na não-disjunção meiótica. 
As pesquisas atuais nesta área visam o entendimento da 
relação entre a recombinação e os eventos da não disjun-



7

ção.  Esses temas, assim como as causas de não disjun-
ção meiótica em humanos foi revisto e está disponível na 
literatura (Hassold et a,l 2007), o que pode ser de grande 
utilidade para a atualização dos professores com relação 
a estas questões. Também pesquisa-se as possíveis con-
sequências das aneuploidias de cromossomos sexuais  na 
segregação dos cromossomos meióticos, já que com o 
tecnologia de reprodução assistida os pais anteriormente 
inférteis, hoje podem ser pais biológicos, como no caso 
de homens 47,XXY. O mecanismo de origem das aneu-
ploidias de cromossomos sexuais, na maioria dos casos, 
deriva da perda ou ganho de um cromossomo paterno 
(Hall et al, 2006).

Ao longo das nossas experiências no ensino de 
graduação e também em cursos de atualização para pro-
fessores, detectamos a falta de percepção da extensão da 
variação genética resultante da meiose. O presente ma-
terial pode facilitar a visualização destes dois processos 
únicos da meiose: a combinação e a recombinação. Pier-
ce (2003), chama a tenção para o esclarecimento desses 
dois processos, onde o primeiro, o crossing-over, mistura 
alelos no mesmo cromossomo, levando a novas combi-
nações, que resulta em cromátides irmãs não idênticas; 
o segundo, é a distribuição independente dos cromosso-
mos paternos e maternos, que mistura alelos de diferen-
tes cromossomos em novas combinações. 
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resumo
No século XVII, com o desenvolvimento de mi-

croscópios simples, descortinou-se um mundo maravi-
lhoso e novo, o mundo dos seres e estruturas não visíveis 
a olho nu. Neste trabalho, descrevemos a construção de 
um microscópio com uma única lente, como aqueles de 
Leeuwenhoek, que foi um dos primeiros microscopistas. 
As lentes para este equipamento são retiradas de “laser 
pointers” (“canetas laser”) que são de fácil obtenção e 
baixo custo. A construção do equipamento apresentado 
neste trabalho pode ser realizada em sala de aula e a qua-
lidade das imagens obtidas permite aos alunos descobrir 
o mundo microscópico. Além disto, o baixo custo e a fa-
cilidade de manipulação deste microscópio possibilitam 
a execução de atividades exploratórias mais livres, nas 
quais os alunos poderão decidir o que observar. Por fim, 
acreditamos que a experiência de construir um equipa-
mento com capacidade de resolução equivalente ao dos 
primeiros microscópios pode ser uma ferramenta valiosa 
para o professor chamar a atenção para aspectos da his-
tória da ciência, relacionar o que os alunos podem ver 
com o que viram os primeiros microscopistas e discutir a 
gênese de conhecimentos que hoje constituem a base da 
Biologia como, por exemplo, a teoria celular.

Introdução
O mundo microscópico é fascinante. Ele encanta 

e desperta nossa curiosidade para a organização e com-
posição de organismos e estruturas, revelando padrões e 
complexidades que não podem ser supostas nas observa-
ções cotidianas. 

Parte significativa das informações contidas nos 
textos didáticos da área de Biologia do Ensino Médio 

foram obtidas através de observações feitas com auxílio 
de lentes (microscópios ou estereomicroscópios). Entre-
tanto, o alto custo destes equipamentos faz com que as 
atividades de aula prática envolvendo observação de ma-
terial ao microscópio sejam extremamente limitadas. Em 
uma pesquisa com 145 calouros de cursos da área bioló-
gica, na UFSM do ano de 2007, verificamos que 48,3 % 
nunca tiveram contato com este equipamento durante o 
Ensino Médio ou Fundamental. Nesta amostra, quase a 
totalidade dos 51,7% que relataram ter observado algum 
material em microscópio, só tiveram a experiência uma 
única vez e sem chances de manipular o equipamento ou 
preparar as amostras.

 Outro aspecto que nos chama a atenção é que, 
quando se investigam alunos ingressantes no curso su-
perior, apenas 6% são capazes de estabelecer de modo 
claro as relações entre as primeiras observações feitas 
através de microscópios e a gênese de conhecimentos 
biológicos fundamentais como a teoria celular. Embora 
os aspectos históricos das teorias científicas sejam consi-
derados fundamentais para uma alfabetização científica 
(SCHEID e FERRARI, 2006) e ainda que os livros di-
dáticos apresentem fotos e textos sobre Leeuwenhoek e 
Hooke, a grande maioria dos alunos não lembra destes 
cientistas.  

Propomos aqui uma atividade através da qual os 
próprios alunos podem construir um microscópio usando 
a lente retirada de um “laser pointer” (uma caneta laser) 
e outros materiais de fácil acesso. Este pequeno aparelho 
possibilita ao aluno a descoberta do mundo microscópi-
co de modo exploratório e mais livre. O envolvimento 
com a construção do equipamento também cria a possi-
bilidade de instigar a curiosidade do aluno sobre a histó-
ria da microscopia e o fato de ser feito com uma só lente 
permite uma comparação direta com as imagens vistas 
por Leeuwenhoek.
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Algumas imagens de células de cebola (Figura 
1-A) e mosquito (Figura 1-B) foram obtidas usando um 
microscópio construído em sala de aula segundo a des-

crição apresentada aqui. Além disto, este equipamento 
permite observar organismos aquáticos de tamanho mui-
to reduzido, como protozoários (Paramecium) e algas 
unicelulares.

Construção do microscópio
Material necessário:

  1   Chaveiro ou caneta laser (“pointer” usado em apre-
sentações com “datashow”);

  2  Garrafa PET (com tampa);
  3  Rolha de cortiça;
  4  Pedaço de plástico fi rme (pode ser tampa de pote 

plástico ou equivalente);
  5 Um prego (de aproximadamente 2 cm);
  6 Um parafuso (de aproximadamente 2 cm);
  7  Massa epóxi (durepoxi ou similar);
  8  Atilhos de borracha (também conhecidos como 

“elástico de dinheiro” ou “ligas de borracha” em 
outras regiões do país);

  9  Serra de ferro ou faca serrilhada;
10 Clips de papel; 
11 Tubo plástico ou bloco de borracha escolar;
12 Estilete;
13  Agulha de injeção descartável.

procedimento
montando o microscópio
Com uma “serra de ferro” (ou faca serrilhada), cortar 

a garrafa PET logo abaixo da região da rosca (abaixo do fri-
so que existe na parte superior, como mostra a Figura 2-A). 
Fazer um corte transversal na rosca extraída da garrafa PET. 
Este corte deve ir do friso até quase o fi m da rosca (Figura 
2-B e C) e deve ter aproximadamente 3 mm de largura.

Cortar uma rolha de cortiça para que fi que com 
aproximadamente 1,1 cm de altura e diâmetro um pouco 
menor que o da rosca da garrafa PET. É importante que 
a rolha não fi que justa dentro da rosca da garrafa PET e 
possa ser movimentada (Figura 2-C).

Fazer um furo no centro da tampa da garrafa PET 
e posicionar no centro a rolha de cortiça (Figura 2-C). 

Através do furo feito na tampa, parafusar a rolha 
de cortiça na tampa da garrafa PET (Figura 2-C e D).

Rosquear a tampa da garrafa PET com a rolha 
quase até o fi m.

No corte transversal que foi feito na rosca da gar-
rafa (Figura 2-B), inserir o prego que deverá fi car preso 
na rolha (Figura 2-C, D e E).

Agora, quando a tampa da garrafa é movimentada 
para “fechar” ou “abrir” é possível ver o prego avançan-
do e retrocedendo. Este movimento permitirá que seja 
dado foco ao microscópio, aproximando ou afastando o 
“porta-amostra” da lente.   

Com uma faca serrilhada, estilete ou serra cortar 
duas peças de plástico: um retângulo de 12cm x 10cm 
(onde será fi xada a lente) e outro 10cm x 7cm (onde será 
fi xado o aparato de foco e o “porta-amostra”, fi gura 2-D). 

 Na parte central da peça de plástico menor, colar 
com massa epóxi o conjunto “tampa + rolha + rosca” 
(Figura 2-D).

 No prego que foi fi xado na rolha, colar com massa 
epóxi a parte plástica de uma agulha de injeção descartá-

Figura 1 – Detalhes de observações feitas ao microscópio construído com lente de “caneta laser”. A – Células 
de epitélio de cebola coradas com azul de metileno; B - Cabeça de um mosquito. As fotos foram feitas encostando 
uma webcam diretamente na lente do microscópio, conforme descrito em Loreto e Sepel (2003)
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vel. A extremidade desta agulha servirá de suporte para 
os “porta-amostras” (Figura 3-D e E).

 Desmontar o “pointer” (Figura 3-A) e, com o au-
xílio de um estilete, retirar a lente.

 Inserir a lente em um suporte que pode ser um 
tubo plástico ou um bloco recortado de borracha esco-
lar que corresponda ao diâmetro da lente. Este suporte 
facilitará a fixação da lente na placa de plástico. Depois 
que a lente estiver inserida no suporte, fazer um orifício 
na placa de plástico maior (à 1cm de distância da lateral 
menor) Este orifício deve ter o tamanho exato do supor-
te onde está a lente para que o encaixe seja exato. Pelo 
fato da lente ser de acrílico, não poderá entrar em contato 
com adesivos do tipo “superbonder”, porque ficará es-
branquiçada. Na figura 2-E, a lente está inserida em um 
tubo plástico cônico (segmento da ponta de uma ponteira 
de micropipeta com capacidade de 1 ml).

Juntar as duas peças plásticas com atilhos de borra-
cha. O microscópio está pronto para usar (Figura 3-C).

observando amostras:
Usamos três tipos de suportes para amostras. Se 

a amostra for um material de dimensões maiores (ex.: 
inseto, pedaço de planta) podemos espetar o material em 
uma agulha de injeção. Neste caso, a agulha com a amos-
tra será encaixada diretamente sobre aquela que já está 
fixada sobre o prego inserido na rolha. 

Com o deslocamento de uma placa de plástico so-
bre a outra, a amostra será colocada na frente da lente 
e o foco será ajustado girando a tampa da garrafa PET. 
Também a fonte de luz será importante para a melhor vi-
sualização das amostras. Olhar contra uma lâmpada flu-
orescente, fixa no teto da sala de aula, pode ser uma boa 
fonte luminosa, ou, alternativamente, apontar a “lente do 
microscópio” para o céu claro. 

   Para a observação de materiais muito peque-
nos, como células do epitélio de cebola ou folhas de 
Elodea, coloca-se a amostra entre duas lamínulas. Para 
posicionar o conjunto de lamínulas e amostra junto à len-
te, utiliza-se um suporte de adaptação construído com a 
tampa de proteção plástica que vem junto com a agulha 
descartável de injeção (Figura 3-D). Esta tampa deve ser 
cortada pela metade e na parte inferior faz-se um corte 
transversal de 0,5 cm. Neste corte as lamínulas contendo 
a amostra serão fixadas e a base do suporte será encaixa-
da no prego fixado na rolha. 

Para visualização de microorganismos presentes 
na água é necessário construir um “mini-aquário” (Fi-
gura 3-B, D e E), utilizando um cartão telefônico do se-
guinte modo:

1 Recortar um quadrado de 1 cm no cartão telefônico e 
remover a região central, fazendo um corte com for-
mato de V.

2 Colar com adesivo (superbonder) uma lamínula de 
cada lado do quadrado.

3 Fixar o “mini-aquário” no mesmo tipo de suporte de 
adaptação utilizado para a observação de amostras 
entre lamínulas.

4 Encher o “mini-aquário” com água contendo os mi-
croorganismos e encaixar o suporte de adaptação na 
agulha presa à rolha. Deslocar as placas uma sobre 
a outra até o “mini-aquário” ficar em frente à lente e 
ajustar o foco girando a tampa da garrafa.

Sugestões de atividades
Depois de construído o microscópio, deve-se fazer 

um pequeno treinamento com os alunos para que apren-
dam como preparar as amostras, e também como regular 
o foco, movimentando o “porta-amostras” e girando a 
tampa da garrafa PET.

É interessante chamar a atenção para o fato de que 
com este aparelho é possível observar imagens que lem-
bram muito o que Leeuwenhoek podia ver com o seu mi-
croscópio. Neste momento, leitura de livros e buscas na 
internet permitirão ao aluno uma incursão na história da 
Biologia e, provavelmente, despertem um interesse maior 
sobre o que ele observará. Podemos citar como fonte, o 
excelente livro “Teoria Celular: de Hooke a Schwann” 
de PRESTES (1997) ou os sites http://www.euronet.nl/
users/warnar/leeuwenhoek.html e http://www.invivo.fio-
cruz.br/celula/historia_01.htm.

O mais interessante no uso deste equipamento é 
desafiar os alunos a vasculhar o mundo microscópio do 
pátio da escola e de suas casas. Sugerimos que seja feito 
o planejamento de observações com a organização dos 
resultados em uma tabela coletiva que resuma o que foi 
visto com sucesso e o que não pode ser visualizado. Vá-
rias alternativas para a observação podem ser dadas aos 
alunos, inclusive a utilização de alguns corantes. A dis-
cussão dos resultados permitirá que se explorem várias 
situações de integração entre conhecimentos de Biolo-
gia, Física e Química.
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Figura 2 – Etapas de montagem do microscópio. A – Corte da garrafa PET logo abaixo do friso; B – corte 
transversal que servirá para o movimento do prego (porta-amostra); C – componentes do sistema de foco do mi-
croscópio: rosca (verde) com o corte transversal, rolha, tampa com furo (verde) e parafuso; D – fixando o sistema 
de foco com “durepoxi” na placa plástica menor; E – fixação da lente em um furo feito na placa maior. Note que 
as duas placas são mantidas juntas com atilhos de borracha. 
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Figura 3 – Detalhes de alguns componentes do microscópio. A – caneta laser de onde se retira a lente para 
o microscópio; B – aspecto geral do “mini-aquário” para visualização de “microorganismos” aquáticos; C – vi-
sualização do microscópio montado. Note que neste, prendemos as duas placas plástica com um clips de papel e 
atilhos de borracha, pois assim o sistema fica mais firme e o movimento entre as placas mais controlável; D – mon-
tagem do “mini-aquário”: a proteção de plástico da agulha de injeção, o cartão telefônico cortado com o V e a 
lamínula e o “mini-aquário” montado; E – um esquema do corte do cartão telefônico e corte do perfil do esquema 
mostrando que as lamínulas (em cinza) são coladas dos dois lados do cartão.
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evolutivas marcantes vêm da observação de estruturas 
vestigiais encontradas em algumas espécies, dos fósseis, 
das homologias e, mais recentemente, dos estudos sobre 
o DNA (ácido desoxirribonucléico).

Uma estrutura vestigial é uma parte não funcional 
do corpo (versão rudimentar) que, no entanto, apresenta 
uma função importante em outras espécies proximamen-
te relacionadas.  Por exemplo, a espécie de peixe Astya-
nax mexicanus vive em cavernas do México e apresenta 
olhos rudimentares, incapazes de proporcionar visão. A 
explicação para esse fato é que o olho “foi herdado” de 
sua espécie ancestral que vivia em águas banhadas pelo 
sol, mas que perdeu função, quando se adaptou à vida em 
ambiente desprovido de luminosidade - as cavernas.

O estudo do registro fóssil também traz uma sé-
rie de fabulosas evidências sobre a origem das espécies 
a partir de modificações de espécies ancestrais. Fósseis 
são traços de qualquer organismo que viveu no passado, 
por exemplo, esqueletos que foram soterrados e que se 
mineralizaram com o passar dos anos. Se as espécies se 
modificam com o passar do tempo, então é de se esperar 
que se encontrem formas com características morfológi-
cas em estado intermediário entre os principais grupos de 
organismos que conhecemos. 

Um exemplo muito bem documentado de formas 
intermediárias está representado na história evolutiva 
das baleias e golfinhos. Por que esses animais, comple-
tamente adaptados à vida exclusivamente aquática, res-
piram por pulmões e apresentam glândulas mamárias, 
amamentando-se de leite, como os humanos? À primeira 
vista, seria mais lógico supor que ambos respirassem por 
brânquias, como os peixes, ao invés de terem que buscar 
ar na superfície das águas, constantemente, para encher 
os pulmões de oxigênio.  Interpretado à luz da evolução, 
esse padrão nos leva a supor que esse grupo de mamífe-
ros é descendente de um ancestral terrestre e, portanto, 
tinha membros para se locomoverem em terra e respira-
vam por pulmões. Entre os ancestrais terrestres e as ba-
leias modernas, então, deveriam existir algumas espécies 
que existiram anteriormente e que possuíam membros 

Evidências da Evolução
Uma semente, trazida pelo vento, pousa sobre o 

solo e lá fica até as primeiras chuvas. Ao germinar, suas 
raízes começam a se desenvolver, e logo surge o primei-
ro ramo, e outro a partir deste, e mais outro, até o vicejar 
de uma árvore, com muitos galhos e folhas.

É exatamente da analogia de uma árvore ramifi-
cando-se em múltiplos galhos que Charles Darwin, o ar-
quiteto maior da teoria da Evolução, utilizou-se para ex-
plicar a origem e diversificação da vida no planeta Terra. 
Segundo Darwin, a vida surgiu uma única vez (ou pelo 
menos só uma única linhagem primordial deu origem a 
todos os seres viventes de hoje, sendo outras extintas – 
ancestral esse denominado recentemente de cenoances-
tral) e, a partir de variações surgidas ao acaso nesse ser 
vivo primordial, novas espécies foram surgindo, e outras 
se extinguindo, com estimativas recentes de que exis-
tam atualmente pelo menos 3,6 ou até 117,7 milhões de 
espécies no planeta (Wilson, 1994). Ainda hoje, com o 
extraordinário avanço de tecnologias e do conhecimento 
acerca da origem e diversificação das espécies, tal analo-
gia, a da árvore da vida, continua robusta e amplamente 
aceita. 

Darwin publicou, no ano de 1859, o livro “A Ori-
gem das Espécies”, numa época em que a teoria dominan-
te que explicava o surgimento das espécies era baseada 
na idéia criacionista, segundo a qual todos os organismos 
vivos foram criados por Deus e se mantiveram imutá-
veis até o presente. O livro de Darwin propôs ao mundo 
a idéia de que as espécies “não são independentemente 
criadas, mas descendem, como variedades, de outras es-
pécies” (ex.: variedades como as raças de cachorros, tão 
diferentes entre si, são variedades de uma mesma espé-
cie, descendentes da dos lobos, domesticados há milha-
res de anos pelo homem).

Desde Darwin, o conhecimento científico vem 
acumulando um grande número de evidências, oriun-
das de diferentes disciplinas das Ciências Naturais, que 
suportam a teoria de que uma espécie surge a partir de 
modificações de uma outra espécie ancestral. Evidências 
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adaptados à locomoção terrestre e natação ao mesmo 
tempo. Várias espécies intermediárias foram identifi-
cadas no registro fóssil e ajudam a contar essa história. 
Uma delas, chamada de Ambulocetus natans tinha mem-
bros posteriores enormes que a fariam “desastrada” em 
terra, mas que provavelmente conferiam-lhe excelentes 
habilidades natatórias. É estimado que essa espécie tenha 
vivido há cerca de 50 milhões de anos. Um bom exem-
plo de mamífero aquático da atualidade, com membros 
adaptados à natação e pouco ágeis em terra, semelhante 
ao Ambulocetus, é a lontra. Outra espécie, chamada de 
Basilosaurus foi claramente um animal aquático exclu-
sivo, mas que possuía membros posteriores pequenos e 
não-funcionais, embora totalmente desenvolvidos (estru-
tura vestigial). Figuras como essas e outras espécies des-
se exemplo evolutivo podem ser conferidas no site http://
www.edwardtbabinski.us/whales/evolution_of_whales/ 
.  

Ao se comparar os membros locomotores entre es-
pécies de vertebrados terrestres, é observada uma varie-
dade de formas, como as nadadeiras das baleias, asas dos 
morcegos, pernas dos jacarés, todas adequadas ao modo 

de vida de seus possuidores. Entretanto, apesar das dife-
renças morfológicas externas, essas estruturas apresentam 
um padrão esquelético e muscular similar, tanto nas estru-
turas anatômicas constituintes (ossos e músculos) quanto 
na posição relativa entre essas estruturas (fêmur; tíbia e 
fíbula; artelhos, Figura1). Entende-se que esse padrão 
compartilhado deve-se à herança do padrão dos membros 
a partir do ancestral comum dos vertebrados terrestres. 
Dá-se o nome de homologia à similaridade herdada de um 
ancestral comum. Homologia é outra evidência da existên-
cia da evolução.  Pense na analogia de um engenheiro que 
precisa construir uma hélice para impulsionar um barco e 
também as asas de um avião. Ele utilizaria matéria-prima 
e peças diferentes e as encaixaria umas às outras de forma 
totalmente diferentes para a construção das duas estrutu-
ras. Entretanto, a natureza, no caso dos membros locomo-
tores, parece ter esticado, fundido e entortado, sempre a 
partir de um mesmo modelo básico (Figura 1). Os verte-
brados terrestres herdaram de seu ancestral os membros 
locomotores, que se modificaram, por seleção natural (ver 
explicação mais abaixo), nas diferentes formas que conhe-
cemos hoje, adaptadas a diferentes condições ambientais.

Figura 1. Exemplos de homologia, que é definida por similaridade na forma e posição de estruturas herdadas 
de ancestral comum. A) identidade e posição dos ossos do membro anterior do Eushenopteron, peixe extinto per-
tencente à linhagem que originou os vertebrados terrestres, e quatro espécies viventes. B) Desenhos dos ossos do 
membro anterior de vertebrados que realizam diferentes funções com esses membros. Notar que, apesar da forma 
diferente, a identidade e ordem dos ossos é praticamente a mesma em todas as espécies. Fontes: http://evolution.
berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/similarity_hs_01 http://wiki.cotch.net/index.php/Homology.
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Uma das evidências mais arrebatadoras da existên-
cia da árvore da vida, ou seja, de que espécies surgem de 
outras espécies, veio a partir da descoberta da estrutura 
e função do DNA. Os cientistas descobriram que o DNA 
é a molécula orgânica que contém a informação para a 
produção de proteínas, que por sua vez são importantes 
moléculas responsáveis pela estrutura e a regulação do 
desenvolvimento de todos os organismos, de bactérias a 
elefantes, podendo assim ser considerada a Biblioteca da 
Vida. Alguns vírus, como o HIV, carregam a informação 
genética em moléculas de RNA, mas só produzem pro-
teínas e replicam-se depois que o RNA se transforma em 
DNA e é incorporado ao genoma do seu hospedeiro.

A presença de material genético é uma caracterís-
tica comum a todos os seres vivos, incluindo bactérias, 
plantas, fungos, vermes, insetos, peixes, aves. O código 
genético é, portanto, universal. Uma vez que a estrutura e 
organização do material genético é muito similar em todos 
os organismos vivos, hipotetiza-se que esse código gené-
tico foi herdado, ainda que com modificações, por todas 
as espécies, a partir de uma espécie ancestral comum que 
viveu nos mares há mais de três bilhões e meio de anos.

Com o aumento do conhecimento sobre o fun-
cionamento do código genético universal e da similari-
dade desse código entre as diferentes espécies, hoje os 
cientistas são capazes de desenvolver uma verdadeira 
engenharia genética. Por exemplo, os cientistas isola-
ram genes que codificam proteínas fluorescentes do 
genoma de águas-vivas e corais e os inseriram no ge-
noma do peixe paulistinha (Danio rerio). Esses genes 
codificam proteínas que absorvem e, posteriormente, 
emitem luminosidade verde, vermelha e laranja nesses 
animais geneticamente modificados, que passam a bri-
lhar quando expostos à luz (Figura 2).  Outro exemplo 
de engenharia genética foi a inserção do gene da insu-
lina humana no genoma da bactéria Escherichia coli 
(que vive naturalmente no intestino humano). A ma-
quinaria celular da bactéria passa a produzir o produto 
do gene humano. Dada a facilidade de manipulação 
de E. coli em laboratório e sua atividade celular muito 
acelerada, o homem gerou uma “fábrica natural” para 
produção de insulina, ajudando milhões de diabéticos 
no mundo. 

Figura 2. Paulistinha (Danio rerio) com genes de água-viva e corais marinhos inseridos em seu genoma, con-
ferindo bioluminescência nas cores vermelha, verde e laranja (no canto inferior direito, sua coloração natural). O 
funcionamento de um gene de espécie tão diferente em outra é uma forte evidência de que todos os organismos vivos 
descendem de um ancestral comum que possuía DNA com herança genética. Fonte: imagem de livre permissão para 
a utilização, retirada do site http://en.wikipedia.org/wiki/Glofish.
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A similaridade de estrutura e função do DNA en-
tre os diferentes organismos, a ponto de permitir que, por 
exemplo, um gene humano funcione em bactéria, é evi-
dência robusta de que todas as espécies de organismos vi-
vos descendem de um ancestral comum que possuía a in-
formação genética no DNA para a produção de proteínas.

Evolução e a árvore da vida
Foi apresentada ao longo do texto uma série de 

evidências que mostram que as espécies são relacionadas 
entre si e modificam-se a partir de um ancestral comum. 
Darwin propôs uma forma gráfica semelhante a uma ár-
vore para representar esse processo. A essa representação, 
em termos gerais, dá-se o nome de árvore evolutiva ou 
filogenia (Gregory, 2008). Existem diferentes formas e 
informações que podem ser expressas em filogenias, sen-
do que apresentarei apenas um exemplo.  Notar que na 
Figura 3, o eixo vertical do diagrama representa do tempo 
remoto (embaixo) ao mais recente (em cima). No eixo 
horizontal está representada a divergência morfológica, 
ou seja, quanto mais distantes horizontalmente, maiores 
são as diferenças na forma quando se comparam dois 
representantes da árvore. Diferenças na morfologia são 
mais evidentes, mas essas também ocorrem nos espectros 
genético, fisiológico, e comportamental.  Cada letra re-
presenta um táxon. Táxon significa qualquer grupo de or-
ganismos, podendo ser, por exemplo, uma população de 
uma mesma espécie; uma espécie; uma família, e assim 
por diante, dependendo das finalidades que um pesquisa-
dor queira ilustrar. A letra A (maiúscula) representa o tá-
xon ancestral desse exemplo. Digamos, por exemplo, que 
estamos estudando populações de uma espécie hipotética 
de mariposa. Essa mariposa se reproduz quando chega 
a um ano de idade, e depois de se reproduzir, morre; ou 
seja, uma nova geração surge a cada ano. Cada população 
dessa mariposa tem, em média, cerca de 100 indivíduos. 
Os indivíduos que formam a população ancestral (A) se 
reproduzem, vão repondo os indivíduos que morrem no 
mesmo local e podem fundar novas populações em ou-
tras localidades geográficas. Surgem então as perguntas: 
“de onde surgiu a primeira população?” Supõe-se que te-
nha surgido por modificação a partir de outra espécie de 
mariposa ancestral. Notar na Figura 3 que, após 1.000 
gerações, ou seja, em 1.000 anos, seis novas populações 
surgiram, com modificações morfológicas entre si, sendo 
que dessas, quatro se extinguiram e apenas duas (a1 e m1) 
continuaram existindo. Observar ainda que as linhagens 
d, s, i, k, l não deixaram descendentes no presente, ou 
seja, se extinguiram. Assim, desde a origem do ancestral 
comum, observa-se um processo contínuo de surgimento 
de novas populações, com diferenças entre si, sendo o 
número de linhagens extintas maior que o número de li-
nhagens sobreviventes. Neste exemplo, com o passar das 
(várias) gerações, somente três táxons sobrevivem (a10, 
f10 e m10). A ponta da árvore representa o tempo atual, 

ou seja, se fôssemos, hoje, ao seu habitat natural procu-
rar por representantes de mariposa, encontraríamos três 
populações morfologicamente distintas entre si, possivel-
mente caracterizadas como novas espécies. Notar que as 
populações a10 e f10 apresentam um ancestral comum mais 
recente no tempo (há 5.000 gerações) e que, portanto, 
muito provavelmente serão mais semelhantes entre si.

A árvore filogenética representada pela Figura 3 
pode representar a evolução de qualquer linhagem de or-
ganismos vivos que viveram e ainda vivem no planeta. O 
ancestral A da Figura 3 poderia representar a espécie an-
cestral, que apresentava herança genética sob a forma de 
DNA, de todos os organismos vivos. As linhagens que já 
se extinguiram representariam espécies como escorpiões 
gigantes, os dinossauros, mamutes, o homem de Nean-
dertal. As linhagens viventes a10, f10 e m10 representariam 
as espécies viventes, como a jabuticabeira, a barata e o 
homem. Estima-se, baseado no registro fóssil, que 99% 
das espécies que existiram foram extintas.

Como surgem as variações entre as populações? 
Imaginemos uma ninhada de gatos. Nenhum filhote será 
igual ao outro, alguns serão maiores; outros, com olhos 
amarelos e outros, com pêlo rajado. Tais características 
são herdáveis, ou seja, passam dos pais para os filhos. 
Com o passar das gerações, mutações no DNA se acu-
mulam ao acaso no genoma das espécies e algumas delas 
conferem mudanças no fenótipo (conjunto de caracterís-
ticas) dos indivíduos, como cores diferentes de pêlo, por 
exemplo. Algumas dessas mutações aumentam a vanta-
gem adaptativa dos indivíduos que as possuem, ou seja, 
aumentam a sua probabilidade de sobrevivência e de ter 
mais filhos. Uma vez que esses indivíduos deixam mais 
descendentes, aumenta-se a proporção de indivíduos que 
possuem essa mutação vantajosa na próxima geração. Por 
exemplo, voltando às mariposas, uma mutação no gene 
que codifica pigmento em suas asas pode passar a confe-
rir vantagem adaptativa para a população (ex.: coloração 
cinza em asas de mariposas que passaram a viver nas ci-
dades, cheias de concreto cinza, que lhes confere camu-
flagem e “defesa” contra predadores) e, assim, a maioria 
das mariposas terá essa cor na próxima geração. Somente 
as mutações que ocorrem nos gametas e que, portanto, 
serão transmitidas aos descendentes, são herdáveis. 

Imaginemos que os indivíduos dessa espécie de 
mariposa vivam em pastagens, e apresentem as cores de 
asas: verde, ou cinza ou branca. Os pássaros que se ali-
mentam dessas mariposas enxergam mais facilmente os 
indivíduos de coloração cinza e branca, que contrastam 
com o fundo verde das pastagens e, por isso, esses serão 
mais freqüentemente eliminados. Assim, sobreviveriam 
mais mariposas verdes e, na época da reprodução, esses 
indivíduos gerariam mais descendentes na próxima gera-
ção. Se contássemos 1.000 mariposas na próxima geração, 
então haveria um número muito maior de mariposas de 
asas verdes (p.ex.: 896 verdes) e poucas das outras cores 
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Figura 3. Filogenia representando o surgimento e a extinção hipotéticos de táxons a partir de um ancestral 
ao longo das gerações. Notar que somente três populações (ou espécies em potencial) existem no tempo presente 
(a10, f10, e m10).  a10 e f10  compartilham ancestral comum mais recente no tempo (a5) e, portanto, compartilham um 
maior número de características comuns (morfologia e genes). A cor da asa das mariposas é conferida por um gene 
hipoteticamente representado pela seqüência de DNA, ilustrado pelas siglas das bases nitrogenadas (A, T, C e G) em 
letras coloridas. Os táxons a10, f10, e m10 serão novas espécies caso haja isolamento reprodutivo entre elas. O táxon 
a1 representa a população de mariposas de São Paulo (vide texto). Fonte: imagem modificada do livro Evolutionary 
Analysis (vide bibliografia).

(p.ex.: 72 cinzas e 32 brancas). A população de maripo-
sas tornou-se mais adaptada (passam a ter mais chances 
de sobrevivência) ao ambiente de pastagens. No entanto, 
se uma população migrasse dos ambientes de pastagens 
e passasse a habitar a cidade de São Paulo, que possui 
muitas construções em concreto (portanto, um ambiente 
predominantemente de cor cinza), as mariposas de asas 
cinza passariam a ser menos predadas e, conseqüentemen-
te, mais freqüentes na próxima geração (hipotetizando que 

haja algum pássaro nessa cidade que delas seja predador). 
Ao longo das gerações, a grande maioria dos indivíduos 
dessa população recém estabelecida passaria a ter cor cin-
za (a1, após 1000 gerações, Figura 3). É por essa dinâmica 
de seleção preferencial de indivíduos que apresentam mu-
tações vantajosas em uma determinada condição ambien-
tal que as populações naturais vão se diferenciando umas 
das outras, ao longo de várias gerações. Charles Darwin 
deu a esse processo o nome de Seleção Natural. 
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As condições ambientais de um local recém colo-
nizado por uma população, geralmente são diferentes das 
do ambiente original, como diferenças na temperatura, 
vegetação, relevo, umidade etc. A seleção natural mol-
da os indivíduos dessa nova população a se adaptarem 
a esse novo ambiente. Indivíduos que tenham mutações 
genéticas favoráveis a essa nova condição deixarão mais 
descendentes, e os indivíduos menos adaptados deixa-
rão menos descendentes. Com o passar das gerações, as 
características não-adaptativas serão extintas da popula-
ção. Ao longo dos anos, as condições ambientais de um 
dado local também podem mudar, como o soerguimento 
de montanhas, mudança no curso de rios e clima (vide o 
aquecimento global). A seleção natural opera da mesma 
maneira.

Entretanto, a capacidade de populações naturais 
de se adaptarem a novas condições ambientais não é ili-
mitada. Ela só será possível se houver pelo menos um 
indivíduo dentro da população que apresente mutação 
genética que confira sobrevivência às novas condições. 
Por exemplo, quando nossas mariposas migraram para 
São Paulo, já havia alguns indivíduos com cor cinzen-
ta. Caso não houvesse algum, a população seria preda-
da até a extinção, a não ser que surgisse uma mutação 
no gene da pigmentação, conferindo cor cinza antes do 
extermínio completo da população. Entretanto, as mu-
tações no DNA acontecem aleatoriamente no genoma, 
devido principalmente a erros na incorporação das bases 
nitrogenadas durante o processo de replicação (cópia da 
molécula de DNA durante a produção de células-filhas) 
e só raramente ocorrem em um  gene específico, nes-
se caso, o gene da pigmentação. A maquinaria celular é 
muito precisa na replicação e possui mecanismos de re-
paro, o que torna o acúmulo de mutações muito raro, da 
ordem de uma mutação a cada milhão de indivíduos em 
um gene com 1000 nucleotídeos. Daí a importância de 
se preservar a variabilidade genética das populações na-
turais, acumulada ao longo de milhares de anos. Dentro 
de uma população há indivíduos carregando diferentes 
alelos (seqüências de DNA diferentes entre indivíduos 
que codificam um mesmo gene), e mesmo que alguns 
desses alelos sejam desvantajosos em uma determinada 
condição ambiental (ex: alelos que codificam cores cin-
za e branca em ambientes de pastagem), eles podem ser 
vantajosos em outras condições ambientais a que a espé-
cie pode ser exposta no futuro.

 Diferentes populações de uma espécie estão 
expostas a diferentes condições ambientais e passam a 
divergir por seleção natural. Mas, como surgem novas 
espécies? Como surgiram as cerca de 1,5 milhões de es-
pécies que conhecemos? Para o surgimento de novas es-
pécies (especiação) é necessária a evolução de barreiras 
que impeçam a reprodução entre indivíduos de popula-
ções diferentes (isolamento reprodutivo). O sexo (repro-
dução sexuada) torna homogêneos os alelos que confe-

rem adaptabilidade às diferentes condições ambientais a 
que as populações estão expostas. Para entender isso, ob-
serve o que acontece quando cruzam um pastor alemão 
e um labrador. Os filhotes serão uma “mistura” do corpo 
dos pais. Imagine que essas duas raças fossem espécies 
vivendo na natureza, e as características delas fossem 
adaptações aos ambientes em que vivessem. O pastor, 
nesse exemplo hipotético, viveria em um ambiente onde 
ele se alimentaria de coelhos e por isso necessitaria de 
tamanho grande e orelhas em pé para melhor caçar. O 
labrador se alimentaria de patos e precisaria de orelhas 
caídas para não entrar água. Se alguns indivíduos de 
pastor migrassem para a área onde vivem os labradores 
e cruzassem com estes, alguns filhotes nasceriam com 
orelhas em pé, que infeccionariam mais frequentemente 
na água e, portanto, diminuiria a adaptação da população 
de labradores. Dessa forma seria importante que hou-
vesse isolamento reprodutivo entre as populações para 
preservar as adaptações locais. O isolamento reproduti-
vo surge entre populações, na maioria das vezes, como 
subproduto da seleção natural. Existem várias formas em 
que o isolamento reprodutivo pode surgir na natureza, e 
explicarei uma das formas, lançando mão de outro exem-
plo. Imagine que uma terceira população de cachorro na 
natureza tenha desenvolvido tamanho pequeno (similar 
ao do poodle, por exemplo) porque se adaptou a viver 
em buracos estreitos. Quando pastores tentam se repro-
duzir com essa população, eles não conseguirão devido 
à diferença de tamanho. Assim, por meio de seleção às 
diferentes condições ambientais entre as populações (ta-
manho grande e orelhas em pé para caçar coelhos versus 
tamanho pequeno para entrar em tocas), evoluiu, como 
subproduto, o isolamento reprodutivo, devido à diferen-
ça no tamanho entre os indivíduos das duas populações. 
A partir desse momento, as populações não correm o ris-
co de homogeneização dos caracteres adaptativos dife-
renciais e estão livres para assumir trajetórias evolutivas 
distintas, como duas novas espécies originadas do mes-
mo ancestral comum - o cachorro. 

Esse processo de surgimento de novas espécies a 
partir de uma população ancestral é que justifica a ana-
logia da árvore da vida. Duas espécies (C e D) surgem 
a partir de um ancestral A. Então, a partir da espécie C, 
surgem as espécies C1 e C2 e de D surgem D1 e D2 e assim 
por diante. Com o passar de milhões de anos, inúmeras 
espécies surgiram, com modificação do ancestral mais 
recente e, assim, espécies que compartilham ancestral 
mais recente serão mais parecidas umas com as outras. 
O leão, tigre, leopardo e a onça-pintada compartilham 
ancestral comum mais recente do que qualquer uma des-
sas espécies com o gato doméstico, evidenciado pelo 
grande tamanho e capacidade de rugir. Entretanto, todas 
essas espécies compartilham ancestral mais recente com 
o gato do que com o lobo, por exemplo, evidenciado pela 
forma geral do corpo, que nós prontamente identifica-
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mos como felinos de uma forma geral. Gatos e cachorros 
compartilham ancestral comum mais recente entre si do 
que com os cavalos, por exemplo, evidenciado pela die-
ta carnívora, e assim por diante. Todas as espécies do 
planeta Terra compartilham um ancestral comum, uma 
vez que todos são descendentes do ancestral universal, o 
cenoancestral.

Conclusão
A partir de populações de um ancestral universal 

que viveu há mais de 3,5 bilhões de anos (cenoances-
tral) determinados indivíduos se adaptaram a diferentes 
condições ambientais por seleção natural. Eventualmen-
te surgiu isolamento reprodutivo entre populações (nas 
espécies sexuadas) e novas espécies surgiram. Esse pro-
cesso perdurou por bilhões de anos e continua até hoje 
e é responsável pela miríade de espécies e formas que 
conhecemos hoje. A maioria das espécies se extinguiram 
no caminho. Assim, a árvore da vida nasceu, cresceu e 
continua emitindo novos ramos. 
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Informações gerais
A seleção natural é uma força evolutiva poderosa 

capaz de provocar mudanças significativas na estrutura 
genética das populações ao longo das gerações. De uma 
maneira simplificada, podemos dizer que estas mudan-
ças estão associadas à adaptação ambiental que diferen-
tes variantes de um mesmo gene podem conferir aos seus 
portadores: alelos que aumentam a adaptabilidade dos 
indivíduos permitem que estes deixem, em média, uma 
proporção maior de descendentes do que aqueles que não 
carregam alelos com tais características.

Acontece que, descendentes bem adaptados têm 
maiores chances de se reproduzir e de transferir esses 
mesmos alelos para a próxima geração. Portanto, é espe-
rado que ao longo do tempo ocorra um aumento signifi-
cativo na freqüência dos alelos mais adaptativos e uma 
diminuição daqueles sem essas características.

A Figura 1 exemplifica como a seleção natural 
é capaz de alterar as freqüências alélicas ao longo das 
gerações quando um dos alelos envolvidos diminui a 
adaptação de seus portadores. Neste caso, utilizando o 
modelo de equilíbrio de Hardy-Weinberg, vamos consi-
derar que a freqüência inicial do alelo F, de efeito domi-
nante e que condiciona o fenótipo normal, seja p = 0,8. 
E a do alelo recessivo f, responsável por uma doença 
muito grave quando em homozigose, seja q = 0,2 (Fi-
gura 1A).  Assim, do encontro casual de gametas carre-
gando um desses dois alelos, deverão nascer p2 = 0,8 x 
0,8 = 0,64 ou 64% de indivíduos normais homozigotos 
dominantes FF,  2pq = 2 x 0,8 x 0,2 = 0,32 ou 32% de 
indivíduos normais heterozigotos Ff e q2 = 0,2 x 0,2 
= 0,04 ou 4% de indivíduos homozigotos recessivos ff 
(Figura 1B).

Figura 1. Esquema demonstrando como a seleção natural é capaz de alterar as freqüências alélicas ao longo das 
gerações, caso um dos alelos seja letal se  estiver em dose dupla.
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Caso os indivíduos ff morram logo após o nasci-
mento, estes não irão contribuir com seus genes para a 
formação da próxima geração (Figura 1C). Assim, esta 
será composta a partir do encontro casual dos gametas 
produzidos pelos sobreviventes, que agora se encontra-
rão nas seguintes freqüências (Figura 1D):

• p = (64 + ½ 32)/96 = 0,833
e
• q = 1 – 0,833 = 0,167

Portanto, na próxima geração deverão nascer:
• p2 = 0,8332 = 0,664 ou 69,4% de indivíduos FF.
• 2pq = 2 x 0,833 x 0,167 = 0,270 ou 27,8% de 

indivíduos Ff.
 • q2 = 0,1672 = 0,028 ou 2,8% de indivíduos ff.

A taxa com que proporcionalmente cada genóti-
po é eliminado  pela seleção natural em um determinado 
ambiente é chamada de valor seletivo (ou coeficiente de 
seleção - representado pela letra s) e a taxa de sucesso de 
cada genótipo neste mesmo ambiente é denominada de 
valor adaptativo (representado pela letra W), sendo que:

W = 1 - s
Vemos neste exemplo que a taxa de seleção dos in-

divíduos FF e Ff é 0 (zero)  e dos ff é de 100%. Essas in-
formações podem então ser resumidas da seguinte forma:

Genótipos FF Ff ff
s 0 0 1,0

W 1,0 1,0 0

Como conseqüência disso, se nada se modificar 
em relação ao valor adaptativo desses indivíduos, a cada 
geração teremos cada vez menos indivíduos nascendo 
com esta doença.

Na espécie humana esse tipo de seleção era bas-
tante comum para algumas doenças hereditárias que in-
capacitavam ou até mesmo matavam os seus portadores 
e que hoje têm algum tipo de tratamento. É o que acon-
tecia, por exemplo,  com a  fenilcetonúria, (PKU – do 
inglês phenilketonuria), uma doença hereditária recessi-
va causada pela deficiência ou ausência de uma enzima 
– chamada fenilalanina hidroxilase – responsável pela 
metabolização do aminoácido fenilalanina.

Se a fenilcetonúria não for diagnosticada logo após 
o nascimento e a criança não for submetida a uma dieta 
pobre deste aminoácido, o excesso de fenilalanina na cor-
rente sangüínea pode provocar uma série de distúrbios. 
Dentre eles podemos citar o atraso no desenvolvimento 
psicomotor, convulsões, microcefalia, etc. Portanto, in-
divíduos afetados que nasçam em locais onde o “teste do 
pezinho” não é realizado e que, por conseqüência, não 
sejam submetidos a uma alimentação adequada, têm uma 
chance muito reduzida de atingirem a maturidade sexual, 
ou então de deixarem descendentes aptos a se reproduzi-

rem. Por outro lado, aqueles que forem tratados, levarão 
uma vida praticamente normal.

Assim, se por um lado a existência de tratamento (e 
não, necessariamente, de uma cura) é reconfortante para 
pais e afetados, este tipo de situação normalmente susci-
ta uma série de perguntas provocativas, tais como: o que 
acontecerá com a freqüência do alelo responsável pela fe-
nilcetonúria a partir do momento em que se desenvolve 
um tratamento para esta doença? Será que as suas freqü-
ências irão aumentar e estaríamos assim fadados à extin-
ção pelo fato do desenvolvimento científico e tecnológico 
estar freando a ação da seleção natural e da evolução?

Objetivos desta atividade
Os objetivos desta atividade são: (1) mostrar como 

os alelos adaptativos e não adaptativos são afetados pela 
seleção natural ao longo das gerações; (2) determinar o 
que deve acontecer com a freqüência de alelos nocivos 
que deixaram de ser alvo da  seleção natural pela inter-
venção humana.

Um exemplo
Vamos considerar que uma pacata ilha tropical 

foi ocupada, há 10 gerações, por um grupo pequeno de 
fundadores que levaram o alelo da fenilcetonúria para 
aquela região (lembre-se que indivíduos heterozigotos 
podem carregar o alelo da fenilcetonúria sem, no entan-
to, manifestá-la). Por esse motivo, a freqüência inicial 
do alelo f neste grupo era elevada, situando-se em torno 
de 20%.

Acontece que as primeiras 7 gerações de nativos 
desta ilha não tiveram nenhuma informação de como tra-
tar esta doença hereditária, de tal forma que as crianças 
fenilcetonúricas (ff) ou morriam precocemente, ou então 
desenvolviam uma série de distúrbios que simplesmen-
te as impossibilitavam de constituir família e de terem 
filhos. Neste caso, somente os indivíduos normais homo-
zigotos (FF) e heterozigotos (Ff) conseguiam se repro-
duzir e deixar descendentes férteis.

Diante dessas informações, a tarefa a ser cumprida 
pelos estudantes será:

1 - Determinar o que acontecerá com as freqüên-
cias dos alelos F e f e dos genótipos FF, Ff e ff ao longo 
das sete gerações em que a fenilcetonúria não tinha tra-
tamento.

2 - Para tanto, basta preencher as cartelas do jogo 
“A cura”, disponíveis no final desta atividade, seguindo o 
exemplo dado na introdução deste texto e na Figura 2.

3 - Ao chegar na oitava geração, deve-se consi-
derar que essa ilha passou a contar com um excelente 
serviço de acompanhamento pré-natal e pediátrico e, a 
partir desse momento, todas as crianças fenilcetonúricas 
passaram a viver e a se reproduzir normalmente. Ou seja, 
a partir de então, o valor adaptativo delas será igual  ao 
dos indivíduos FF e Ff  (W = 1,0).
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4 - Depois da conclusão dos cálculos até a 10a ge-
ração, deve-se representar as freqüências alélicas e geno-
típicas ao longo desse período nos respectivos gráficos 
no final da cartela, para que se possa   visualizar e inter-
pretar mais facilmente os resultados obtidos.

Questões a serem trabalhadas
1 - Por que a curva de eliminação do alelo f antes 

do tratamento foi decaindo com o passar das gerações?
2 - O que aconteceu com a freqüência do alelo 

causador da fenilcetonúria depois da introdução do trata-
mento para tal doença?

3 - Existiriam outras doenças como a fenilcetonú-
ria que se tornaram tratáveis e que agora podem estar 
seguindo esta mesma trajetória? 

4 - Doenças recessivas que até hoje não têm cura, 
como a fibrose cística, continuam existindo nas popula-
ções humanas em freqüências normalmente muito bai-
xas. Quais poderiam ser as explicações para esse fato?

Respostas
1 - A curva de eliminação do alelo f antes do trata-

mento decaiu porque, ao longo do tempo, foi diminuin-
do a freqüência de indivíduos fenilcetonúricos. E, neste 
caso, somente eles são o alvo da seleção natural.

2 - A freqüência do alelo causador da fenilcetonúria 
estabilizou-se, depois da introdução do tratamento, já que 
indivíduos fenilcetonúricos não são mais selecionados ne-
gativamente. Portanto, a sua freqüência deixará de abaixar, 
mas também, não deverá aumentar pelo fato da seleção 
natural não mais operar sobre essa característica. Na ver-
dade, a única maneira deste alelo aumentar ou diminuir em 
freqüência será pela mutação, que é um evento raro e cujo 
efeito somente pode ser notado a longíssimo prazo; ou pela 

deriva genética, que é um evento fortuito e que afeta com 
maior intensidade populações de tamanho reduzido.

3 - Sim, existe uma série de doenças metabólicas 
que hoje têm tratamento e que nem por isso  aumenta-
rão em freqüência devido aos avanços da medicina. Por 
exemplo, a hemocromatose é uma doença hereditária re-
cessiva que confere uma predisposição para a absorção 
excessiva de ferro presente nos alimentos. A deposição 
desse elemento em tecidos do fígado, pâncreas e coração 
podem comprometer o funcionamento desses órgãos, le-
vando à morte de indivíduos que não são tratados. Mas, 
devemos nos lembrar que diferentes populações huma-
nas estão sujeitas a diferentes pressões evolutivas, que 
nem todas as doenças têm tratamento e que nem todos 
têm acesso às condições básicas de saúde. Portanto, não 
estamos completamente livres da seleção natural e, por 
outro lado, não estamos à beira de uma derrocada devido 
aos avanços da medicina.

4 - Sim. Doenças recessivas sem cura continuam 
existindo em frequências muito baixas porque, como no 
exemplo da fenilcetonúria, apenas os indivíduos homozi-
gotos são alvo da seleção natural. Por sua vez, os hetero-
zigotos conseguem sobreviver e passar esse alelo para as 
próximas gerações. Por esse motivo ele não é eliminado 
rapidamente das populações, demonstrando como  os he-
terozigotos podem servir de reservatório da variabilidade 
genética nas populações naturais. 
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Figura 2. Esquema demonstrando como a atividade proposta deverá ser conduzida.
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Resumo
No ensino de Genética são necessárias atividades 

práticas que auxiliem no aprendizado dos alunos como 
complementação dos conceitos teóricos. Existe uma 
intensa competição causada pela tecnologia e pela ve-
locidade de fluxo de informações através dos meios de 
comunicação, como por exemplo, a Internet, que globali-
zou o conhecimento. Sendo assim, considera-se interes-
sante a abordagem de práticas, como estes jogos lúdicos 
que, com a utilização da informática, auxiliam muito no 
processo da aprendizagem. Esta proposta de jogo, ela-
borada para o ensino médio e fundamental, tem como 
objetivo promover a difusão e popularização da ciência 
usando como ferramenta os avanços recentes da Gené-
tica e Biologia Molecular. Além do mais, configura-se 
como um recurso didático para aulas de Genética e tem 
como finalidade transmitir conceitos destas áreas de for-
ma criativa, lúdica e interativa.

Introdução
Os conceitos abordados no ensino de Genética 

são, geralmente, de difícil assimilação, sendo necessá-
rias práticas que auxiliem no aprendizado dos alunos. 
Dessa forma, métodos inovadores de ensino que envol-
vam arte, modelos e jogos mostram-se promissores para 
serem aplicados no ensino de Genética. Tais atividades, 
quando aplicadas de forma lúdica, complementam o 
conteúdo teórico permitindo uma maior interação entre 
conhecimento-professor-aluno, trazendo contribuições 
ao processo ensino-aprendizagem.

Para Miranda (2001), o fato de o jogo ser lúdi-
co, divertido e prazeroso, o torna uma das formas mais 
eficazes de ensino, sendo uma estratégia para melho-

rar o desempenho dos alunos em conteúdos de difí-
cil aprendizagem. Portanto, o jogo é uma importante 
ferramenta educacional, com possibilidade de auxiliar 
os processos de ensino-aprendizagem em sala de aula, 
nos diferentes níveis de ensino e nas diversas áreas do 
conhecimento.

Dentro desse cenário, foi criado o Programa de 
Extensão Universitária “Difundindo e Popularizando 
a Ciência” que objetiva envolver professores/pesqui-
sadores e alunos de pós-graduação e graduação do 
Instituto de Biociências da UNESP de Botucatu (SP) 
na difusão e popularização de recentes avanços em Ci-
ência e Tecnologia, por meio do aperfeiçoamento de 
professores e alunos de Ciências e Biologia de escolas 
da rede pública. Foi realizada em janeiro de 2007 a 
primeira Oficina “Experimentando Genética”, no Ins-
tituto de Biociências da UNESP, que contou com a 
participação de aproximadamente 20 professores e 30 
alunos do ensino médio da rede pública que compõem 
a Diretoria de Ensino Região Botucatu (SP). Como 
resultados finais, foram gerados diversos materiais, 
como uma apostila contendo práticas laboratoriais de 
fácil execução e baixo custo, dramatizações, maque-
tes, bem como o jogo “Show da Genética” (disponível 
em <http://www.ibb.unesp.br/extensao/difundindo_
popularizando_ciencia/material_produzido.php>). 
A Oficina “Experimentando Genética” foi realizada 
novamente em 2008 contando com a participação 10 
professores e 60 alunos do ensino médio. Atualmente 
o Programa de Extensão Universitária “Difundindo e 
Popularizando a Ciência” conta com a participação do 
Departamento de Botânica, sendo que a Oficina “Ex-
perimentando Genética” encontra-se em fase de pla-
nejamento e estruturação para o seu terceiro ano de 
atividades.
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Atividade
O jogo “Show da Genética” configura um mate-

rial didático para ser explorado no ensino médio e fun-
damental nas aulas de Genética, apresentando, de forma 
dinâmica, diversos conceitos desta. Uma das maiores 
dificuldades encontradas pelos professores de Ciências e 
Biologia refere-se à sensibilização dos alunos a respeito 
de novos conhecimentos teóricos que podem ser trans-
mitidos e fixados de maneira simples.

Sendo assim, o presente trabalho disponibiliza um 
modelo de jogo que pode ser modificado pelos professo-
res do ensino médio e fundamental, visando os conteúdos 
de Genética e as dificuldades diagnosticadas previamente 
no aprendizado dos alunos. As questões apresentadas no 
jogo são apenas exemplos, tendo em vista que o intuito 
principal é direcionar os professores para que estes rea-
lizem adaptações de acordo com a temática da aula, per-
mitindo uma maior plasticidade no ensino e evitando um 
condicionamento em função de um banco de questões. 
Para tanto, um material suplementar encontra-se dispo-
nível ao final deste texto (Anexo 1) contendo o tutorial 
de como se jogar e como modificar os conteúdos.

O jogo foi trabalhado com alunos e professores do 
ensino fundamental e médio, sendo utilizado na forma 
de interpretação teatral e apresentado para os alunos por 
meio de um projetor multimídia. Esta apresentação fez 
parte da oficina “Experimentando Genética”, coordena-
da pelos autores do trabalho. Para os professores e alunos 
foi uma experiência enriquecedora, claramente visível 
pela participação e alegria de jogar, resposta esta obtida 
por meio de questionamento posterior. Desta forma, o 
jogo “Show da Genética” vem complementar os concei-
tos teóricos de Genética, contribuindo como ferramenta 
na avaliação do professor, para que este possa reconhecer 
se os alunos estão aprendendo, como também auxiliando 
a solucionar as dúvidas.

Cabe ressaltar que, embora o jogo tenha sido de-
senvolvido para uso por meio do computador, este pode 
ser facilmente adaptado para outras mídias (quadro-ne-
gro, texto em papel, encenação teatral), bastando utili-
zar-se das regras pré-estabelecidas (Anexo 1).

Agradecimentos
À FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), 

à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo), à CAPES (Coordenadoria de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior), e ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Genética) do 
Instituto de Biociências da UNESP (Botucatu, SP), pelo 
apoio financeiro, e à Diretoria de Ensino Regional Botu-
catu da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Referências
Brown, T. A. (1999) Genética: um enfoque molecular. 3a Ed. 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.

Farah, S. B. (2000) DNA: Segredos e Mistérios. Savier, São Paulo.

Show do Milhão. Disponível em <http://www.showdomilhao.com.
br>. Acesso em 08/09/2008.

Miranda, S. (2001) No fascínio do jogo, a alegria de aprender. Ciência 
Hoje, v. 28, n. 168, p.64-66.

Projeto Difundindo e Popularizando a Ciência – “Show da Genética”. 
Disponível em <http://www.ibb.unesp.br/extensao/difundindo_
popularizando_ciencia/material_produzido.php>. Acesso em 
08/09/2008.

Anexo 1: Tutorial
O jogo “Show da Genética” foi inspirado no pro-

grama “Show do Milhão”, produzido pelo canal SBT 
(Sistema Brasileiro de Televisão) e no jogo produzido 
em CD-ROM multimídia (disponível em <http://www.
showdomilhao.com.br>). O jogo “Show da Genética” 
foi totalmente desenvolvido por meio do software Mi-
crosoft Office PowerPoint (Windows).

Como Jogar?
Após a abertura do arquivo , o jogo deve 

ser iniciado por meio do comando  (localizado no 
canto inferior esquerdo). Será visualizada uma tela de 
créditos e posteriormente a tela de apresentação, cons-
tando do título “Show da Genética” e um ícone de aces-
so  (Figura 1 – A). 

A próxima tela possibilita a escolha do nível de di-
ficuldade (1 Fácil; 2 Difícil), bem como uma tela de ajuda 
(3 Como Jogar?), onde são encontradas as informações 
básicas sobre o funcionamento do jogo (Fig. 1 – B).

Em resumo, as principais regras são assim defi-
nidas: 1) cada nível de dificuldade é dividido em um 
módulo com 16 questões, sendo que o módulo fácil 
abrange conceitos de Genética Clássica e Estrutural, e 
o difícil, conceitos de Genética Molecular (questões e 
respostas extraídas de Brown, 1999 e Farah, 2000); 2) 
os participantes (alunos) têm o direito de pedir ajuda do 
(a) professor (a) uma única vez durante a partida e de 
três colegas por partida, sendo um (a) único (a) colega 
por questão (podendo ser escolhido (a) pelo participan-
te); 3) existe um tempo pré-determinado para responder 
as questões (90 segundos), sendo este computado por 
meio do ícone , devendo ser escolhida uma 
resposta ao término do tempo.

Iniciado o módulo de questões (Fig. 2 - A), o pro-
fessor deverá realizar a pergunta, sendo que, ao término 
da leitura, o participante tem o direito de pedir ajuda ao 
professor ou a um dos colegas (como explicado anterior-
mente), que opinará sobre a resposta correta ou fornecerá 
alguma dica que facilite na compreensão da mesma. Con-
cluída a ajuda, inicia-se a contagem do tempo (clicando 
no ícone ), e ao seu término, o participante 
deverá clicar em uma das alternativas.

Escolhida a resposta, surgirá uma tela confir-
mando se a mesma está correta (permitindo a continui-
dade do jogo) ou não (terminando o jogo e retornando 
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à tela inicial) (Fig. 2 – B). De modo independente, se a 
resposta estiver correta ou não, é sugerido que o profes-
sor explore a questão, ampliando e discutindo as idéias 
acerca do conteúdo em vista. Deste modo, apesar da 
participação direta de um único aluno (a), toda a classe 
participa indiretamente e aprende sob a coordenação do 
professor. 

Como alterar o jogo?
Para futuras modifi cações do jogo, recomenda-se 

que o professor tenha noções mínimas sobre a utilização 
do software Microsoft Offi ce PowerPoint (Windows), 
apesar da facilidade de uso do mesmo. O professor está 
apto para modifi car as questões e respostas de acordo 
com os conceitos que estará abordando no momento. 
Para tanto, são sugeridos os seguintes passos:

1 Abrir o arquivo   no Microsoft Offi ce Power-
Point (Windows). Escolher o slide que será atualiza-

do (os slides em miniatura estão localizados no lado 
esquerdo da tela).

2 Clicar uma vez na questão (surgirá uma caixa de tex-
to). Selecionar com o mouse toda a frase (esta fi cará 
em destaque). Uma vez destacada, apertar a tecla de-
lete no teclado para apagar a questão.

3 Copiar e colar ou digitar a nova questão (este procedi-
mento também é válido para a alteração das respostas).

4 Salvar as modifi cações. Não esquecer de substituir 
a alternativa correta e as incorretas no local apro-
priado (mesma seqüência anterior), caso contrário o 
jogo não funcionará adequadamente. Para solucionar 
eventuais problemas de execução, conferir se o hiper-
link encontra-se correto:

4.1 – Selecionar a alternativa correta com o botão es-
querdo do mouse, clicar com o botão direito e esco-
lher a opção  (Fig. 3).

Figura 1. (A) Tela de apresentação do jogo “Show da Genética”. (B) Menu para a escolha do nível de difi cul-
dade (1 Fácil; 2 Difícil) e hiperlink para a tela de ajuda (Como jogar?).

 
Figura 2. (A) Tela apresentando o módulo de questões e suas respectivas alternativas de resposta (Brown, 

1999 e Farah, 2000). (B) Tela informando sobre a veracidade da resposta, dando continuidade ao jogo ou não, 
terminando assim a partida.
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.
Figura 3. Tela mostrando o menu para edição do hiperlink (seta em preto).

Será aberta uma janela mostrando os slides para 
inserção ou alteração do hiperlink. Por exemplo, caso 
você esteja modifi cando a resposta correta do slide nú-
mero 11, o hiperlink deve ser direcionado para o slide 
número 12 (Fig. 4) e assim sucessivamente para os de-

Figura 4. Janela para edição do hiperlink (a seta em vermelho indica o slide no qual o hiperlink deve ser 
direcionado).

mais slides. Este procedimento também é válido para as 
alternativas incorretas, sendo que o hiperlink deve ser 
direcionado para o slide número 55 (nível fácil) ou para 
o slide número 105 (nível difícil). No fi nal deve-se clicar 
em “arquivo” e depois em “salvar”.

Com a modifi cação é possível gerar aleatoriedade, 
tornando o jogo sempre dinâmico. Aprendendo a utilizar 
melhor as ferramentas do Microsoft Offi ce PowerPoint 

(Windows), o professor será capaz de modifi car e criar 
seus próprios jogos para o ensino.



28

03.02, 28-31 (2008)
www.sbg.org.br

ISSN 1980-3540

ProPoSta de atIvIdade dINâmIca como FerrameNta de 
eNSINo da eStrutura de dNa

Itácio Queiroz de Mello Padilha1; Marsílvio Gonçalves Pereira2.

1 Núcleo de Difusão Biotecnológica, Departamento de Biologia Molecular, Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Cidade Universitária - CAMPUS I, 58051-900, João Pessoa, PB, 
Brasil. 
E-mail: itacio@gmail.com
2 Departamento de Metodologia da Educação, Centro de Educação, Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Cidade Universitária - CAMPUS I, 58051-900, João Pessoa, PB, Brasil.
 E-mail: marsilvioeduc@gmail.com
Autor para correspondência: Itácio Queiroz de Mello Padilha, Núcleo de Difusão Biotecnológica, Departamento de Biologia Molecular, Universidade Federal da Paraíba, Cidade 
Universitária - CAMPUS I, 58051-900, João Pessoa, PB, Brasil. Fone: (83) 3216 7436.
E-mail: itacio@gmail.com

Palavras-chave: ensino de genética, metodolo-
gia de ensino, estrutura de DNA.

resumo
A utilização de atividades dinâmicas é uma alter-

nativa metodológica que se pode e deve ser realizada em 
sala de aula, em especial, no ensino de Genética, que 
possibilita a interação do estudante com o objeto, em um 
processo ativo de transformação na busca do conheci-
mento. O presente trabalho propõe uma atividade dinâ-
mica para estudantes do ensino médio, no sentido de in-
tegrar os conhecimentos do currículo de biologia acerca 
da estrutura da molécula do DNA. A atividade dinâmica 
“Montando a Molécula de DNA” estimulou o aprendiza-
do das características da estrutura do DNA. Esta ativida-
de mostrou-se dinâmica, integradora e economicamente 
viável, o que torna o “Montando a Molécula de DNA” 
uma opção para professores e alunos reforçarem os con-
teúdos curriculares de Biologia.

Introdução 
A Genética, como salienta BANET e AYUSO 

(1995), constitui-se de um conteúdo de difícil com-
preensão para os alunos. A dificuldade se deve tanto à 
complexidade dos conceitos que essa área comporta, 
como à forma da escola conceber, organizar e desen-
volver o ensino.

Um dos grandes marcos da Biologia no século 
XX foi a descrição de uma estrutura de ferro e madeira, 
imitando uma hélice dupla usada pelos cientistas James 
Watson e Francis Crick (WATSON e CRICK, 1953). O 
modelo passou a permitir também o entendimento de 
como ocorrem as mutações celulares, como a molécu-
la se replica e a própria linearidade da codificação da 
mensagem genética (MENDONÇA e LOPES, 2003). A 

estrutura do DNA pode ser visto como sendo uma es-
cada torcida, na qual os lados da escada são formados 
por uma seqüência alternada de açúcar e fosfatos. Ligado 
a cada açúcar está uma base: adenina (A), guanina(G), 
citosina(C) ou timina(T). As bases tendem a formar pares 
específicos entre elas que são estabelecidos por pontes de 
hidrogênio. Assim, citosina e guanina tendem a ligar-se 
preferencialmente uma com a outra por três pontes de 
hidrogênio; adenina e timina tendem a ligar-se preferen-
cialmente, e essa ligação é estabilizada por duas pontes 
de hidrogênio (GRIFFITHS et al., 2006).

Os benefícios da apresentação de modelos didáti-
cos são amplamente reconhecidos. Existem, para comer-
cialização, modelos da molécula de DNA construídos 
com diferentes materiais e com diferentes possibilidades 
de aplicação em salas de aula. Porém, os modelos comer-
cializados, na maioria das vezes, são muito caros (SEPEL 
e LORETO, 2007). Como alternativa, existem propostas 
para a construção de modelos didáticos da molécula de 
DNA empregando diversos materiais acessíveis. Esses 
modelos, contudo, envolvem tempo para preparação e 
exigem do executor habilidades especiais, o que também 
limita a sua aplicação (SEPEL e LORETO, 2007).

A utilização de atividades dinâmicas é uma alter-
nativa metodológica que se pode e deve ser realizada 
em sala de aula, em especial, no ensino de Genética, 
que possibilita a interação do estudante com o objeto, 
em um processo ativo de transformação na busca do 
conhecimento. O uso dessas atividades seja por dinâ-
micas de grupo ou oficinas, na perspectiva pedagógica, 
se contrapõe ao ensino tradicional e considera o indivi-
duo como um organismo ativo, inteligente, em plena e 
permanente interação com o espaço em que vive. Des-
sa forma, pode-se ensinar de forma mais humanizada, 
respeitando as culturas e os valores dos alunos partici-
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pantes (BORGES-NETO, 1998). É neste sentido que o 
presente trabalho propõe uma atividade dinâmica para 
estudantes do ensino médio, no sentido de integrar os 
conhecimentos do currículo de Biologia acerca da es-
trutura da molécula do DNA.

 objetivos 
Esta atividade interativa tem como proposta au-

xiliar o ensino e a aprendizagem do conteúdo curricular 
referente à molécula de DNA.  O objetivo é simular a 
construção de um modelo em escada do DNA, utilizan-
do-se de materiais e representações dos próprios alunos, 
possibilitando o estudo de aspectos como a composi-
ção, ligações químicas e da estrutura do DNA de forma 
dinâmica e inovadora.

materiais
Folhas de papel guache verde e Azul; folhas de 

borracha (várias cores) do tipo E.V.A. (Etil Vinil Aceta-
to); caneta hidrocor preta; cordão de nylon; barbante e 
clipes de papel.

metodologia
No sentido de revisar e integrar os conteúdos es-

tudados durante as aulas, é proposta uma atividade dinâ-
mica chamada “Montando a Molécula de DNA”. Nesta 
atividade, cada aluno receberá uma representação de 
nucleotídeos aleatórios e um conjunto de representações 
de pontes de hidrogênio. 

Cada nucleotídeo é produzido com uma folha 
de papel guache como base e com desenhos represen-
tativos dos componentes do nucleotídeo em folhas de 
borracha do tipo E.V.A: grupo fosfato (amarelo); pen-
tose (azul); bases nitrogenadas (Adenina [salmão], Ti-
mina [vermelho], Citosina [verde] e Guanina [laranja]) 
(Figura 1.A e 1.B). As pontes de hidrogênio são repre-
sentadas por tiras barbantes (~20 cm) com clipes de 
papel nas extremidades (Figura 1.C). São feitos dois 
furos no papel guache para que o cordão sustente os 
nucleotídeos como um colar nos alunos. Foi construí-
do um conjunto de nucleotídeos para dezesseis alunos, 
mas a atividade pode ser realizada com mais alunos.  
É importante destacar a criação de uma dupla fita de 
DNA, uma verde e outra azul, com uma seqüência pré-
determinada pelo docente. 

Com o material pronto, o professor pode então 
explicar as regras da atividade. O professor distribuirá 
aleatoriamente um nucleotídeo para cada aluno e dei-
xará as ligações de pontes de hidrogênio ao alcance de 
todos. Após apresentada a seqüência da dupla fita para 
todos os alunos, estes terão que se organizar para mon-
tar uma molécula de DNA apresentada no menor espaço 
de tempo possível. 

resultados e discussão
A presente atividade deve ser desenvolvida no con-

texto de uma apresentação teórica sobre os aspectos histó-
ricos e conceituais sobre a molécula do DNA. Para efeito 
neste artigo, o professor apresentou a seguinte seqüência: 
“AGTGACAC” (fita azul) e “TCACTGTG” (fita verde) e 
explicou o passo a passo da atividade. Com o conhecimen-
to em mãos, a atividade dinâmica “Montando a Molécula 
de DNA” estimulou o aprendizado das características da 
estrutura do DNA, tais como: cadeias em dupla hélice e o 
modelo em escada; o esqueleto hidrofílico composto por 
desoxirribose e fosfato no exterior da molécula (esqueleto 
açúcar-fosfato); as bases nitrogenadas (hidrofóbicas) para 
o interior da molécula; os 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); 
as fitas são anti-paralelas, enquanto uma fita está em sen-
tido 5’–3’, a outra está no sentido 3 ’-5’. Esta atividade 
piloto foi realizada com estudantes de graduação do Curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPB e foram 
obtidos resultados satisfatórios com ampla aceitação de 
professores e alunos (Figura 2).

O uso de atividades dinâmicas pode facilitar o en-
tendimento acerca do DNA devido às dificuldades de se 
ensinar estes conceitos apenas com aulas teóricas. A bus-
ca por atividades dinâmicas e economicamente viáveis 
torna a atividade “Montando a Molécula de DNA” uma 
opção para professores e alunos reforçarem os conteúdos 
curriculares de Biologia.
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A

B

C                                                        
Figura 1 – Representação esquemática dos nucleotídeos (A); Nucleotídeos com bases púricas (A) e pirimídi-

cas (T); (B) e a representação do modelo de pontes de hidrogênio utilizadas na atividade “Montando a Molécula de 
DNA” (C).
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Figura 2 – Realização da atividade dinâmica “Montando a Molécula de DNA” com alunos de graduação da 
UFPB, em abril de 2008.
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Resumo
A Biologia Molecular é um dos ramos da Genética 

que mais tem se desenvolvido nos últimos anos. Graças 
a esse progresso, as informações sobre o DNA são de 
ampla divulgação e já fazem parte das discussões e do 
conhecimento popular, permeando nosso cotidiano, seja 
em filmes, novelas, jornais e nos demais meios de comu-
nicação. Para discutir e desenvolver os conceitos envol-
vendo a estrutura, composição e a organização do DNA 
dentro das células, abordarmos neste trabalho alguns 
aspectos relacionados à Biologia Molecular, através de 
um jogo denominado Banco Genômico. Este jogo é uma 
proposta de atividade que visa, de maneira lúdica, pro-
piciar às escolas e aos professores melhores condições 
de se trabalhar temas como seqüenciamento, clonagem, 
transgênicos, estrutura do DNA, do RNA, tradução e 
transcrição.

Introdução
A Biologia Molecular é uma área do conhecimen-

to que tem tido uma evolução muito rápida nos últimos 
anos e cada vez mais se consolida como um assunto co-
mum do nosso cotidiano. Nesse sentido, faz-se necessá-
rio trabalhar em sala de aula os temas mais discutidos 
dessa área, como teste de paternidade, medicina forense, 
terapias gênicas, clonagem, seqüenciamento do DNA, 
projeto genoma e transgênicos. Porém, estes temas são 
de difícil abordagem no dia-a-dia escolar, gerando uma 
lacuna entre o conhecimento básico e o científico. Para 
minimizar a falta de conhecimentos prévios sobre o as-
sunto, é preciso corrigir esta lacuna e minimizar possí-
veis erros conceituais. Assim tornam-se necessárias no-

vas metodologias para auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem, como práticas laboratoriais, atividades 
com materiais pedagógicos concretos, jogos, entre ou-
tros. 

Segundo Gadotti (1993), a criança e mesmo o 
jovem apresentam uma resistência à escola e ao ensino 
porque, acima de tudo, a escola não é lúdica, não é praze-
rosa. O lúdico apresenta valores específicos para todas as 
fases da vida humana. Assim, na infância e na adolescên-
cia, o jogo, o lúdico, poderia ter uma finalidade, antes de 
tudo, pedagógica. Dessa forma, o jogo, como atividade 
lúdica, poderia ser utilizado para complementar as ativi-
dades teóricas (Gadotti, 1993).

Para Miranda (2001), o fato de o jogo ser diverti-
do e prazeroso, caracteriza-o como uma das formas mais 
eficazes de ensino, podendo ser utilizado como uma 
estratégia para melhorar o desempenho dos estudantes 
em conteúdos mais complexos. O jogo representa uma 
importante ferramenta educacional e pode auxiliar o tra-
balho pedagógico nos diferentes níveis de ensino, nas 
diversas áreas do conhecimento, tanto em sala de aula 
como até mesmo fora dela (Miranda, 2001).

Neste sentido, apresentamos o jogo Banco Genô-
mico, como mais uma ferramenta para auxiliar os profes-
sores do ensino médio no processo de ensino e aprendi-
zagem dos temas relacionados à Biologia Molecular.             
          

Metodologia do Jogo Banco Genômico
Materiais: 

-  4 peões para os jogadores moverem-se pelo tabuleiro 
(podem ser eppendorfs, peças de dama, xadrez); 

-  2 dados de seis faces; 
-  27 miçangas de madeira (simbolização de bases mar-

cadas);



30

-  27 miçangas roxas (simbolização do códon formado); 
-  4 conjuntos de miçangas de letras: sendo 18 P para Pei-

xe, 15 T para Tabaco, 15 O para Ovelha e 15 B para 
Bactéria (simbolização dos transgênicos formados) 
(Figura 5); 

-  41 conjuntos de cartões com perguntas (Figura 2) e 4 
cartas coringas (Figura 1); 

-  cartões de bases com número e cor relativos ao tabulei-
ro (especificado com valores dos códons, bases, trans-
gênicos) (Figura 1); 

-  dinheiro fictício facilmente encontrado em lojas do 
tipo “1,99” (Figura 5e), sendo:

 - 24 notas no valor de R$100,00; 
 - 24 no valor de R$50,00; 
 - 16 no valor de R$20,00; 
 - 48 no valor de R$10,00; 
 - 48 no valor de R$5,00; 
 - 24 no valor de R$2,00;
 - 52 no valor de R$1,00.
-  Quatro cartões com informações das bases que iniciam 

a seqüência do gene transgênico (Figura 4); 
-  um tabuleiro (Figura 3). 

Regras do Jogo:
1-  Distribuição das peças - o professor deverá distribuir 

o dinheiro para cada jogador da seguinte forma: 
 - 10 notas de R$1,00; 
 - 4 notas de R$2,00; 
 - 8 notas de R$5,00; 
 - 8 notas de R$10,00; 
 - 3 notas de R$20,00; 
 - 4 notas de R$50,00; 
 - 4 notas de R$100,00. 
  O restante do dinheiro ficará com o professor. O pro-

fessor deverá também entregar um cartão informativo 
e um peão a cada jogador (Figuras 4 e 5);

2- Início do jogo - começará o jogo quem tirar nos da-
dos o maior número. O ganhador jogará novamente 
os dados e o número alcançado indicará as casas que 
serão percorridas no tabuleiro (bases nitrogenadas 
numeradas) (Figura 3). O jogo deverá ser realizado 
no sentido horário;

3- Após mover-se no tabuleiro, o jogador poderá: 
 a. comprar a base na “casa” alcançada no valor de R$ 

10,00. O jogador comprará do professor, um cartão 
simbolizando a base, sendo que toda e qualquer base 
terá este valor na primeira compra; 

 b. atingir a “casa” com o símbolo de interrogação. 
Neste caso, o jogador deverá retirar uma carta de per-
guntas (as cartas devem estar viradas para baixo e 
serem retiradas ao acaso) (Figura 2). O jogador res-
ponderá a questão e, se acertar, receberá R$ 10,00 e, 
se errar, deverá pagar este valor ao banco gerenciado 
pelo professor. Quando retirar a carta “coringa” re-
presentada pelo ponto de interrogação, o jogador terá 

o direito de não responder, sem perdas (Figura 1);
 c.  atingir a “casa” simbolizada por um organismo 

(Figura 3). Neste caso não haverá ação desde que o 
jogador não tenha formado ainda o códon, pois este 
lhe dará o direito de formar um organismo genetica-
mente modificado (OGM);

 d. alcançando as bases de outros jogadores (marcadas 
com a miçanga de madeira) já seqüenciadas, deverá 
pagar o valor da base escrito no cartão (Figura 1), ao 
jogador que possuir a base;

 e. na sua vez de jogar, comprar o direito sobre o gene 
caso possua a trinca de bases iniciadora, pelo preço 
estabelecido de  R$ 20,00 para cada base. A miçanga 
correspondente à base (comprada anteriormente) po-
derá ser vendida ao banco pela metade do preço;

 f. outros jogadores, caindo nas “casas” dos códons 
(marcadas com a miçanga de cor roxa) já seqüencia-
dos por um dos jogadores, deverão pagar o valor do 
códon escrito no cartão (Figura 1);

 g. o jogador que alcançar a “casa” do organismo cor-
respondente ao códon já obtido anteriormente poderá 
comprar o direito a ter um transgênico, por R$ 50,00 
cada base, pago ao banco. A miçanga correspondente 
ao códon (comprada anteriormente) poderá ser vendi-
da ao banco pela metade do preço;

 h. outros jogadores, caindo nas “casas” dos transgêni-
cos (marcadas com a miçanga de letra correspondente 
ao organismo) já seqüenciados por um dos jogadores, 
deverão pagar o valor do transgênico escrito no cartão 
(Figura 1).

Observações:
a)  Os jogadores, em sua vez, poderão negociar entre si 

os cartões das bases (Figura 1) com a finalidade de 
formar as trincas (códons iniciadores);

b)  O cartão informativo (Figura 4) contém informações 
dos códons iniciadores de determinados genes a se-
rem inseridos em diferentes organismos;

c)  A compra das bases é fixa: R$10,00 cada. A com-
pra do códon é fixa: R$20,00 por base. A compra do 
transgênico é fixa: R$50,00 por base;

d)  Caso o jogador possua dois ou mais códons para um 
mesmo organismo, ele só poderá fazer um transgêni-
co por vez;

e)  O professor ficará livre para alterar as miçangas quan-
to à forma e à cor (Figura 5); 

f)  As perguntas e respostas também podem ser alteradas 
de acordo com os conceitos abordados pelo professor 
(Anexo 1). 

Discussão
O jogo baseia-se num conhecido jogo de tabulei-

ro chamado Banco Imobiliário, que pode ser jogado por 
quatro jogadores e um orientador (no caso o professor), 
que coordenará as atividades. No decorrer do jogo, o jo-
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gador entrará em contato direto com o processo de for-
mação de genes, seu seqüenciamento e sua utilização. 
Poderá também refl etir sobre conhecimentos de duplica-
ção de DNA, transcrição, tradução, códons, organismos 
transgênicos, estrutura do DNA, clonagem, extração de 
DNA, PCR, ética e demais temas da Biologia Molecular. 
No jogo, os jogadores devem comprar as bases necessá-
rias para formar os códons, que são iniciadores necessá-
rios para formar uma seqüência de DNA de um gene de 
interesse. Já os genes são necessários para construir um 
organismo transgênico. 

No desenvolvimento do jogo é importante que o 
professor crie uma história ou um contexto sobre as ba-
ses da Biologia Molecular e/ou sobre o funcionamento 
dos laboratórios de pesquisa e dos órgãos responsáveis 
pelo apoio à pesquisa, para que os alunos entendam e 
participem mais intensamente da atividade. Como exem-
plo, o professor pode atuar no papel de dois personagens, 
como presidente de um “banco” que fi nancia laborató-
rios de pesquisa ou no papel de um pesquisador-chefe, 
coordenando um laboratório e seus pesquisadores. Os 
alunos participam como pesquisadores realizando se-
qüenciamento e desenvolvendo organismos transgêni-
cos, gerando, assim, uma “corrida” em busca de novos 
genes e organismos geneticamente modifi cados. 

Devido à complexidade do jogo, ao abordar mui-
tos temas da Biologia Molecular, torna-se difícil deter-
minar um tempo total da atividade e que a mesma seja 

aplicada sem conhecimentos prévios dos alunos. O jogo 
Banco Genômico poderá ser aplicado após o professor 
abordar temas em Biologia Molecular. O professor deve-
rá adequar o grau de difi culdade das questões de acordo 
com os conteúdos previamente abordados. Sugerimos 
também que o professor pré-estabeleça um tempo de iní-
cio e término do jogo, tomando como base o número de 
aulas disponíveis. O jogo também poderá ser utilizado 
como atividade extraclasse, para a qual o professor terá 
mais tempo para trabalhar os conceitos abordados em 
sala de aula. 
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Figura 1. Cartões informativos com os valores das bases, códons e transgênicos e cartões coringas.
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Figura 2. Cartões com perguntas (Brown, 1999 e Farah, 2000). 
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Figura 3. Tabuleiro.

Figura 4. Cartão informativo.
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Figura 5: a. Miçangas com letras do tipo “B”; b. Miçangas com letras do tipo “O”; c. Miçangas com letras 
do tipo “P”; d. Miçangas com letras do tipo “T”; e. Jogo Banco Genômico.

Anexo I 
Perguntas relacionadas com Genética Clássica, 

Estrutural e Molecular (Brown, 1999 e Farah, 2000):
(Obs.: respostas das questões objetivas corretas em vermelho)

01 Quais são as funções do detergente e do sal na so-
lução de lise da extração de DNA?

 R = O detergente tem a função de “desorganizar” as 
membranas da célula. O detergente, assim como o 
sal tem a função de desnaturar as proteínas, fazendo 
com que o DNA fi que livre de proteínas e restos 
celulares.

02 Por que a amostra homogeneizada deve ser incu-
bada a 60°C na extração de DNA?

 R = Nesta temperatura a ação do detergente é mais 
efi ciente para desmanchar as membranas e proteínas 

da célula, desnaturando, também, as enzimas DNA-
ses, evitando a degradação do DNA.

03 Qual a função da centrifugação na extração dos 
ácidos nucléicos?

 R = O sal adicionado na solução de lise age na des-
naturação das proteínas que se tornam insolúveis e 
podem ser precipitadas por centrifugação. Assim, cria 
um gradiente em que o sobrenadante é constituído de 
ácidos nucléicos e, no fundo fi cam os restos celulares.

04 O que ocorre quando o etanol gelado é adicionado 
à amostra na extração de DNA?

 R = Os ácidos nucléicos não são solúveis em álco-
ol. Assim, ao entrarem em contato com o álcool, os 
ácidos nucléicos precipitam na forma de fi lamentos 
esbranquiçados (álcool gelado é mais efi ciente).
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05 O que aconteceria se a posição do gel na cuba fos-
se invertida, isto é, se as amostras voltadas para o 
eletrodo positivo?

 R = Os ácidos nucléicos têm carga negativa e se mo-
vimentam para o pólo positivo. Sendo assim, como o 
gel é muito curto nesta direção, as amostras sairiam 
mais rapidamente do gel.

06 Qual a importância da matriz do gel no processo 
de separação dos ácidos nucléicos?

 R = Os ácidos nucléicos, por terem carga negativa, 
correm para o pólo positivo. As moléculas que com-
põem o gel formam um tipo de malha ou filtro, e as 
moléculas, eletricamente carregadas, como as dos 
ácidos nucléicos, vão migrando de acordo com o pró-
prio tamanho e o tamanho dos poros do gel. 

07 Por que o RNA migra mais rápido que o DNA?
 a) por ser menor.
 b) por ser maior.
 c) por ser linear.
 d) por ser circular.

08 Por que o azul de metileno, usado para marcar os 
ácidos nucléicos, sofre menos difusão nos locais onde 
existem ácidos nucléicos do que no restante do gel? 

 R = O azul de metileno é um corante acidófilo, portan-
to com afinidade química com os ácidos nucléicos.

09 Qual a carga dos ácidos nucléicos?
 a) positiva.
 b) negativa.
 c) neutra.
 d) n.d.a.

10 O que garante aos laboratórios as novas descober-
tas científicas?

 a) Publicações de trabalhos.
 b) Leis de Patentes.
 c) Autorização do órgão competente.
 d) Todas as alternativas.

11 Quem é considerado o pai da genética?
 R – Gregor Mendel

12 Diga, resumidamente, os passos para a obtenção 
de um organismo transgênico.

 a) Isolar o gene de interesse, clonar e inserir.
 b) Clonar, inserir e amplificar o gene.
 c) Extrair o DNA, inserir e amplificar o gene.

13 O que é um banco de cDNA?
 a)  Banco com somente citosina.
 b) Banco genoma de genes ativos dos organismos.
 c) Banco que amplifica DNA, dá ganhos.

14 Os genes que se distribuem de forma linear no cro-
mossomo, em posições definidas, são chamados de:

 a) alelos.
 b) homozigotos.
 c) loci.
 d) lócus.

15 Dê razões para a obtenção de OGMs  (Organismos 
Geneticamente Modificados).

 R = Produção, ganho de peso, maior número de indi-
víduos, produção de vacinas.

16 A clonagem de um gene em um sistema de expres-
são adequado permite:

 a) grande quantidade de RNA, que é importante para 
a mitocôndria.

 b) grande quantidade de produção de proteínas de in-
teresse.

 c) grande quantidade de DNA recombinante.

17 Todos os organismos eucariontes possuem DNA?
 a) Apenas os vertebrados possuem DNA.
 b) Apenas os invertebrados não possuem.
 c) Todos os organismos possuem DNA.

18 O que são OGMs? São todos obtidos por Melhora-
mento Genético?

 R = Organismos geneticamente modificados (OGMs). 
Não, o melhoramento não envolve apenas transgenia, 
existem também os métodos clássicos, através de se-
leção de caracteres e de cruzamentos dirigidos.

19 Pode qualquer laboratório produzir OGMs (Or-
ganismos geneticamente modificados)?

 R = Não. O laboratório tem que ter a liberação da Co-
missão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).

20 Na duplicação meiótica dos RNAs ocorre crossing-
over?

 R = Não. Só ocorre na duplicação meiótica do DNA.

21 A ovelha Dolly era um animal Transgênico?
 R = Não. A ovelha Dolly era uma animal clonado.

22 A replicação do DNA é conservativa ou semi-con-
servativa?

 R = Semi-conservativa.

23 O RNAm é transcrito em RNAr?
 R = Errado. É transcrito em aminoácidos que forma-

rão proteínas.

24 A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero de grande 
porte clonado?

 R = Sim.
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25 A mitose ocorre somente em células somáticas?
 R = Errado. A mitose também ocorre em células ga-

méticas.

26 Transgênico é um organismo capaz de expressar o 
gene de outro organismo: certo ou errado?

 R = Certo.

27 Quais são as bases Púricas e Pirimídicas?
 a) Púricas: Adenina e Guanina; Pirimídicas: Citosina, 

Timina e Uracila.
 b) Púricas: Adenina e Citosina; Pirimídicas: Citosina, 

Guanina e Utracila.
 c) Púricas: Adenina e Guanina; Pirimídicas: Citosina 

e Timina.

28  No lugar da Timina, estou eu a Uracila. Que estru-
tura eu ajudo a formar?

 a) DNA.
 b) RNA.
 c) Proteínas.
 d) Vírus.

29 Pode-se utilizar qualquer organismo para ser 
OGM (organismo geneticamente modificado)?

 R = Sim.

30  A segunda Lei de Mendel diz:
 a) Herança de dois ou mais caracteres (Diibridismo, 

triibridismo).
 b) Herança de apenas um caráter.
 c) Herança de meio caráter.

31 Todos os organismos possuem membrana nuclear?
 a) Apenas os eucariontes.
 b) Apenas os procariontes.
 c) Procariontes e eucariontes.

32 Como podem ser ligadas as bases nitrogenadas 
umas às outras?

 a) Por pontes de Carbono.
 b) Por pontes de Nitrogênio.
 c) Por ponte de Hidrogênio.

33 O DNA tem em sua estrutura 4 bases, quais são?
 a) adenina, timina, citosina e guanina.
 b) adenina, uracila, citosina e guanina.
 c) adenina, citosinina, timina e guanina.

34 O que significa a sigla DNA?
 R = Ácido Desoxirribonucléico.

35 Melhoramento e Transgenia são técnicas da Enge-
nharia Genética. Sim ou não?

 R = Sim.

36 O que é fenótipo?
 R = Fenótipo é a expressão do conjunto do genoma 

nuclear com o ambiente.

37 O que é genótipo?
 R = Genótipo é o genoma nuclear.

38 A primeira Lei de Mendel diz:
 a) Herança de apenas um caráter (monoibridismo).
 b) Herança de mais de um caracter (diibridismo).
 c) Herança multifatorial.

39 O que significa a sigla CTNBio?
 a) Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.
 b) Comissão Técnica Natural de Biologia.
 c) Comissão Técnica Nacional de Biologia.
 d) Conjunto Tecnológico Nacional de Biossegurança.

40 Quem descobriu a dupla fita de DNA?
 a) Watson e Mendel.
 b) Mendel.
 c) Darwin.
 d) Watson e Crick.

41 Quantas pontes de nitrogênio ligam as bases nitro-
genadas?

 a) adeninas e timinas ou uracilas ligam-se por 2 pon-
tes de hidrogênio e as guaninas e citosinas, por 3 pon-
tes de hidrogênio.

 b) adeninas e timinas ou uracilas se ligam por 3 pon-
tes de hidrogênio e as guaninas e citosinas por 2 pon-
tes de hidrogênio.

 c) adeninas e timinas ou uracilas ligam-se por 2 pon-
tes de hidrogênio e as guaninas e citosinas, por 2 pon-
tes de hidrogênio.
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Memorizar nomes complexos não pode ser a mar-
ca do atual ensino de Biologia. Pelo menos, as recentes 
propostas curriculares nacionais atribuem um papel mais 
amplo para essa disciplina. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio e os PCN+ de Ciências 
da Natureza destacam a importância do desenvolvimen-
to da capacidade de leitura em todas as disciplinas, in-
clusive, na Biologia.

A proposta apresentada a seguir busca desenvol-
ver algumas das competências leitoras em uma aula so-
bre Biologia Molecular. A partir de conteúdos comuns 
no Ensino Médio, como a síntese de proteínas, pretende-
mos que os alunos consigam ativar conhecimentos pré-
vios, antecipar conteúdos de um texto, checar hipóteses 
de leitura, localizar informações, produzir inferências 
locais, definir finalidades da atividade de leitura, para-
frasear o texto lido a partir de um outro ponto de vista, 
além de compreender os processos de transcrição e tra-
dução como eventos dinâmicos essenciais para a plena 
atividade celular.

O professor precisa avaliar em qual momento de 
seu curso essa atividade pode ser realizada. Nossa su-
gestão é que ela ocorra após o desenvolvimento de to-
dos os conteúdos relacionados à síntese de proteínas. No 
entanto, isso dependerá do planejamento do professor e 
das particularidades da turma de alunos.

Para iniciar a atividade, o professor pode apre-
sentar o título do texto que os alunos utilizarão ao 
longo da atividade: “Lembranças de um RNA mensa-
geiro”. A partir desse título, o professor pode fazer al-
gumas questões para o grupo, despertando o interesse 
dos alunos pelo texto que será lido em seguida. Pergun-
tas como “sobre o que deve tratar o texto?”, “deve ser 
uma história, uma notícia ou um artigo de opinião?” 
ou “quem deve ser o narrador do texto?” devem ser 
acompanhadas da solicitação de uma justificativa: “a 
partir do título do texto, o que te leva a pensar nisso?”. 
Com isso, os alunos antecipam conteúdos do texto, mo-
bilizando um repertório conceitual essencial para a sua 
compreensão.

Os alunos podem anotar suas idéias iniciais no 
caderno. Esse procedimento é importante, pois, após a 
leitura, eles serão retomados. Por fim, o professor pode 
apresentar o texto e solicitar que os alunos realizem a 
leitura individualmente, verificando se suas hipóteses se 
confirmam. Ao término da leitura do texto, os alunos de-
vem responder algumas questões. Se possível, o profes-
sor pode solicitar que os alunos discutam em duplas as 
questões para, posteriormente, anotarem suas respostas 
no caderno. Com isso, o professor amplia a oportunidade 
de argumentação por parte dos alunos.

lembranças de um rNa mensageiro
Comecei a me formar a partir da costela dela. Na 

verdade, era uma das cadeias de uma molécula de DNA. 
Uma proteína grudava minhas partes e eu começava a 
me formar. Centenas de nucleotídeos complementares a 
uma das cadeias do DNA formam quem eu sou hoje, um 
breve RNA-mensageiro. 

Nascido com essa missão, eu saí do núcleo da cé-
lula e, rapidamente, no citoplasma, fui abordado por um 
aglomerado de proteínas e RNAs ribossômicos conheci-
do como ribossomo. Quando o primeiro ribossomo se fi-
xou em mim, não percebi que era em um local específico. 
Quando outros fizeram o mesmo, percebi que era abor-
dado sempre por eles em um trecho muito específico, em 
uma trinca de bases nitrogenadas AUG.

A movimentação na região era intensa, centenas de 
RNAs transportadores eram atraídos, mas apenas alguns 
se encaixavam no ribossomo e em mim. Era interessante 
perceber que apenas algumas bases nitrogenadas de cada 
RNA transportador se ligavam aos meus nucleotídeos. 
Algumas não, eram sempre 3 bases nitrogenadas com-
plementares. 

Inicialmente, um RNA transportador UAC se pren-
deu ao meu corpo e ao ribossomo. Como depois de AUG, 
eu apresentava os nucleotídeos AAA, um RNA transpor-
tador UUU se ligou a mim e o ribossomo se deslocou pelo 
meu corpo. Ao se deslocar, o primeiro RNA transportador 
se soltou de nós e saiu livre pelo citoplasma.
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Pude perceber que aquele RNA transportador dei-
xou um pequeno aminoácido preso ao ribossomo. Eu 
achava que ele havia esquecido aquilo ali, mas percebi 
que, todos que de nós se desprendiam, deixavam seus 
aminoácidos por lá.

Como disse, o ribossomo se deslocou e um novo 
RNA transportador se aproximou. Ele apresentava uma 
seqüência CGC complementar à minha GCG. Ao se li-
gar a nós, o ribossomo se deslocou novamente e o RNA 
transportador anterior se soltou deixando um outro ami-
noácido. Isso aconteceu centenas de vezes até o ribosso-
mo chegar ao meu trecho UAG. Nessa hora, centenas de 
aminoácidos estavam ligados uns aos outros e nenhum 
RNA transportador se aproximou. O ribossomo se des-
prendeu de meu corpo e aquele conjunto de aminoácidos 
do corpo dele se desprendeu.

Não tardou muito para outros ribossomos se pren-
derem a mim e repetirem esse deslizamento ao longo de 
meu corpo. Novos conjuntos de aminoácidos idênticos 
ao primeiro se formaram. Muitas vezes isso aconteceu. 
Lembro-me disso enquanto sou destruído em muitos nu-
cleotídeos.

Questões
1 Após a leitura, explique o título do texto. Quem é o 

narrador? Quando acontece essa narrativa?
2 O DNA não possui costelas. No entanto, quando o 

autor do texto utiliza este termo, ele faz uma brinca-
deira com uma outra narração. Que outra estória seria 
essa?

3 Qual seria, a partir das informações presentes no tex-
to, os 3 tipos de RNA? Quais são as suas respectivas 
funções? 

4 Pelo texto, a tradução do RNA mensageiro começa 
sempre em uma mesma seqüência. Que seqüência é 
essa? 

5 Em que local da célula ocorre a fabricação de RNA 
mensageiro?  Em que local da célula ocorre a tradu-
ção do RNA mensageiro?

6 No quinto parágrafo, o termo “nós” se refere a quais 
personagens? 

7  De acordo com o texto, quando é encerrada a tradu-
ção do RNA mensageiro? 

8 Pesquise por qual palavra podemos substituir o termo 
“conjunto de aminoácidos”. 

9 Agora, reescreva essa estória do ponto de vista do ri-
bossomo utilizando apenas as informações apresenta-
das no texto.

respostas
1 “Lembranças de um RNA mensageiro” é um texto 

narrado pelo próprio RNA mensageiro. Nele, o narra-
dor descreve um período de sua vida, mas no momen-
to de sua “morte”.

2 A história bíblica de Adão e Eva, quando a mulher 
é criada a partir da costela do homem. Aqui, o RNA 
seria “criado” a partir da molécula de DNA.

3 RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossô-
mico. O RNA mensageiro é um molde do DNA e leva 
a informação do DNA até o ribossomo. O RNA trans-
portador identifica seqüências do RNA mensageiro e 
libera o aminoácido correspondente no ribossomo. O 
RNA ribossômico forma o ribossomo, estrutura res-
ponsável pela ligação entre o RNA mensageiro e o 
RNA transportador, além da reunião dos aminoáci-
dos.

4 AUG
5 No núcleo.
6 No citoplasma.
7 Ao RNA mensageiro e ao ribossomo.
8 Na seqüência UAG.
9 Podemos substituí-lo por polipeptídeo ou por proteína.
10 O texto deve conter todas as etapas descritas que 

ocorrem no citoplasma tendo como narrador o ribos-
somo.
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O Teorema de Hardy-Weinberg postula que as fre-
qüências gênicas e genotípicas permanecerão constantes 
na população ao longo das gerações, independentemen-
te das freqüências iniciais. Além disso, estabelece que o 
equilíbrio das freqüências genotípicas será estabelecido 
após uma geração aleatória de acasalamento. Nessa for-
mulação, se os genes A e a são alelos de um determinado 
locus gênico, e cada indivíduo diplóide tem dois desses 
genes, então, numa população, p é designado como a fre-
qüência do alelo A e q, como a freqüência do alelo a. 
Assim, supondo-se uma população de 1000 indivíduos, 
cada um deles com dois alelos, sendo estes alelos 60% 
caracterizados como A, a freqüência p seria 0,60. Os 
40% de alelos restantes seriam representados por a, e q 
seria então igual a 0,40. A fórmula dessa representação 
então é: p + q = 1.0 – na qual ficam definidas as freqüên-
cias gênicas. Por conseguinte, a freqüência das possíveis 
combinações destes dois alelos diplóides (AA, Aa, aa) 
fica definida na expressão: p2 + 2pq + q2 = 1 – que repre-
sentam as freqüências genotípicas.

Assim, teríamos que a constituição genética da 
população, na geração 1, seria:

Freqüência gênica –  gene A = p
   gene a = q
   sendo que p + q = 1,0

Freqüência genotípica AA Aa aa
   Sendo que p2 + 2pq + q2 = 1,0

Quando os indivíduos da geração 1 cruzam, para a 
formação da geração 2, os gametas que eles produzem e 
que serão portadores dos alelos A e dos alelos a, deverão 
ter a mesma freqüência dos alelos na população. Os cru-
zamentos e respectivos descendentes, serão:

Gametas produzidos pelos 
indivíduos da geração 1

Gametas femininos e respecti-
vas freqüências

                A                         a
       freq = p              freq = q

Gametas masculinos e res-
pectivas freqüências

                A          freq p

                 a         freq q

Genótipos da geração 2 e res-
pectivas freqüências.

        AA                             Aa
freq = p2                   freq = p.q

        Aa                             aa
freq = p.q                   freq = q2

Assim, na geração 2, as freqüências gênicas e ge-
notípicas serão iguais às da geração 1.

Estes cruzamentos se tornam mais visíveis se, ao 
invés de considerarmos os gametas produzidos, consi-
derarmos os cruzamentos possíveis na população e suas 
respectivas freqüências, bem como a freqüência dos ge-
nótipos dos descendentes: (Vide tabela 02)
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Tabela 02
cruzamentos da geração 1 freqüência dos cruzamentos Genótipos da geração 2 e respectivas freqüências

AA Aa aa

1.   AA x AA
2.  2 (AA x Aa)
3.  2 (AA x aa)
4.  Aa x Aa
5.  Aa x aa
6.  aa x aa

p2 x p2  =  p4

2(p2 x 2pq) = 4p3q
2(p2 x q2) = 2p2q2

2pq x 2pq = 4p2q2

2 (2pq x q2) = 4pq3

q2 x q2 = q4

p4

2p3q

p2q2

2p3q
2p2q2

2p2q2

2pq3
p2q2

2pq3

q4

Soma das freq 1,0 p2 2pq q2

Observação:- se em todas estas fórmulas, as freqüências p e q forem substituídas por valores numéricos, por 
exemplo, p = 0,60 e q = 0,40, a visualização do Teorema pode ficar mais clara.

A probabilidade de todos estes cruzamentos que 
permitiram mostrar que as freqüências gênicas e genotí-
picas permaneceram constantes da geração 1 para a ge-
ração 2, pressupõe que a população obedeça às seguintes 
premissas:
1.  A população é infinita, portanto, livre de erros amos-

trais, fenômeno este chamado de Deriva Genética.
2.  Existe o mesmo número de machos e de fêmeas na 

população.
3.  A população está em panmixia, isto é, todos casam e 

os casamentos ocorrem aleatoriamente.
4.  Todos os casais da população são igualmente viáveis 

e férteis e geram o mesmo número de filhos, portanto, 
não ocorre seleção.

5.  Não há sobreposição de gerações na população.
6.  Os genes da população não sofrem mutação.
7.  Não ocorre migração diferencial.

Populações que obedecem a todas estas premissas 
são chamadas de populações em equilíbrio. Embora, pro-
vavelmente, não existam, na natureza, populações que 
preencham todos os requisitos do equilíbrio, o teorema 
de Hardy-Weinberg fornece um modelo-base segundo 
o qual as freqüências gênicas e genotípicas não mudam 
ao longo das gerações, e serve como hipótese nula para 
investigar se uma dada população está se alterando ao 
longo das gerações.

Ao testar a hipótese fundamental do teorema de 
Hardy-Weinberg, os evolucionistas têm investigado o 
papel da mutação, da migração, do tamanho da popula-
ção, dos tipos de acasalamento e da ação da seleção natu-
ral nas mudanças evolutivas em populações naturais.

O Teorema é aplicado ainda em importantes pes-
quisas de melhoramento genético de plantas e animais e 
também no aconselhamento genético da espécie humana 
pois permite a estimativa das freqüências genotípicas a 
partir das freqüências gênicas e das freqüências gênicas a 
partir das freqüências genotípicas, especialmente quando 
se trata de alelos com relação de dominância. 

O esquema a seguir mostra esta relação entre as 
freqüências gênicas (no eixo do x) e genotípicas (no eixo 
do y), com destaque para o fato de que, independente-
mente da freqüência dos alelos, a freqüência dos hetero-
zigotos nunca ultrapassa 0,5 ou 50%.

  

 
Em um trabalho publicado pelo geneticista de po-

pulações J.F.Crow em 1999, no Genetics 152: 821–825, 
e que pode ser visto no endereço : < http://www.genetics.
org/cgi/reprint/152/3/821 >, está transcrito o trabalho 
original de Hardy, publicado em 1908 na revista Science. 
Na realidade, o trabalho é uma “carta ao editor” e é extre-
mamente curto e resumido. Mesmo assim, transformou-
se num marco da Genética. Eis o texto, assim traduzido:

“Para o editor de Ciência: estou relutante em dis-
cutir a respeito de assuntos sobre os quais não tenho co-
nhecimento especializado, e que eu esperava que fosse 
familiar aos biólogos. No entanto, algumas observações 
do Sr. Udny Yule, para as quais o Sr. RC Punnett tem 
chamado a minha atenção, sugerem que ainda pode ser 
oportuno tratar do assunto.

Suponha que Aa é um par de caracteres mendelia-
nos, com A sendo dominante, e que, em qualquer gera-
ção, o número de dominantes puros (AA), heterozigotos 
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(Aa) e recessivos puros (aa) sejam igual a p: 2q: r. Por 
último, suponha que os números sejam bem grandes, de 
modo que acasalamentos possam ser considerados como 
aleatórios, que os sexos sejam uniformemente distribuí-
dos entre as três variedades, e que todos são igualmente 
férteis. Uma matemática simples do tipo da tabuada é o 
suficiente para mostrar que, na próxima geração, os nú-
meros serão: (p+q)2 : 2(p+q)(q+r) : (q+r)2, ou como p1 : 
2q1 : r1, mostram.

A questão interessante é - em que circunstâncias 
esta distribuição será a mesma que a da geração anterior? 
É fácil ver que a condição para isso é q2 =pr. E uma vez 
que q1

2 = p1r1, quaisquer que sejam os valores de p, q, r 
, a distribuição, em qualquer caso, continuará inalterada 
após a segunda geração (Hardy 1908)”.

Segundo consta, esta é a íntegra do trabalho pu-
blicado. A simplicidade do modelo, à qual Hardy se re-
feriu, é: a distribuição das freqüências dos alelos de um 
locus é um binômio e, como tal, tem suas propriedades 
bem definidas matematicamente. Segundo a história, as 
discussões de Yule com Punnett é que o primeiro dizia o 
seguinte: se um alelo fosse dominante, os genótipos do-
minantes deveriam ter, nas populações, uma freqüência 
que se aproximasse de 75%, em referência ao 3:1, da ge-
ração F2, da 1ª Lei de Mendel. Segundo consta, Punnett 
não concordava com isto mas não conseguia explicar por 
quê. Como jogava “criquete” com Hardy, que trabalhava 
com matemática pura, apresentou o problema a ele.

Outro trecho do trabalho de Crow, também com 
tradução livre, conta um pouco da história do teorema:

“Quando eu comecei a ensinar genética, este prin-
cípio era chamado de Lei de Hardy. Mais tarde, Stern 
(1943) chamou a atenção para um artigo de Weinberg, 
também publicado em 1908, que demonstrava o mesmo 
princípio. A partir do artigo de Stern, o assunto passou a 

ser chamado de Lei de Hardy-Weinberg. Logo foi salien-
tado que, tanto Pearson quanto Castle, haviam utilizado 
os princípios da Lei de Hardy Weinberg, por volta de 
1903, em alguns casos especiais. Porém, a pesada deno-
minação “Lei de Castle-Pearson-Hardy-Weinberg” logo 
caiu sob o seu próprio peso. Evidentemente, um prin-
cípio tão simples como este deve ter ocorrido a muitos 
geneticistas nos primórdios do século. Sewall Wright 
disse uma vez que ele tinha usado a idéia, nos seus cálcu-
los, muito antes que tivesse ouvido falar tanto de Hardy 
quanto de Weinberg”.

A explicação, dada por ingleses e americanos para 
justificar o fato do Weinberg ter permanecido “esqueci-
do” por 35 anos, é bizarra: - ele escreveu tudo em ale-
mão. Com mais de 160 trabalhos publicados, Weinberg 
antecipou muitas das conclusões de Fisher e Wright, es-
pecialmente as relativas ao efeito do ambiente sobre a 
manifestação do fenótipo e, certamente, se consultado, 
teria contribuído para as questões teóricas da Teoria Sin-
tética, ou NeoDarwinismo, da década de 1930.

Este teorema, que completa 100 anos em 2008, 
dada a sua importância teórica pode ser encontrado ex-
plicitado em todos os livros básicos de Genética e de 
Evolução, onde poderá ser encontrada sua expansão para 
casos de alelos múltiplos, herança ligada ao sexo, heran-
ça poligênica e as conseqüências da dominância e epis-
tasia sobre o modelo. Considero dispensável fornecer 
aqui uma lista de referências bibliográficas. No entan-
to, sugiro, além do trabalho de Crow já citado, que seja 
acessado o e-book de autoria do Prof. Bernardo Beiguel-
man, disponível na página da Sociedade Brasileira de 
Genética (SBG), para maiores explicações e exemplos 
de aplicabilidade (“Bernardo Beiguelman, Genética de 
Populações Humanas, Cap1:A Lei de Hardy e Weinberg 
<http://www.sbg.org.br/Ebooks.html>.
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1- Introdução
A evolução dos seres vivos é um tema unificador 

das Ciências Biológicas e constitui-se num tema chave 
para o ensino em todos os níveis acadêmicos. A evolução 
pode ser definida como qualquer alteração na constitui-
ção genética de uma população, ou seja, uma alteração 
na freqüência dos alelos dos genes.

Os princípios básicos de Genética de Populações 
devem ser introduzidos nas escolas com um aprendizado 
ativo para que os estudantes façam questionamentos, re-
solvam problemas, discutam e expliquem resultados. 

O ensino de Genética de Populações representa 
uma das unidades básicas mais complexas de se abordar, 
Mertens (1992). De acordo com Alonso (2005), “essas 
dificuldades aumentam, consideravelmente, ao analisar 
os mecanismos básicos que regem os processos evolu-
tivos englobados pela teoria sintética da evolução, pois 
requer pensar em termos de populações, genes e frequ-
ências de alelos, considerando que a evolução é uma al-
teração na constituição genética das populações ao longo 
das gerações” 

É necessário proporcionar aos professores estra-
tégias de ensino e aprendizagem além de criar novos re-
cursos didáticos, adequados ao espaço e ao tempo dispo-
nível em aula, que permitam melhor trabalhar e superar 
as dificuldades associadas ao ensino e à aprendizagem 
de Genética, em particular de Genética de Populações. 
É importante criar mais oportunidades para atividades 
estruturadas, em que os alunos tenham uma participação 
ativa na construção de um conhecimento mais profundo 
dos princípios de Genética (Griffiths and Mayer-Smith, 
2000). As dificuldades associadas à aprendizagem do 
princípio de Hardy-Weinberg também são vivenciadas 
no ensino médio e universitário no Brasil e em Portugal, 
necessitando assim de estratégias mais adequadas e de 
objetivos bem determinados para trabalhar e esclarecer 
esses conceitos.

2- Objetivos
A dinâmica com os alfinetes tem como objetivo 

facilitar o entendimento do princípio de Hardy-Weinberg 
e o entendimento do efeito dos fatores evolutivos nas po-
pulações. O uso dos alfinetes também facilita a visuali-
zação dos componentes matemáticos envolvidos na de-
monstração do teorema, auxiliando, assim, os estudantes 
a trabalharem os conceitos sobre evolução. O ponto im-
portante inicial é colocar a idéia de que a unidade básica 
da evolução é a população.

3- Metodologia
O material necessário:
- um conjunto de alfinetes de cabeças coloridas 

com as pontas cortadas para evitar que os estudantes se 
machuquem;

-, uma caixa e um apoio de isopor.
Este material fará a representação de indivíduos 

de uma população apresentando seus genótipos para um 
determinado marcador genético. Os alfinetes represen-
tam os alelos e um par de alfinetes representa um indiví-
duo com seu genótipo.

 O gene e seus diferentes alelos, representados por 
alfinetes com cores diferentes, deverá ter os genótipos 
homozigotos em cores iguais e, os  heterozigotos, em 
cores diferentes. A sugestão inicial para trabalhar é de 
um loco com 2 alelos  codominantes. A caixa com os 
alfinetes simula o conjunto dos alelos do marcador ge-
nético para uma dada população (Figura 1). O número 
dos alfinetes de diferentes cores devem ser colocados na 
caixa de acordo com: - o número de indivíduos desejado 
para o tamanho da população (N); - o número de diferen-
tes alelos para o marcador; - a frequência desejada para 
cada alelo. 

O apoio de isopor ajuda na visualização dos indi-
víduos da população e na manipulação para a  contagem 
dos genótipos e alelos. O procedimento envolve a retira-
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da, ao acaso, de 2 alfinetes da caixa que serão colocados 
juntos no isopor (um indivíduo), repetindo este procedi-
mento até não restarem mais alfinetes na caixa.  Assim, 

Figura 1. Caixa com os alfinetes.

todos os indivíduos da população, com seus genótipos 
aparentes, estarão ali representados (Figura 2).

Figura 2. Alfinetes sorteados em dupla e fixados no suporte demonstrando os indivíduos da população.
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 As atividades envolvem obtenção de frequências 
alélicas e genotípicas, organização dos dados em tabelas, 
análise dos dados e discussão dos resultados. Essas ativi-
dades são  adequadas para serem realizadas em grupo de, 
no máximo, 3 indivíduos. O tempo estimado para cada 
atividade é de 1½h.

Se for conveniente, poderão utilizar também as 
frequências fenotípicas. Com um marcador com intera-
ção alélica de codominância não haverá diferenças entre 
as frequências genotípicas e as fenotípicas que ocorrerão 
somente quando forem utilizados marcadores que apre-
sentem características dominantes ou recessivas. 

4- Sugestões de Aplicação 
a) Equilíbrio de Hardy-Weinberg
O teorema de Hardy-Weinberg é modelo de uma 

população infinitamente grande na qual não ocorre muta-
ção, seleção natural, migração e os acasalamentos ocor-
rem aleatoriamente. Nestas condições não ocorrem alte-
rações genéticas na população ao longo das gerações e, 
como consequência, a população não evolui.

No entanto, se as frequências alélicas, ao longo 
de várias gerações, desviam dos valores esperados pelo 
equilíbrio proposto por este modelo, a população sofrerá 
alterações genéticas, ou seja, evoluirá.

A primeira aplicação tem como objetivo principal 
a compreensão dos princípios de Hardy-Weinberg. Para 
isso, durante três gerações, será utilizada a simulação da 
dinâmica dos alelos a fim de que sejam analisadas as fre-
quências alélicas e genotípicas de um marcador genético 
com 2 alelos codominantes, em uma população de N= 50 
indivíduos. A caixa terá 60 alfinetes pretos (alelo A1) e 

40 alfinetes brancos (alelo A2) representando os 2 alelos 
nas frequências de 60% e 40%, respectivamente.

Procedimentos para a primeira geração (G1):
- entregar a cada grupo o suporte de isopor com a 

distribuição dos indivíduos (com seus respectivos genó-
tipos) de acordo com as frequências esperadas em equilí-
brio (A1A1= 18 ;A1A2= 24 ;A2A2= 08);

- pedir aos estudantes que contem o número de 
indivíduos de cada genótipo, o números dos alelos A1 
e A2;

- pedir que determinem as frequências genotípicas 
e alélicas, colocando os dados na tabela 1, em anexo.  

OBS: fazer a explicação sem envolver nenhuma 
fórmula de cálculo das frequências utilizadas na Gené-
tica de Populações, contando somente com o raciocínio 
lógico e com o auxílio de uma calculadora.

Dessa maneira é simples entender que:
(i)- a frequência alélica deve ser calculada com o 

número de alfinetes pretos que representam o alelo A1 
sobre o número total de alelos da população (2N);

(ii)- nos homozigotos existem 2 alelos do mesmo 
tipo e nos heterozigotos existe 1 alelo de cada tipo;

(iii)- a frequência dos genótipos é calculada com 
a contagem dos indivíduos com cada genótipo sobre o 
número total de indivíduos.

A partir dos dados da G1 poderá ser necessário 
explicar a distribuição esperada dos genótipos da próxi-
ma geração (G2) de acordo com as freqüências alélicas, 
utilizando o quadro de Punett. Aproveitar a oportunidade 
para rever os princípios básicos da probabilidade e colo-
car a frequência de A1=p, A2=q e dos genótipos, como 
sendo p2, 2pq e q2.

Tabela 1. Frequência esperada dos genótipos da geração 2 sabendo-se as frequências alélicas na geração 1.

Gametas femininos Gametas masculinos

A1 (  ) = 0,6 A1 (  ) = 0,6 A2 (  ) = 0.4
A1A1 (    )= 0,36 A1 A2 (    ) = 0,24 

A2 (       ) = 0,4 A1 A2 (    )= 0,24 A2 A2 (    )= 0,16

Procedimentos para a segunda geração (G2):
- começar com a pergunta:- “como fazer? ou como 

simular?”. A simulação pressupõe que cada indivíduo da 
população produzirá gametas (A1 e/ou A2) que farão 
parte do conjunto de alelos (para este gene) desta popu-
lação e serão colocados todos na caixa;

- após realizar a simulação da fertilização ao acaso 
dos gâmetas, retirando os alfinetes 2 a 2 sem olhar, mon-
tar os genótipos da G2 no suporte de isopor;

- prosseguir com os cálculos das frequências aléli-
cas e genotípicas da G2;

- organizar os dados na tabela.

Para a terceira geração, G3, os procedimentos de-
verão ser da mesma forma descrita para G2.

Após a obtenção dos dados até a terceira geração, 
prosseguir desta forma:

- começar a análise dos dados e perguntar aos alunos 
o que mais chamou a atenção deles. Com certeza, os dados 
das distribuições genotípicas serão semelhantes entre as 
gerações e os das frequências gênicas não se alterarão;

- deixar que eles formulem hipóteses tentando res-
ponder o porquê  de terem surgido esses resultados;

- avaliar se as frequências alélicas e genotípicas 
estão constantes entre as 3 gerações de acordo com o es-
perado e discutir as possíveis causas.
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Na simulação consideramos:
a) a manutenção dos mesmos alelos(não fluxo 

gênico) com iguais probabilidades de fertilização ao 
acaso(não seleção);

b) mesmo tamanho da população e mesma propor-
ção de homens e mulheres;

c) sem mutação e sem sobreposição de gerações.
É possível encontrar variação ao acaso entre as ge-

rações devido ao número amostral da população (N=50), 
que poderá ser aumentado para N=100, se o tempo para o 
exercício permitir. Este é o princípio de Hardy-Weinberg. 
Quando a população desvia das proporções genotípicas 
esperadas, então ela está fora do equilíbrio de Hardy-
weinberg porque algum fator está interferindo dentro 
da lei de probabilidades que regem o equilíbrio, ou seja, 
esta população  evoluiu.

É interessante colocar diferentes frequências alé-
licas para cada grupo, assim, durante a discussão, cada 
grupo pode apresentar seus dados e desmistificar a idéia 
de que sempre as frequências dos alelos são de 50%.

As análises dos valores das frequências observa-
das e esperadas poderão ser testadas pelo teste do qui 
quadrado, dependendo do nível de aprofundamento de-
sejado. 

b) Fatores que influem nas frequências alélicas e 
genotípicas

De acordo com os princípios de Hardy-Weinberg, 
o acasalamento é ao acaso em relação ao genótipo, e as 
frequências alélicas não mudam como resultado da re-
produção. O acasalamento não casual afeta o modo pelo 
qual os alelos combinam-se para formar os genótipos e, 
embora não afete diretamente as frequências alélicas, al-
tera as frequências genotípicas da população. Os proces-
sos que causam alterações nas frequências alélicas são: 
mutação, migração, deriva genética e seleção natural.

O objetivo principal da segunda aplicação é ob-
servar o efeito de cada fator evolutivo nas frequências 
alélicas e genotípicas. Para esta simulação será utilizada 
a mesma estrutura de população da atividade anterior:

- os estudantes receberão o suporte de isopor com 
a distribuição dos indivíduos de acordo com uma distri-
buição genotípica em equilíbrio;

- cada grupo deverá simular, nesta população, o efei-
to de um fator evolutivo de cada vez como nos exemplos:

a) Um dos genótipos homozigotos é suscetível a 
uma infecção viral que leva à morte; 

b) 10 indivíduos de diferentes genótipos (a esco-
lha) migram para a população (N=60); 

c) 20 indivíduos da população foram tomar banho 
no rio  e os demais morreram no incêndio da floresta;

d) surgiu mais um alelo diferente para este gene, 
ou seja, existe um indivíduo heterozigoto A1A3 (alelo 
A3 é vermelho);

e) os indivíduos com genótipos homozigotos só se 
acasalam entre si.

Após definir a situação na qual a população estará 
submetida, os estudantes deverão prosseguir do seguinte 
modo:

- formar a geração posterior (G2);
- calcular as frequências alélicas e genotípicas:
- organizar os dados obtidos na tabela 2;
- discutir os dados:
- sumarizar os efeitos dos fatores evolutivos. 
Conceitos importantes adicionais que podem ser 

trabalhados com esses dados:
- Após cessarem os efeitos dos fatores evolutivos 

e, após uma geração de acasalamento ao acaso, a popu-
lação volta ao equilíbrio. Este conceito poderá ser simu-
lado com a dinâmica dos alfinetes. Lembrar que a popu-
lação volta ao equilíbrio de acordo com os princípios de 
Hardy-Weinberg mas não volta às mesmas frequências 
gênicas e genotípicas da geração anterior.

- Análise do efeito de cada um dos fatores evo-
lutivos, isoladamente, na variação da frequência de um 
gene, dentro e entre as populações,. Utilizar os dados já 
obtidos considerando cada grupo como uma população 
diferente, fazer as comparações e discutir os resultados, 
utilizando a sugestão abaixo (Pierce, 2003).

Tabela  2: O efeito na variação genética de várias forças evolutivas.

Alteração na Variação Genética Dentro da população Entre as populações 

Aumenta a variação genética Mutação, migração, alguns tipos de 
seleção natural

Mutação, deriva genética, alguns 
tipos de seleção natural

Diminui a variação genética Deriva genética e alguns tipos de 
seleção natural

Migração e alguns tipos de seleção 
natural

5- Considerações Finais
Embora neste trabalho os efeitos da mutação, mi-

gração, deriva genética e seleção natural tenham sido en-
focados isoladamente, a fim de facilitar o entendimento 
da ação de cada fator evolutivo, é importante ter em mente 
que as populações naturais são afetadas simultaneamente 

por muitas forças evolutivas, e a evolução resulta de uma 
interação complexa desses processos (Pierce, 2003). 

Uma avaliação informal, em contexto de aulas de 
graduação na UnB, indica que estas atividades envolvem 
os estudantes ativamente e que a maioria dos alunos de-
monstra ter entendido o Teorema de Hardy-Weinberg.
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Anexo: tabelas para organização das frequências fenotípicas e genotípicas obtidas nas três gerações, 
simuladas em três rodadas de sorteio dos resultados

Tabela 2- Princípio de Hardy-Weinberg
Geração 1 = G1

Genótipos Fenótipos  N Freq. Genótipo Freq. Fenótipo Freq. Alélica
A1 A1 A1 = 
A1 A2 A2 = 
A2 A2
Total

Geração 2 = G2
Genótipos Fenótipos  N Freq. Genótipo Freq. Fenótipo Freq. Alélica
A1 A1 A1 = 
A1 A2 A2 = 
A2 A2
Total

Geração 3 = G3
Genótipos Fenótipos  N Freq. Genótipo Freq. Fenótipo Freq. Alélica
A1 A1 A1 = 
A1 A2 A2 = 
A2 A2
Total

Avaliação das freqüências genotípicas
Genótipos Freq. observadas   N Freq. esperadas   N
A1 A1
A1 A2
A2 A2
Total

Tabela 3- Avaliação das frequências após ação de um fator evolutivo
Geração inicial: Frequência dos alelos  A1=          A2 =   

Situação:                             
                      Geração inicial                                   Geração após a situação                 

Genótipos  N Freq.  
genótipos N Freq.  

Genótipos Freq. alélica

A1 A1 A1 = 
A1 A2 A2 = 
A2 A2
Total
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Resumo
Neste trabalho são apresentadas metodologias lú-

dicas de baixo custo que, em associação às informações 
selecionadas e obtidas da internet, permitiram a elabora-
ção de um programa de ensino capaz de estimular alunos 
a refletirem a respeito da importância da Genética para o 
conhecimento humano. Inicialmente foi feito um resgate 
da história da Genética, norteado por um estudo cronoló-
gico das descobertas a partir de 1842. Além de envolver 
cientistas de todo o mundo, esta metodologia permitiu o 
resgate das descobertas feitas por alguns pesquisadores 
brasileiros de destaque, embora pouco conhecidos no en-
sino de Ciências. Para o estudo e montagem do cariótipo 
humano foram produzidas réplicas de células humanas 
em papel A4, contendo uma composição cromossômica 
variada, o que possibilitou o estudo de nove diferentes 
síndromes em uma só atividade. Com relação ao uso das 
técnicas moleculares (PCR, Eletroforese e FISH) foram 
utilizados apenas os recursos disponíveis em uma sala de 
aula comum, tendo como matéria prima básica os pró-
prios alunos, possibilitando assim maior interatividade 
entre professor-aluno ou mesmo entre alunos.

Introdução
A Genética sempre despertou no homem uma 

grande curiosidade, mesmo que só tenha ficado conhe-
cida e categorizada oficialmente como um ramo de es-
tudo da Biologia em 1905, quando o geneticista inglês 
William Bateson usou o termo, derivado da palavra gre-
ga genno (fazer nascer), ao enviar uma carta ao então 
geólogo Adam Sedgwick, cerca de quarenta anos após 
a clássica publicação dos resultados obtidos por Gregor 
Mendel (STURTEVANT, 2001). Antecedendo a este 
período de estudos práticos, os cientistas e até mesmo 

pessoas com menos conhecimento sempre foram atraí-
dos por observações e curiosidades, de tal forma que é 
fácil encontrar vestígios destas observações em diversas 
culturas, a exemplo dos tão conhecidos personagens que 
fazem parte da clássica mitologia grega (BARTSOCAS, 
1988; MITTWOCH, 2000; 2005), bem como de perso-
nagens que agregam valores culturais nos cinco conti-
nentes (LINDEMANS, 1995-2005).

Em contraposição ao fato de que a Genética des-
perta o interesse e a curiosidade das pessoas, pouco da 
informação sobre esta ciência chega ao conhecimento 
popular de uma forma simples e compreensível, pois 
os meios de comunicação pouco divulgam a respeito do 
assunto, principalmente os jornais e programas de tele-
visão, salvo quando algum tema inovador ou polêmico 
aflora. O mesmo comportamento ocorre com alunos den-
tro de sala de aula, essencialmente nos níveis básicos de 
ensino (Ensino Fundamental - EF e Médio - EM), motivo 
pelo qual há, naturalmente, pouco interesse pelo estudo 
da disciplina. No entanto, quando o tópico a ser estu-
dado em Genética passa a ser o estudo das anomalias 
humanas, o interesse momentâneo se manifesta, surtindo 
resultados extremos e uma aplicação eficiente, garan-
tindo a aquisição do conhecimento (BANET e AYUSO, 
2000). Diante desta observação, usar o tema para dar 
continuidade ao interesse se faz necessário, pois aguça 
a curiosidade e evita uma fuga do cotidiano dos alunos 
(BANET e AYUSO, 2000; CAMARGO e INFANTE-
MALACHIAS, 2007). 

Com base nesta perspectiva de mudança, ferra-
mentas lúdicas de fácil confecção, aplicação e de bai-
xo custo foram desenvolvidas com o intuito de facilitar 
a compreensão de conceitos e técnicas relacionadas ao 
estudo de Genética, repercutindo de forma positiva de 
acordo com a avaliação dos próprios alunos. Além disto, 
o uso destas metodologias estimulou os alunos a busca-
rem novas informações, impulsionados por terem livre 
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acesso à internet. É importante destacar que metodolo-
gias parecidas já foram feitas com sucesso nestes níveis 
de ensino, demonstrando que é possível ensinar Biolo-
gia Molecular para crianças e adolescentes (MOREIRA, 
2007).

Além de apresentar as ferramentas, a seguir são 
destacadas abordagens que resgataram um pouco da his-
tória dos estudos da Genética no âmbito mundial e bra-
sileiro, bem como dos personagens que a fizeram, dando 
ênfase num resgate cultural/científico nacional tão pouco 
difundido nas escolas do nosso país. Ao mesmo tempo, 
serão destacados de que maneira foram abordadas as 
principais técnicas de Biologia Molecular (PCR, Eletro-
forese e FISH), usadas com freqüência na detecção de 
síndromes e mutações, para o EF.  

objetivos
•  Incorporar a valorização do conhecimento a respeito de 

tecnologias de ponta utilizadas em Biologia Molecular 
para diagnóstico de mutações e síndromes, tendo como 
referencial o resgate da história da Genética, difundin-
do um pouco da cultura científica e dos pesquisadores 
que a fizeram. 

•  Promover o conhecimento e resgatar a importância de 
cientistas brasileiros internacionalmente conhecidos. 

•  Elaborar mecanismos e ferramentas lúdicas de baixo 
custo para difundir o ensino de Genética e Citogené-
tica nos EF e EM, essencialmente na determinação de 
anomalias genéticas humanas. 

metodologias propostas
Tendo em vista que este trabalho foi elaborado a 

partir de múltiplas metodologias preparadas e aplicadas 
durante praticamente um semestre do ano letivo, achou-
se por bem descrevê-las individualmente, cada uma com 
suas próprias abordagens, seus resultados e discussões. 

1) Resgatando a história da Genética e a cultu-
ra científica nacional

A Genética ficou categorizada como sendo um 
ramo específico da ciência apenas em 1905, pelo cien-
tista William Bateson, mas já em 1842 havia relatos de 
estudos catalogados a respeito do assunto (STURTE-
VANT, 2001). Hoje, a Genética, bem como outros ramos 
da Ciência, evoluiu muito devido às inúmeras descober-
tas básicas que se seguiram desde o século XIX. Por-
tanto, conhecer um pouco da história é essencial para se 
compreender o que norteia as atuais descobertas e inte-
resses científicos, e de fundamental importância na busca 
da formação do conhecimento científico sistematizado 
(CARNEIRO e GASTAL, 2005).

Durante a realização desta metodologia são desta-
cadas as atividades de resgate histórico da Genética em 
duas abordagens diferenciadas: a primeira envolvendo as 
principais descobertas entre os anos de 1842 e o atual pe-

ríodo, com destaque exclusivo de cientistas estrangeiros 
e que são continuamente apresentados em livros didáti-
cos; e a segunda dando destaque a cientistas brasileiros 
conhecidos internacionalmente pelas suas pesquisas e 
descobertas nesta área, mas ainda muito pouco estudados 
em sala de aula.

1.1) material e métodos
Com o intuito de fazer com que a Genética fosse 

mais amplamente conhecida do que simplesmente focada 
na resolução de exercícios em sala de aula, elaborou-se 
uma lista contendo os nomes de 32 cientistas que desen-
volveram pesquisas marcantes no campo da Genética e 
Citogenética, permitindo que os alunos tivessem acesso 
ao conhecimento gerado pelos mesmos. Na prática, cada 
dupla ou trio de alunos ficou incumbido de pesquisar 
uma determinada celebridade, adquirindo o máximo de 
informações que pudesse levantar a respeito da mesma. 
Em muitos casos foi necessário o auxílio do departamen-
to de línguas do colégio, já que uma série de fontes de 
pesquisa se apresentava redigida em língua não nativa. 

De posse do levantamento de dados, os alunos 
passaram a preparar sínteses das informações capazes de 
sumarizar as atividades e propostas científicas elaboradas 
por estes cientistas. A proposta era gerar um único texto 
minimizado que pudesse relatar de maneira cronológi-
ca os acontecimentos do passado. Durante a elaboração 
das atividades foi constatado que apenas a apresentação 
do texto sumarizado deixava a metodologia muito mo-
nótona. Assim, deu-se início à preparação, em paralelo, 
de uma figura central de apoio a esta análise, permitin-
do uma associação de imagens das personalidades à sua 
importância para o conhecimento científico (Figura 1). 
Todas as imagens da figura foram obtidas através de di-
ferentes sítios da internet. 

Do mesmo modo que os alunos formaram duplas 
(ou trios) para o estudo de personalidades mundiais, gru-
pos contendo cinco alunos passaram a pesquisar sobre os 
principais geneticistas brasileiros que fizeram história. 
Diferentemente da proposta anterior, desta vez os alu-
nos puderam pesquisar sobre qualquer celebridade sem 
tomarem como ponto de partida um nome em especial. 
Após a pesquisa, ainda em sala de aula, foi feita uma es-
tatística para relatar os principais achados dos alunos, e, 
conseqüentemente, os personagens mais representativos 
nas pesquisas passaram a ser estudados e discutidos com 
mais profundidade (tabela 1).

1.2) Resultados e discussões
Tanto a figura (Figura 1) quanto o texto referente a 

esta temática foram desenvolvidos pelos próprios alunos. 
Os professores/tutores ficaram incumbidos apenas de 
adicionar comentários, bem como as referências corretas 
(originais), no texto, já que a maioria dos alunos acabou 
obtendo informações da própria internet. O intuito cen-
tral da adição das referências originais foi o de promover 
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uma sistematização das mesmas em um só trabalho, fa-
cilitando a busca deste tipo de informação cronológica a 
quem possa interessar, em pesquisas futuras. 

É importante destacar que todo este texto referen-
ciado, juntamente com outras informações relevantes, 
acabou sendo parte integrante de um livro paradidático 

envolvendo o tema. Este livro, que se encontra disponí-
vel no sítio web da escola (www.colegiopetropolis.com), 
foi editado e impresso pelo colégio e distribuído a cada 
um dos alunos que participou de sua elaboração (Figura 
2), como uma fi nalização deste projeto pedagógico. 

Figura 1: Principais cientistas que colaboraram com as pesquisas no ramo da Genética e Citogenética a 
partir de 1842.  É importante destacar que muitos dos cientistas explicitados nesta fi gura acabaram sendo premiados 
com o Prêmio Nobel1. O cromossomo que indica a linha do tempo foi corado por técnica de bandamento2. Todas as 
imagens foram obtidas da internet em sítios variados.

Para a surpresa dos professores, a interação dos 
alunos com a temática de busca pela história foi além 
das expectativas. Discussões contextualizadas começa-
ram a surgir, algumas das quais envolvendo temas po-
lêmicos, como transgênicos, clonagem e células tronco, 
permitindo uma discussão dos mesmos sem prévio pla-
nejamento.

Uma observação interessante trazida à tona pelos 
alunos após todo este levantamento de dados e que me-
receu atenção especial, foi que, até os anos de 1980, as 
pesquisas eram feitas por cientistas que trabalhavam in-
dividualmente ou em pequenos grupos, mas que, a partir 
de então, agregaram-se em grandes equipes, sendo esta 
observação realmente verdadeira. Atualmente, em prol 
de um desenvolvimento mais promissor da ciência, o que 
se tem observado é a formação dos chamados consór-
cios de pesquisa ou simplesmente grupos de colaboração 
que focam um tema em comum e buscam, com apoio de 
cientistas ao redor do mundo, obter resultados favoráveis 
para a ciência e para o conhecimento. 

Esta abordagem de caráter político deu parâme-
tros para uma discussão contraditória a esta evolução 
científi ca. Alguns alunos levantaram a idéia de que toda 
esta inovação na descoberta científi ca está gerando uma 
política de busca frenética por patentes, monopolizando 
as descobertas e tornando a ciência cada vez mais refém 
da política e da economia. Mais uma vez há razão nestas 
observações. Aqui fi ca uma proposta em aberto para a 
promoção deste tipo de discussão com os alunos, tornan-
do a temática multidisciplinar.

 No que diz respeito à busca de informações 
a respeito de personalidades brasileiras que contribuíram 
para o desenvolvimento da Genética foi gerada uma lista, 
pelos próprios alunos, contendo os nomes de 33 pesquisa-
dores, destacados a partir de 1900 (dados não mostrados). 
Na tentativa de deixar a discussão ainda mais intensa, foi 
pedido aos alunos que produzissem uma tabela com es-
pecifi camente 5 destas 33 personalidades, de acordo com 
o que julgavam ser mais importante (tabela 1). Curiosa-
mente, os cinco cientistas escolhidos e presentes na tabe-

1 Premiação máxima concedida a um pesquisador em decorrência de suas descobertas e contribuições para o conhecimento humano. São concedidos a cientistas 
de várias áreas, tais como Física, Química, Medicina/Fisiologia, entre outras.

2  Vários métodos de bandamento são empregados em trabalho de rotina em laboratórios citogenéticos, de tal forma que o propósito geral é facilitar a identifi -
cação dos cromossomos bem como a análise de suas estruturas. Entre as técnicas mais comuns estão o bandamento G, Q, R e C.
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la apareceram listados na busca em pelo menos 86% de 
todos os grupos formados (22 grupos), justifi cando assim 
a escolha feita pelos alunos. Foi sobre estes cinco pesqui-
sadores que as discussões passaram a ser direcionadas. 

Por intermédio desta metodologia foram discuti-
dos temas como cromossomos politênicos (Figura 4F), 
achados científi cos decorrentes dos trabalhos de Cro-
dowaldo Pavan, que, por associação, direcionou a uma 
discussão a respeito de Theodosius Dobzhansky, autor 
de pelo menos sete importantes livros envolvendo evo-
lução e genética, e inúmeros artigos científi cos de quali-
dade. Embora não fosse brasileiro, Dobzhansky também 
é muitas vezes esquecido em discussões que envolvem a 
temática, e isso não deveria acontecer, já que suas con-
tribuições para os estudos científi cos são inestimáveis 
(www.amphilsoc.org/library/mole/d/doby.htm). 

Os alunos ainda verifi caram que alguns livros de 
importância nacional na área da Genética foram publica-
dos por estes personagens selecionados, como é o caso 
de Beiguelman, Frota-Pessoa e Francisco Mauro Salza-
no. Este último, embora não representado na tabela, tam-

bém merece destaque por seus trabalhos e contribuições 
e, portanto, não pode ser esquecido. Adicionalmente, 
chegaram à conclusão de que alguns trabalharam com in-
setos, especialmente mosca (Drosophila melanogaster) 
e abelha (Apis mellifera). Com isso, a discussão sobre 
organismos modelo3 para os estudos genéticos voltou à 
tona e, nesse momento, com exemplos reais de sua im-
portância para o desenvolvimento científi co.

Quando indagados sobre o por quê de terem colo-
cado Crodowaldo Pavan como sendo para eles a princi-
pal personalidade, as respostas foram as seguintes:

“Nunca imaginamos que um cientista brasileiro 
poderia ser tão importante a ponto de cumprimentar 
os dois últimos papas!”

“Trabalhou em conjunto com o tal Theodosius Do-
bzhansky!”

“Ele participou das descobertas dos cromossomos 
politênicos!”

“Ele devia ser um excelente professor, porque chegou 
a dar aulas nos Estados Unidos!”

Figura 2: Amostra do livro paradidático feito pelos próprios alunos como fechamento do projeto. (A) O livro 
agrega a síntese de descobertas históricas relacionadas com os cientistas explicitados na Figura 1, informações so-
bre as principais síndromes, mapeamento cromossômico destacando os principais genes envolvidos com patologias 
de interesse e um protocolo sobre como montar e analisar um cariótipo de maneira lúdica, para que o leitor interaja 
com a proposta. São 52 páginas com mais 18 páginas adicionais representando os anexos (cartelas de cromossomos 
para destacar). (BC) Dois exemplos de composições cromossômicas (anexos) presentes no livro. A proposta é que o 
leitor destaque os cromossomos (ver linhas pontilhadas) e que consiga defi nir a composição cromossômica de cada 
caso, buscando como referência informações depositadas no próprio livro, a respeito do cariótipo encontrado. A 
coloração de fundo elimina a hipótese de troca de cromossomos entre os cariótipos, simulando o código usado e 
descrito em nossas atividades em sala de aula (ver detalhes adiante).

3 São seres vivos que por características peculiares se tornaram ferramentas de estudos importantes em vários campos da Ciência. Em Genética, quase sempre 
um organismo modelo deve apresentar tempo de geração curto, composição cromossômica simples e facilidade de manuseio em técnicas experimentais, a exem-
plo da Escherichia coli (bactéria Gram-negativa), Saccharomyces cerevisae (levedura – fungo unicelular), Neurospora crassa (fungo pluricelular fi lamentoso), 
Drosophila melanogaster (mosca das frutas) e, como não poderia deixar de ser, Pisum sativum (planta: ervilha).
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Curiosamente, todas as frases explicitadas pelos 
alunos refletiram um sinal de surpresa e ao mesmo tem-
po satisfação, dando a perspectiva de que eles passaram 
a acreditar que o Brasil, em nome destes pesquisadores, 
contribuiu para o cenário científico internacional, pers-
pectiva outrora desacreditada. Um dado adicional e que 
deve ser ressaltado: uma vez elaborada esta tabela, espe-
cialmente as alunas das salas de aula ficaram decepcio-

nadas com o fato de só existirem homens em destaque, e 
resolveram discutir pelo menos uma pesquisadora cien-
tífica de sucesso internacional. O resultado obtido em 
maior percentual de busca e escolha (dados não levanta-
dos) foi o nome da pesquisadora Drª. Mayana Zatz que, 
por razão de sua formação, acabou deslocando a discus-
são novamente a Frota-Pessoa, seu orientador durante a 
pós-graduação. 

tabela 1: Descrição sumarizada de alguns dos principais geneticistas que fizeram a História da Genética 
no Brasil a partir de 1920.

Pesquisador Principais pesquisas e descobertas Foto

crodowaldo Pavan
Nascido em 01/12/1919 na cidade de Campi-
nas - SP. Ingressou na abc em 23/12/1952. 

Atualmente é professor e pesquisador da USP.

• Estudo de peixes cegos nas cavernas de Iporanga (SP-Brasil).
• Estudo de cromossomos de Drosophila willistoni.
• Genética e Citogenética de insetos.
• Bases biológicas do controle biológico de pragas.
• Estudo de cromossomos politênicos de moscas do gênero Rhynchosciara.

bernardo beiguelman
Nascido em 15/05/1932 na cidade de San-

tos - SP. Ingressou na abc em 14/06/2000. 
Atualmente é professor da USP e membro do 
conselho de pós-graduação do Hospital Albert 

Einstein.

• Resistência e suscetibilidade hereditária à hanseníase virchowiana  
   (lepra lepromatosa).
• Genética antropológica.
• Epidemiologia de nascimentos gemelares.
• Epidemiologia Genética.

oswaldo Frota Pessoa
Nascido em 30/03/1917 na cidade do Rio de Ja-
neiro – RJ. Ingressou na abc em 27/03/1979. 
Atualmente é professor e pesquisador da USP.

• Genética humana, médica e psiquiátrica.
• Citogenética e aconselhamento genético.
• Taxonomia de drosofilídeos.
• Educação, ensino e produção de livros didáticos.
• Política e história da ciência.

Sérgio danilo Junho Pena
Nascido em 17/10/1947 na cidade de Belo 

Horizonte - MG. Ingressou na abc em 
05/03/1997. Atualmente é professor da UFMG, 

em Minas Gerais.

• Diversidade genômica humana.
• Aspectos evolucionários e estrutura Genética da população brasileira.
• Genômica estrutural e funcional de Schistosoma mansoni.
• Estrutura populacional do Trypanosoma cruzi e patogênese da doença  
   de chagas. 

Warwick estevam Kerr
Nascido em 09/09/1922 na cidade de Santa-
na do Parnaíba - SP. Ingressou na abc em 

18/12/1962. Atualmente é professor da UFU, 
em Minas Gerais.

• Genética e Biologia de abelhas.
• Introdução e melhoramento de hortaliças.

Durante a elaboração da tabela constatou-se que a 
maioria das informações obtidas pelos alunos foi retirada 
do site da própria Academia Brasileira de Ciências (abc 
- www.abc.org.br), embora tenham sido pesquisadas em 
outras fontes. Priorizou-se o uso desta fonte pela conci-
são e precisão nas informações. A ordem de alocação dos 
cientistas na tabela seguiu a prioridade dada pelos pró-
prios alunos às pesquisas. Quando indagados a respeito 
do por quê de terem deixado Warwick estevam Kerr 

como último membro, as respostas quase sempre se re-
lacionavam com a dificuldade de interpretação dos seus 
trabalhos. Ao mesmo tempo, um dos pontos que chamou 
a atenção dos alunos, corroborando para destacar cro-
dowaldo Pavan, foi o fato de terem encontrado fotos do 
mesmo junto aos dois últimos Pontífices da Igreja Ca-
tólica, tornando clara a relação da importância do nome 
de uma personalidade brasileira ligado a personalidades 
internacionalmente conhecidas. 
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2) construção e análise da composição cromos-
sômica de células

Uma vez estudadas as personalidades que foram 
destaque no cenário científico internacional, passou-se a 
discutir a matéria prima básica deste estudo, a célula e 
sua composição cromossômica. Entretanto, tinha-se em 
mente que se houvesse um retorno às aulas expositivas 
poderia se perder a qualidade das discussões obtidas du-
rante as atividades de pesquisa histórica. Deste modo, e a 
partir desta premissa, resolveu-se desenvolver a ativida-
de descrita a seguir, com o propósito de utilizar a internet 
como ferramenta de apoio adicional.

Entretanto, dois problemas relacionados ao uso 
da internet em atividades escolares preocupavam: 1) 
como filtrar o conteúdo de informações e discriminar a 
precisão na descrição das mesmas; e 2) a maioria das 
propostas de trabalho acadêmico que se utilizam desta 
ferramenta é desprezada pelos alunos em detrimento ao 
acesso a sites de relacionamentos, bate-papos e páginas 
de interesse não científico, caracterizando-se como um 
dilema pedagógico. 

Portanto, a proposta tinha o desafio de mostrar aos 
alunos que a internet pode e deve, sobretudo, ser utiliza-
da como ferramenta de busca de conhecimentos técni-
cos e que, se bem utilizada, pode ser o passaporte para a 
aquisição de informações muito interessantes e, muitas 
vezes, inusitadas. 

2.1) material e métodos
Com o auxílio de desenhos representando cro-

mossomos (idiogramas), disponibilizados na internet, 
foram preparados conjuntos cromossômicos variando o 
número e a estrutura dos mesmos, caracterizando, as-
sim, dezesseis possíveis genótipos que definiam nove 
síndromes conhecidas (entre indivíduos do sexo mas-
culino e feminino), mais dois conjuntos cromossômicos 
que definiam genótipos de indivíduos normais, de sexos 
distintos (padrões de comparação), num total de dezoito 
cariótipos diferentes (tabela 2). Os cromossomos foram 
impressos em papel A4 branco sem pauta e recortados 
logo em seguida. Cada conjunto de cromossomos foi co-
locado numa réplica célular (descrita a seguir), também 
preparada para esta dinâmica (Figura 3). Estes mesmos 
cariótipos podem ser encontrados nos anexos do livro 
paradidático referenciado anteriormente (Figura 2).

Para a confecção das réplicas celulares que arma-
zenariam os conjuntos cromossômicos produzidos ante-
riormente foram feitos os seguintes procedimentos:
-  folhas de papel A4 branco foram dobradas ao meio, de 

forma a caracterizar uma estrutura composta por dois 
retângulos sobrepostos de iguais proporções (Figura 
3a);

-  em uma das faces externas (parte da frente), de cada 
uma destas réplicas, foi colada a imagem de uma cé-
lula real obtida por microscopia e disponibilizada na 

internet. Quando necessário, esta figura foi aumentada 
inúmeras vezes, com o auxílio de programas de edição 
de imagens (Microsoft Photo EditorTM, GIMPTM, Adobe 
PhotoshopTM, dentre outros), de forma a ficar sobreposta 
exatamente às dimensões da réplica celular produzida 
(Figura 3a);

-  com o intuito de diversificar o conhecimento, diferen-
tes tipos de réplicas celulares foram produzidos, cada 
uma com seu formato peculiar, caracterizando células 
de diferentes tecidos humanos. Na parte interna des-
tas réplicas foram colados sacos plásticos em formato 
de U, caracterizando o núcleo celular, onde ficariam 
dispersos os cromossomos preparados anteriormente 
(Figura 3b);

-  tanto no verso das células, quanto no verso dos cro-
mossomos sugere-se adicionar códigos que os iden-
tifiquem e, ao mesmo tempo, os classifiquem, refe-
renciando-os a um possível resultado de cariótipo 
pré-determinados em uma tabela (a qual apenas o tu-
tor da metodologia teria acesso). Por exemplo: código 
1A - sendo “1” a referência a um cariótipo de um indi-
víduo com Síndrome de Down (trissomia do 21) e “A” 
do sexo masculino. Isto evitará troca de cromossomos 
entre as células evitando, conseqüentemente, a falha 
no uso da metodologia.

Para o desenvolvimento desta atividade, cada du-
pla de alunos deveria abrir a célula, retirar os cromos-
somos do interior do núcleo, espalhando-os sobre uma 
superfície plana (Figura 3c), de modo a deixá-los to-
dos com os bandamentos visíveis, e, de preferência, num 
ambiente ausente de vento forte, para se precaver do es-
palhamento dos cromossomos. Uma vez tomadas as de-
vidas precauções, os alunos passaram a montar os pares 
cromossômicos considerando dois fatores: o tamanho, 
uma vez que a disposição deve ser em ordem decrescente 
de tamanho, e a posição do centrômero (estrangulamento 
dos braços do cromossomo). É importante que os alunos 
resolvam os cariótipos um a um, para que não haja trocas 
cromossômicas, o que pode, conseqüentemente, alterar 
o resultado e a funcionalidade da metodologia. A fim de 
facilitar, pode-se colorir o fundo das cartelas de cromos-
somos (Figura 2bc), tal qual foi feito nos anexos do 
livro paradidático descrito anteriormente.

Durante a atividade, os alunos ficaram incumbidos 
de anotar todas as peculiaridades observadas em cada um 
dos cariótipos elaborados, como por exemplo, as trisso-
mias, as deleções, as inserções, para serem mais tarde 
discutidas e trabalhadas com o apoio de informações téc-
nicas obtidas com a ajuda da internet. 

É importante destacar que, para tornar a metodo-
logia mais dinâmica, foram preparados três conjuntos 
com dezoito células, cada uma contendo uma das com-
posições cromossômicas variadas e citadas anteriormen-
te (tabela 2). A proposta foi produzir um total de células 
pelo menos duas vezes maior do que o número de alunos 
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Figura 3: Modelo de geração de réplicas celulares em papel e perfi l metodológico da confecção do cariótipo. 
(A) Confecção da célula de papel. Notar que diferentes modelos celulares podem ser criados com a mesma fi nali-
dade, mudando apenas a imagem de rosto (a ser fi xada numa das faces do papel dobrado). (B) Modelo de um dos 
quatro exemplos celulares confeccionados em A, permitindo a visualização do interior da célula. O saco (em forma 
de U) simboliza o núcleo, transparente para permitir a visualização dos cromossomos. Ao redor do núcleo podem 
ser desenhadas as demais organelas presentes na célula. (C) Montagem de um cariótipo a partir dos cromossomos 
dispersos em superfície plana. A montagem deve seguir uma classifi cação por tamanho, em paralelo a uma classi-
fi cação por posição do centrômero (ver texto). Uma vez classifi cados, os cromossomos devem ser colocados numa 
plataforma padrão de classifi cação, formando um cariótipo.

presentes à aula para que não houvesse confl itos na esco-
lha da célula a ser trabalhada, já que cada grupo poderia 
resolver a proposta em tempo variado.

Além da internet servir de aporte para as metodo-
logias descritas anteriormente, após completa resolução 
de pelo menos três dos dezoito cariótipos diferenciais 
montados, os alunos, com suas anotações, foram direcio-
nados a um trabalho de garimpagem de dados científi cos. 
A proposta foi a de agregar valor científi co e de caráter 
técnico aos achados de sala de aula, permitindo aos mes-

mos compreender melhor uma síndrome, possibilitando 
assim o registro das principais características a respeito 
das aberrações cromossômicas estudadas. De posse dos 
registros, os alunos passaram a formular perguntas per-
tinentes a respeito das mesmas, e estas passaram a ser a 
fonte de discussão das aulas subseqüentes, possibilitan-
do troca de informações entre as várias pesquisas feitas 
pelos alunos (tabela 2). 

Em paralelo à formulação das perguntas, foi solici-
tado aos alunos que buscassem junto à ferramenta Google 
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Images (http://images.google.com.br/) fi guras que se relacio-
navam com o assunto. Para facilitar a busca e para que os 
mesmos não se dispersassem, foram fornecidas a estes alu-
nos algumas palavras-chaves como cromossomos, carióti-
po e Genética, ou simplesmente o nome de algumas síndro-
mes conhecidas, como é o caso da Down, Edwards, Patau, 
osteogenesis, dentre outras centenas de síndromes conhe-
cidas4 (Figura 4a). Uma vez encontradas as fi guras mais 
interessantes na visão dos alunos, a hiperligação (links) de 
direcionamento das mesmas foi copiada e armazenada em 
um arquivo de texto, que foi, posteriormente, enviado aos 
professores. De posse deste arquivo passou-se a selecionar 

as principais imagens e os professores montaram uma aula 
em forma de seminário, quando então foi possível realizar 
uma exposição técnica de cada uma das fi guras seleciona-
das pelos alunos. 

Algumas destas fi guras foram selecionadas como 
sendo as mais interessantes, e estudos de aprofundamen-
to sobre as mesmas passaram a dar continuidade às ati-
vidades (Figura 4b-F). Portanto, a criação e elaboração 
das aulas, tanto de discussão quando de apresentação de 
fi guras, foram resultantes do trabalho inicial feito pelos 
próprios alunos, proporcionando, conseqüentemente, 
maior interesse pelas mesmas.

4 A principal referência que agrega informações sobre todas as síndromes conhecidas é o omIm (On-line Mendelian Inheritance in Man) mantido pela Johns 
Hopkins University www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=omim 

Figura 4: Fluxograma de atividades (A) e imagens selecionadas pelos alunos (B-F) com intuito de promo-
ver discussões de aprofundamento no assunto. Cada uma das fi guras foi selecionada por apresentar uma peculia-
ridade de destaque. A única fi gura que gerou controvérsia foi a “F”, uma vez que muitos alunos não a acharam tão 
interessante assim. Entretanto, a discussão sobre esta fi gura foi a que exigiu mais tempo, já que se tratava de uma 
descoberta feita por um pesquisador brasileiro, Crodowaldo Pavan, anteriormente discutido, e que historicamente 
demorou quase oito anos para ser aceita pela comunidade científi ca mundial (Tabela 1).
B - http://www.ciencia-activa.org/Imagenes/CariotipoElectronico.gif
 Microscopia eletrônica de varredura de cromossomos humanos em lâmina; 
C - http://it.wikipedia.org/wiki/Cariotipo
 Cariótipo espectral, capaz de classifi car os cromossomos mediante cores, por intermédio do uso de sondas fl uo-

rescentes específi cas para cada par de cromossomos homólogos; 
D - http://www.nature.com/nature/journal/v409/n6822/fi g_tab/409860a0_F46.html
 Análise comparativa entre as regiões homólogas dos cromossomos humanos (cariótipo) e de ratos (cores das le-

gendas), mostrando o grau de identidade em termos de composição gênica nos cromossomos;
E - http://paginas.terra.com.br/educacao/biolmol/Genetica-Medicina/Mapeamento-genico&HGP.htm
 Cromossomo 5 marcado com diferentes sondas fl uorescentes por técnica de FISH; 
F - http://www.bio.umass.edu/biology/conn.river/insect_images/chromosome.jpg
 Cromossomo politênico de insetos.
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2.3) Resultados e discussões
Dois tipos de resultados foram obtidos a partir das 

atividades propostas nesta metodologia: os resultados de 
caráter qualitativo, observado por análise e coleta de da-
dos a partir de discussões informais e os de caráter quan-
titativo, avaliados mediante processos formais de verifi-
cação escrita e oral dos conhecimentos apreciados.

Quanto aos resultados de caráter qualitativo, de 
imediato se observou uma interação maior entre alunos 
e dos mesmos para com o professor, permitindo romper 
barreiras outrora limitadas pela distância física e/ou afe-
tiva. As dúvidas surgiram com maior freqüência, prova-
velmente por estarem descontraídos com as atividades, 
sem a pressão a que são submetidos todas as vezes que 
fazem avaliações formais (DEMO, 1991), mas também 
pelo próprio interesse relativo ao conteúdo. 

Uma vez que cada dupla de alunos ficou respon-
sável pela resolução de três situações problema (carióti-
pos), observou-se um progressivo decréscimo de tempo 
na realização das atividades, evidenciando ter havido 
um acúmulo de experiência adquirida a cada resulta-
do gerado. Embora esta observação fosse natural, em 
alguns casos, o simples fato de acharem de imediato 
os erros no cariótipo, como, por exemplo, no caso das 
trissomias, os alunos passaram a gerar com exatidão o 
resultado final, sem a formal montagem e disposição 
dos cromossomos aos pares. Isto também demonstrou 
que tais alunos conseguiram gerar metodologias alter-
nativas para resolução de uma situação problema, o que 
passa a ser algo natural diante do desafio e da pressão 
induzida devido à limitação do tempo. Finalmente, os 
comentários extraídos ao final de cada aula refletiram o 
sucesso da metodologia. 

Outro dado interessante relacionou-se com o en-
tusiasmo dos alunos enquanto executavam a atividade. 
Durante alguns momentos houve discussões intensas en-
tre membros de um mesmo grupo pela contestação dos 
resultados expostos por um deles. Se não bastasse, tal 
discussão chegou a ser observada entre grupos que divi-
diam a sala de aula, gerando apostas saudáveis pela bus-
ca dos resultados concretos, muitas vezes por intermédio 
de competição por tempo de execução. Em contrapar-
tida, observou-se uma dificuldade notória de resolução 
da atividade por parte de alguns grupos de alunos, em 
decorrência da falta de organização, já que os cromos-
somos devem ser agrupados inicialmente pelo tamanho 
e, em seguida, pela posição do centrômero. Em alguns 
casos, notou-se que as dificuldades apresentadas durante 
as atividades eram as mesmas que tornam o rendimento 
dos alunos insatisfatórios em avaliações formais, já que 
apresentavam dificuldades para organizar o material de 
estudo. Assim, a atividade também foi um bom momento 
prático para ajudá-los a se organizarem durante os afaze-
res, dando-lhes a oportunidade de aumentarem o rendi-
mento posterior. 

No que diz respeito aos resultados quantitativos, 
notou-se que o tempo mínimo de resolução dos três ca-
riótipos designados foi de 12 minutos e que o tempo 
máximo foi de 37 minutos, considerando os alunos que 
compõem as quatro oitavas séries (total de 132 alunos), 
demonstrando ser eficaz a utilização da metodologia. 
Além disto, numa única aula foi possível elaborar um 
total de 18 cariótipos, o que outrora necessitaria de, pelo 
menos, duas aulas completas (cerca de 100 minutos), 
com a possibilidade de se tornar uma aula unidirecional, 
sem a atividade prática do aluno.

Os resultados das avaliações foram ainda mais 
surpreendentes (tabela 3 – 1a), já que a pergunta que se 
referia especificamente à determinação de síndromes a 
partir de cariótipos montados foi uma das questões mais 
bem respondida pelos alunos. Houve um pico de acerto 
de 98% em um dos cariótipos exigidos, com a menor mé-
dia de acerto sendo de 83%, e um aproveitamento total 
da questão de 92%, distribuídos em seis itens propostos 
(cariótipos). Ao procurar entender por que houve uma 
discrepância tão grande entre as porcentagens de acerto 
entre os itens, verificou-se que o cariótipo B, que deter-
minava um indivíduo normal do sexo masculino, tinha 
alguns cromossomos curvados em decorrência de sua 
disposição física na lâmina, o que levou os alunos a res-
ponderem erroneamente, devido a esta alteração morfo-
lógica (ver observações na própria tabela 3). 

Devido os alunos terem trabalhado com figuras 
geradas por computador, em nenhum momento houve 
esta preocupação, o que denota uma falha na escolha do 
cariótipo a ser lançado em avaliação, ou uma falha na 
ausência do uso de cariótipos reais durante a explora-
ção da dinâmica. Os resultados mais uma vez detalham 
as dificuldades tão discutidas em pedagogia a respeito 
do processo de avaliação (DEPRESBITERIS, 1989). 
Assim, sugere-se que cada docente, após utilizar-se dos 
recursos dos cromossomos que compõem um idiograma 
para exemplificar a aula, possa fazer uso de cariótipos 
obtidos por imagens reais (fotos), minimizando ou anu-
lando este tipo de falha.

Tanto a metodologia de busca por informações 
técnicas, quanto por imagens a respeito das síndromes, 
caracterizaram-se como uma forma interativa de ensi-
no. Além disto, o expressivo empenho dos alunos, bem 
como o volume de informação checado demonstrou que 
os alunos levaram a sério a busca pelas informações, fato 
que surpreendeu os tutores, pois foi além do esperado. 
No que diz respeito aos questionamentos elaborados, 
devido à qualidade dos mesmos, houve uma obrigação 
maior por parte dos docentes com relação ao seu próprio 
preparo para as aulas, promovendo uma automática re-
qualificação profissional, já que houve a necessidade de 
estudar temáticas variadas de caráter técnico, a fim de 
poder transmiti-las de maneira mais simples e compreen-
sível (tabela 2). O mesmo aconteceu com a seleção de 
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imagens (Figura 3b-F). Para cada uma delas, e de tantas 
outras imagens selecionadas pelos alunos (num total de 
234), houve necessidade de se verificar o sítio na internet 
para compreender o propósito de cada uma delas, o que 
também contribuiu para o acúmulo de conhecimento, 
tanto do aluno quanto do docente. 

Desta maneira, notoriamente, o ponto mais rele-
vante referente ao uso desta metodologia foi a melhor 
qualidade das aulas, não só pela necessidade que os do-
centes tiveram de buscar conhecimentos novos, mas, 
também, pelo fato dos alunos terem tido participação di-
reta no planejamento e na confecção das mesmas.

De forma concomitante, esta metodologia demons-
trou, em paralelo aos conhecimentos técnicos abordados 
nas áreas biológicas, que a internet tornou-se essencial 
e que pode mediar uma aquisição de conhecimento de 
qualidade quando bem utilizada. Relatos informais feitos 
pelos alunos demonstraram que poucas vezes os mesmos 
se prenderam a um tema pedagógico por tanto tempo em 
uma atividade deste porte, já que outras informações e 
afazeres no computador sempre foram mais tentadores, 

a exemplo de jogos e páginas de relacionamento. Alguns 
alunos, inclusive, não tinham noção da quantidade de 
informações de interesse particular (científico) deposi-
tada na internet, a ponto de chegarem a se assustar com 
o número de sítios específicos de informação científica 
obtidos por uma simples busca. 

Um dos maiores problemas identificados durante 
a aplicação desta metodologia foi o difícil controle da 
qualidade da informação técnica buscada por estes alu-
nos. Uma alternativa simplificada e implementada no 
decorrer do processo foi o uso da ferramenta Google 
Acadêmico™ (http://scholar.google.com.br). No entan-
to, isto acabou direcionando os resultados para artigos 
científicos, que na sua maioria estão disponibilizados em 
formato binário (.doc ou .pdf) e, embora mais preciso, 
este formato de arquivo parece interferir no rendimen-
to dos alunos. Por outro lado, artigos em formato texto, 
principalmente os HTML (.html ou .htm), parecem ser 
mais aceitos, especialmente quando as explicações estão 
ilustradas por imagens. Mesmo assim, as informações 
devem ser cuidadosamente analisadas.

tabela 2: Síndromes e cariótipos analisados em sala de aula.
Alterações

Cromossômicas
(SÍNDROMES)

Questionamentos mais 
comuns feitos pelos alunos

Tópicos discutidos 
em equivalência técnica

A
ut

os
sô

m
ic

as
 n

um
ér

ic
as

Down
47,XX + 21
47,XY + 21

47,XX + 21 t(21:4)
47,XY + 21 

t(21:14)

1) Por que todos têm o rostinho parecido? 
2) Por que há apenas uma linha na palma da mão destas 
pessoas? 
3) Existem indivíduos Down negros? 
4) Como eles podem ter diferentes níveis de retardo 
mental se as modificações genotípicas são as mesmas? 


Problemas cardíacos, esterilidade, linha simiesca, 
palato ogival e língua larga, variação do nível de 

retardo mental com comprometimento neuropsico-
motor, relação incidência versus etnia e incidência 

versus idade materna.

Patau
47,XX + 13
47,XY + 13

1) Qualquer pessoa que nasce sem o céu-da-boca apre-
senta Patau? 
2) O que representa esta estrutura entre os olhos de 
alguns indivíduos com esta síndrome (proboscis)? 
3) Quanto tempo sobrevive uma criança com tantas 
malformações como nestes casos? 

Má formação de olhos e nariz, com possível forma-
ção de proboscis, fissura lábio-palatal, má formação 

cardíaca, polidactilia, anomalias neurológicas e 
comprometimento severo sistêmico e intelectual.

Edwards
47,XX + 18
47,XY + 18

1) Por que os dedos das mãos são sobrepostos? 
2) Por que estas crianças parecem não conseguir esticar 
braços e pernas? 
3) Que alterações levam à morte estas crianças? 

Comprometimentos cardiovasculares e respiratórios, 
punhos cerrados, esterno curto, retrognatia, pé em 
forma de mata-borrão, baixa implantação de orelha 

e sobreposição dos dedos das mãos.

Se
xu

ai
s 

nu
m

ér
ic

as

Klinefelter
47,XXY

1) Estes indivíduos são considerados homens, por pos-
suírem um cromossomo Y, ou mulheres por possuírem 
dois cromossomos X? 
2) Eles podem ter filhos? 

Ginecomastia com obesidade centrípeta, comprome-
timento intelectual com distúrbios comportamentais, 
hipogenitalismo e hipogonadismo com azoospermia.

Turner
45,X_ ou 45, X0

1) Estes indivíduos são considerados mulheres por não 
possuírem um cromossomo Y? 
2) Eles podem ter filhos? 

Indivíduo do sexo feminino com baixa estatura, 
infantilismo puberal acompanhado de amenorréia e 

rim em formato de ferradura.

Superfêmea
47, XXX

1) Ela consegue se reproduzir mais facilmente que as 
mulheres normais pela presença de um cromossomo X 
adicional? 
2) Como podem ser estéreis tendo cromossomos sexu-
ais a mais? 

Clinodactilia, amenorréia, comprometimento intelec-
tual com distúrbios comportamentais e clinodactilia.

Supermacho
47, XYY

1) Estes supermachos apresentam características mas-
culinas ainda mais evidenciadas pela presença de um 
cromossomo Y adicional? 

Elevada estatura, comprometimento intelectual com 
distúrbios comportamentais e hipogonadismo.

Es
tr

ut
ur

ai
s X frágil

46,XX - Xq27.3
46,XY - Xq27.3

1) Mas o cromossomo X não está relacionado apenas 
com determinação sexual? 
2) Todo autismo é produto desta síndrome? 

Retardo mental que compromete mais freqüente-
mente homens (por terem apenas um cromossomo), 
problemas de linguagem, agressividade e autismo.

Cri-Du-Chat
46,XX – 5p
46,XY – 5p

1) Por que eles são chamados de crianças que têm a 
síndrome do miado do gato? 
2) Como pode uma perda tão pequenina de parte de um 
cromossomo gerar tantos distúrbios? 

Alteração na formação das cordas vocais com choro 
monotonal, microcefalia com retardo mental e déficit 

no desenvolvimento neuropsicomotor.

 - O número de estrelas denota o grau do questionamento feito pelos alunos.
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3) Principais técnicas de biologia molecular 
utilizadas em Genética para a detecção de síndromes 
e mutações

Mesmo obtendo bons resultados com o uso das me-
todologias descritas anteriormente, alguns questionamen-
tos feitos pelos alunos, relacionados às técnicas de detec-
ção de síndromes e mutações, demandavam explicações 
mais minuciosas. Entretanto, dependendo da forma e do 
grau de abordagem destas minúcias, a transmissão delas 
aos alunos, ao invés de esclarecer as dúvidas, poderia in-
corporar ainda mais dificuldades de aprendizagem para 
estes alunos. Logo, diante deste desafio foi elaborada a 
metodologia descrita a seguir, com o intuito de facilitar 
a introdução e de explicar a importância das técnicas de 
PcR (Polymerase Chain Reaction), eletroforese e FISH 
(Fluorescent In-situ Hybridization), tão amplamente usa-
das no estudo de Genética e Citogenética atualmente.

3.1) material e métodos
Para a introdução deste conhecimento, nenhum re-

curso adicional ou tecnológico de grande investimento fi-
nanceiro foi utilizado, além do material disponível numa 
sala de aula comum, tornando a metodologia viável para 
ser usada em escolas de qualquer nível sócio-econômico. 
De início, uma analogia simples e essencial foi feita para 
que a compreensão a respeito destas técnicas se tornasse 
mais plausível. A sala de aula foi comparada a uma célu-
la, de tal maneira que fileiras de carteiras seriam corres-
pondentes aos cromossomos, variando no tamanho e na 
composição (Figura 5a). Esta composição seria repre-
sentada pelos alunos, de tal forma que cada aluno passou 
a representar um gene específico e diferenciado dos ou-
tros (Figura 5a). Assim, a ausência de um aluno na filei-
ra passaria a caracterizar uma deleção gênica, e a adição 
de um aluno passaria a representar uma inserção gênica. 
Em última instância, a troca de lugares entre alunos de 
uma mesma fileira caracterizaria uma inversão gênica. 

Para justificar a funcionalidade e importância da 
PCR, a única informação técnica repassada aos alunos 
foi que a mesma seria capaz de produzir inúmeras có-
pias de uma mesma seqüência de DNA, desde que fos-
sem colocados na reação os reagentes necessários para 
isto. Dentre os reagentes obrigatórios para a execução da 
técnica está a criação (síntese) de um par de oligonucle-
otídeos iniciais (primers), feitos em cartolina no formato 
de setas, com dimensões de 0,40 m x 0,10 m, contendo 
as letras F (forward - direto) e R (reverse - reverso) de 
identificação (Figura 5b). Estes primers são capazes de 
se ligar em regiões específicas, caracterizando o chama-
do pareamento (anelamento). Ou seja, as setas de pa-
pel devem ser ancoradas na molécula de DNA, que na 
prática foi feita pelo simples fato de alunos específicos 
segurarem tais setas em sentidos opostos, um em rela-
ção ao outro, nas regiões pré-determinadas para análise 
(Figura 5b).

A idéia geral, para se entender o procedimento da 
técnica de PCR, foi elaborada considerando o cromosso-
mo descrito anteriormente, da seguinte maneira:

- considerou-se a fileira, representando um cro-
mossomo, composta por oito carteiras, representando os 
genes, cada uma com um aluno (o gene específico), e que 
se desejaria, por exemplo, para saber se este cromosso-
mo (fileira de carteiras) continha os genes 4, 5 e 6;
-  considerou-se, ainda, que os genes estão em ordem 

crescente, 1, 2, 3, ..., 8. (Logo, para identificar a pre-
sença ou não destes três genes - 4, 5 e 6 -, deve-se 
sintetizar um primer direto que pareie ao gene 3, e um 
primer reverso que pareie ao 7);

-  após a reação de polimerização, verificou-se o tama-
nho do produto de DNA formado - DNA composto de 
3 até 7 – (se um dos três genes estiver ausente, o tama-
nho do fragmento gerado será menor do que o espe-
rado quando comparado a uma condição onde os três 
estariam presentes). Em contraposição, se o tamanho 
do fragmento for maior do que o esperado, conclui-se 
que há algo mais além destes três genes, modificando 
a composição desta seqüência (Figura 5c). 

 
Entretanto, como permitir a visualização destas varia-
ções em tamanho, sendo a molécula de DNA tão peque-
na? A partir deste momento é que se introduziu informa-
ções sobre a técnica de eletroforese: o conceito básico e 
a importância da mesma.

Uma tela de metal foi usada como plataforma de 
migração dos produtos de DNA a serem separados por 
tamanho (princípio básico de separação da eletroforese), 
sendo utilizado como material a sofrer migração bolinhas 
de plástico de diferentes dimensões (Figura 5e). Os alu-
nos verificaram, na prática, que proporcionar a passagem 
de bolas maiores pela tela requer uma força maior do que 
as bolas menores (Figura 5e). Esta força na eletroforese 
corresponde a um campo elétrico gerado por uma fonte de 
energia, cujos pólos positivo (+) e negativo (-) se conec-
tam em lados opostos ao gel. Como o potencial de ener-
gia é o mesmo em todo o gel, amostras menores acabam 
migrando mais rápido porque sofrem menor resistência 
do meio (agarose), ao passo que as amostras maiores de-
moram mais para percorrerem o mesmo caminho (Figura 
5c). Lembrando sempre que a migração deve ocorrer em 
direção ao pólo positivo, já que o DNA apresenta carga 
negativa (decorrente da presença de grupos fosfatos PO4

3- 

em sua composição). 
Na tentativa de facilitar ainda mais a compreensão 

a respeito da técnica de eletroforese, um recurso peda-
gógico adicional foi introduzido. Quatro alunos foram 
separados do grupo, de tal forma que três deles forma-
ram um grupo isolado, ligados entre si pelas mãos, carac-
terizando uma molécula de DNA de dimensões 3 vezes 
maiores em relação ao aluno que ficou sozinho. O res-
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tante dos alunos que compunha a sala foi distribuído de 
maneira eqüidistante, sendo a distância padrão o espaço 
de um braço esticado em todos os sentidos, formando 
uma espécie de malha homogênea, similar à disposição 
das moléculas de agarose após polimerização e formação 
do gel. Tanto o aluno sozinho quanto o trio foram dispos-
tos em uma das extremidades da malha e, após um sinal 
sonoro, emitido pelos professores, ambos migraram em 

direção ao sentido oposto, passando entre os alunos fi xos 
em sua distribuição, simulando exatamente o comporta-
mento das moléculas de DNA ao migrarem em direção 
ao pólo positivo de uma corrente elétrica no gel. Nes-
sa simulação fi cou evidente para os alunos que o grupo 
maior teve maior difi culdade para atravessar a malha, re-
tardando a migração em relação ao fragmento menor.

Figura 5: Criação e aplicação dos modelos lúdicos que demonstram e simulam as técnicas de PCR e eletro-
forese. (A) Analogia entre a composição cromossômica de uma célula e a disposição das carteiras formando fi leiras 
numa sala de aula. Notar que cada fi leira representa um cromossomo e cada cromossomo contém genes específi cos 
(alunos) dispostos em loci individuais (carteiras). O espaçamento entre o bloco de carteiras anterior e posterior 
simula a posição do centrômero e, possíveis espaçamentos entre as carteiras, as constrições secundárias (não dis-
cutidas); (B) Perfi l de elaboração do conceito de anelamento de primers específi cos durante a reação de PCR (D), 
utilizando para isto setas feitas em cartolina colorida (F = Forward; R = Reverse). Notar que cada primer se anela 
especifi camente numa região do DNA, mais precisamente nas regiões que codifi cam para os genes (alunos) 3 e 7, 
respectivamente; (C) Exemplo da utilização dos primers específi cos para determinar a presença de um conjunto 
de genes no cromossomo, fazendo uso da técnica de PCR. Tome-se como exemplo um cromossomo qualquer (aqui 
nomeado como 1, em quatro possíveis condições I-IV). Notar que haverá diferença no tamanho do produto gerado 
por PCR. Para verifi cação desta diferença faz-se uso da técnica de eletroforese (para maiores detalhes vide texto); 
(E) Como o gel representa uma malha, na prática isto foi representado por uma tela por onde se tentou passar bolas 
de plástico de diferentes tamanhos. Como resultado esperado, a malha promoveu maior resistência em fragmentos 
maiores, permitindo, concomitantemente, a passagem de fragmentos menores. 
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Finalmente, para introduzir o conhecimento a res-
peito da técnica de FISH, a idéia do primer foi substitu-
ída por sondas, que também são seqüências de DNA e 
que também se ligam (pareiam) em regiões específi cas 
do DNA no cromossomo. As sondas são marcadas com 
moléculas fl uorescentes, isto é, eles são capazes de emi-
tir fl uorescência, gerando um sinal colorido. Com base 
nisto, duas formas de se utilizar a técnica de FISH foram 
elaboradas e trabalhadas:

a) Uso das sondas para identifi cação de cromos-
somos (cromossomo específi co - Figura 6a). Foi solici-
tado aos alunos que se dividissem em duplas, tendo ape-
nas um trio e um único aluno sem parceria. Em paralelo, 
foi trazido para a sala de aula retalhos de papéis e sacos 
plásticos em diferentes cores. Cada aluno da dupla, trio, 
ou mesmo o aluno sozinho foram obrigados a escolher 
um destes retalhos, de forma a não existir repetição de 
escolha dentro da sala (entre os grupos), exceto a repeti-
ção obrigatória de escolha entre membros de um mesmo 
grupo. Considerando que cada retalho fosse equivalente 
a uma sonda fl uorescente específi ca, cada aluno passou 
a representar um cromossomo também específi co. Por-
tanto, cromossomos homólogos (do mesmo grupo) aca-
baram ligando sondas específi cas de mesma cor. Ficou 
nítido durante a visualização das cores que, no caso da 
trissomia, foram observadas três sondas ligadas (uma em 
cada cromossomo), representando, respectivamente, três 

cromossomos homólogos, e no caso das monossomias, 
apenas um sinal (cor) foi observado (um cromossomo).

b) Uso das sondas para identifi car diferentes 
regiões de um cromossomo (locus específi co – Figura 
6b). Para esta abordagem, cada aluno fez sua própria son-
da com o uso de papéis coloridos. Em seguida, estas son-
das foram recolhidas e, posteriormente, foram reapresen-
tadas a cada um dos alunos que as criou, mas agora com a 
adição de outras sondas feitas pelos professores. Ao achar 
a respectiva sonda, após reapresentação, cada aluno teve 
de levantá-la, segurando-a sobre a cabeça, demonstrando 
que estava presente e que, portanto, houve ligação sonda-
cromossomo. No caso de uma fi leira com todos os genes 
(alunos), devem ser observadas todas as sondas aderidas, 
com uma seqüência padronizada de cores, representando, 
desta forma, um cromossomo completo em termos de pre-
sença gênica (locus gênico). Numa segunda condição, um 
aluno foi retirado da fi leira. Logo, houve a sobra da sonda 
e o cromossomo apresentou, portanto, uma cor a menos, 
caracterizando uma deleção. Se acaso houvesse inversão 
dos alunos, haveria conseqüentemente uma inversão na 
seqüência das cores do cromossomo. Finalmente, se outro 
aluno adentrasse na fi leira, por não possuir sonda especí-
fi ca ou por possuir sonda de outra cor, apareceria entre as 
seqüências de cores um vazio ou outra cor não presente no 
cromossomo tido como padrão, representando um frag-
mento ou seqüência gênica exógena. 

Figura 6: Criação e aplicação do modelo lúdico que demonstra e simula a técnica de FISH em duas con-
dições. (A) FISH cromossomo específi co e (B) FISH locus específi co. Para maiores informações e detalhes do pro-
cedimento, vide texto.
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3.2) Resultados e discussões
Da mesma forma que na elaboração dos carió-

tipos, aqui também foi promovida uma avaliação qua-
litativa e outra quantitativa. Sob o aspecto qualitativo, 
as metodologias foram bem aceitas e as perguntas que 
surgiram refl etiram compreensão do processo por parte 
dos alunos. A interação entre os alunos durante a reali-
zação das técnicas foi outro fator preponderante, afi nal, 
embora estivessem descontraídos durante as atividades, 
realizaram os procedimentos metodológicos como espe-
rado, mais uma vez saindo da rotina de aula expositiva e 
fazendo com que estes alunos participassem diretamente 
dos objetivos propostos.

Sob o aspecto quantitativo, observado via avalia-
ção formal, pôde-se verifi car um resultado também satis-
fatório. As questões 3 a 5 da avaliação (ver a seguir) tra-
taram do assunto, e os resultados específi cos de cada uma 
delas se apresentam descritos na íntegra na tabela 3.

4) avaliação dos conhecimentos apreciados
Embora houvesse um prévio convencimento de 

que o uso destas metodologias referenciadas auxiliasse 
no processo de ensino-aprendizagem, devido ao retorno 
qualitativo dado pelos alunos em conversas informais, 
ou mesmo mediante elogios recebidos pela diversifi ca-
ção da metodologia didática, existiu a curiosidade de se 
fazer uma verifi cação quantitativa formal, mediante ava-
liação por escrito de conceitos e processos apreciados. 
De fato não existe um padrão de controle, ou seja, uma 
sala onde as técnicas não foram aplicadas para compa-

rar os rendimentos avaliativos, mas sabe-se que devido à 
exigência da avaliação montada, somente um aprendiza-
do consistente poderia refl etir um bom desempenho dos 
alunos.

4.1) material e métodos
A avaliação formal constou de questões disserta-

tivas, algumas com subitens de questionamento, a serem 
respondidas num período de uma aula (50 minutos cor-
ridos) envolvendo os temas abordados. Cada um dos ob-
jetivos propostos, por questão, bem como resultados e 
discussões, estão presentes, na íntegra, na tabela 3. 

4.2) Resultados e discussões
De maneira geral, podemos dizer que a avaliação 

foi um sucesso. Apenas 7% (11 alunos do total), obtive-
ram notas inferiores a 6,0 (limite de satisfação exigida 
pelo colégio), ao passo que 16 % (22 alunos do total) 
alcançaram excelência (notas superiores a 9,0). Embora 
não haja parâmetros concretos para comparar diferentes 
turmas e anos letivos, a relação de rendimento desta ava-
liação com outras feitas em anos anteriores destacou que 
os resultados são plenamente satisfatórios, confi rmando 
a importância das metodologias lúdicas para a melhora 
no rendimento dos alunos (Figura 7). 

Um dado interessante e que deve aqui ser enfati-
zado é que, pela primeira vez, os alunos reclamaram do 
tempo estipulado para a realização da prova, achando-o 
insufi ciente. Esta crítica dos alunos pode ser em decor-
rência do acúmulo de conhecimento e, assim, necessita-
rem de maior tempo para elaborarem as respostas.

Figura 7: Perfi l geral do rendimento dos alunos submetidos à avaliação formal. A zona em amarelo determi-
na um rendimento mediano, assim como o verde denota rendimento satisfatório e, vermelho, insatisfatório. Observe 
que a maioria dos alunos encontra-se inserida no bloco verde (121 dos 132 que foram avaliados).



61

ta
be

la
 3

: P
er

fi l
 d

os
 re

su
lta

do
s d

a 
av

al
ia

çã
o 

do
s a

ss
un

to
s a

bo
rd

ad
os

 e
m

 a
ul

a 
po

r i
nt

er
m

éd
io

 d
as

 m
et

od
ol

og
ia

s a
pl

ic
ad

as
.

N
º

M
od

el
o 

ou
 im

ag
em

 
ut

ili
za

do
Te

m
át

ic
a 

ou
 p

ro
po

st
a 

av
al

ia
da

Es
ta

tís
tic

a 
de

 a
ce

rt
os

O
bs

er
va

çõ
es

 e
 c

om
en

tá
rio

s
(c

om
 b

as
e 

no
s 

re
su

lta
do

s 
ob

tid
os

)

1 a

D
et

er
m

in
aç

ão
 d

e 
sí

nd
ro

m
es

 a
 p

ar
tir

 d
e 

ca
rió

tip
os

 m
on

ta
do

s

O
 c

ar
ió

tip
o 

co
m

 o
 m

ai
or

 n
úm

er
o 

de
 d

úv
id

as
 g

er
ad

as
 f

oi
 o

 s
el

ec
io

na
do

 n
o 

ite
m

 B
 d

a 
qu

es
tã

o 
(b

ar
ra

 v
er

m
el

ha
), 

qu
e 

de
te

rm
in

av
a 

o 
pe

rfi 
l c

ro
m

os
sô

m
ic

o 
de

 u
m

 h
om

em
 n

or
m

al
 (

ve
r 

im
ag

em
). 

A
pó

s 
av

er
ig

ua
çã

o 
do

 o
co

rr
id

o,
 p

ôd
e-

se
 n

ot
ar

 q
ue

 a
 e

st
ru

tu
ra

 e
m

 s
em

ic
írc

ul
o 

do
s 

cr
om

os
so

m
os

 n
os

 p
ar

es
 2

 e
 

3 
(v

er
 s

et
a 

pr
et

a)
 in

du
zi

u 
dú

vi
da

s 
de

 in
te

rp
re

ta
çã

o 
e,

 c
on

se
qü

en
te

m
en

te
, e

rro
 n

a 
re

sp
os

ta
. C

A
R

IÓ
TI

PO
S 

C
O

B
R

A
D

O
S 

N
A 

AV
A

LI
A

Ç
Ã

O
: A

: ♀
 n

or
m

al
, B

: ♂
 n

or
m

al
, C

: ♀
 E

dw
ar

ds
, D

: ♂
 P

at
au

, E
: K

lin
ef

el
te

r, 
F:

 T
ur

ne
r. 

ht
tp

://
w

w
w

.p
or

qu
eb

io
te

cn
ol

og
ia

.c
om

.a
r/e

du
ca

ci
on

//c
ua

de
rn

o/
im

g_
c2

0/
ad

n.
gi

f

1 b

A
ná

lis
e 

e 
de

te
rm

in
aç

ão
 d

e 
tr

an
sl

oc
aç

ão
 p

or
 

us
o 

de
 b

an
da

m
en

to
 

cr
om

os
sô

m
ic

o

E
m

bo
ra

 8
2%

 d
os

 a
lu

no
s 

te
nh

am
 a

ce
rta

do
 a

 re
sp

os
ta

 d
a 

qu
es

tã
o,

 p
ôd

e-
se

 n
ot

ar
 q

ue
 u

m
 to

ta
l d

e 
95

%
 d

os
 a

lu
no

s 
qu

e 
er

ra
ra

m
 a

 m
es

m
a 

qu
es

tã
o 

fo
i p

or
qu

e 
tro

ca
ra

m
 a

s 
po

si
çõ

es
 d

e 
tra

ns
lo

ca
çã

o,
 im

a-
gi

na
nd

o 
te

r h
av

id
o 

um
a 

tra
ns

lo
ca

çã
o 

do
 c

ro
m

os
so

m
o 

21
 p

ar
a 

o 
cr

om
os

so
m

o 
8,

 e
 n

ão
 o

 in
ve

rs
o,

 c
om

o 
se

ria
 o

 c
or

re
to

. M
ui

to
 p

ro
va

ve
lm

en
te

 e
st

e 
er

ro
 fo

i d
ec

or
re

nt
e 

da
 n

ão
 c

om
pa

ra
çã

o 
en

tre
 o

 ta
m

an
ho

 d
os

 
cr

om
os

so
m

os
, a

ca
rr

et
an

do
 e

st
a 

re
sp

os
ta

 fa
ls

o-
po

si
tiv

a.
ht

tp
://

w
w

w
.fl 

eu
ry

.c
om

.b
r/M

ed
ic

os
/S

au
de

E
m

D
ia

/M
an

ua
lH

em
at

ol
og

ia
/P

ub
lis

hi
ng

Im
ag

es
/fi 

gu
ra

2_
ca

pi
tu

lo
3.

jp
g

2
D

et
er

m
in

aç
ão

 d
e 

sí
nd

ro
m

es
 p

or
 

an
ál

is
e 

de
 im

ag
en

s.

Fo
i, 

se
m

 d
úv

id
a,

 a
 q

ue
st

ão
 c

om
 o

 m
ai

or
 n

úm
er

o 
de

 a
ce

rto
s.

 Is
to

 n
os

 le
va

 à
 c

on
cl

us
ão

 d
e 

qu
e 

o 
us

o 
de

 im
ag

en
s 

é 
um

a 
ex

ce
le

nt
e 

al
te

rn
at

iv
a 

de
 a

po
io

 p
ed

ag
óg

ic
o 

e,
 p

ar
a 

ta
nt

o,
 d

ev
e 

se
r c

om
um

en
te

 
ut

ili
za

da
 e

m
 a

ul
as

 c
om

 e
st

a 
te

m
át

ic
a.

 (
IM

A
G

EN
S 

– 
A

: 
O

st
eo

ge
ne

si
s 

im
pe

rf
ec

ta
, B

: 
Sí

nd
ro

m
e 

da
 

pr
og

er
ia

 e
 C

: S
ín

dr
om

e 
de

 D
ow

n)
. A

: h
ttp

://
w

w
w

.w
is

c.
ed

u/
w

is
sp

/w
is

sp
er

s/
w

13
f6

.g
if,

 
B

: h
ttp

://
pa

gi
na

s.
te

rr
a.

co
m

.b
r/e

du
ca

ca
o/

bi
ol

m
ol

/G
en

et
ic

a-
M

ed
ic

in
a/

pr
og

er
ia

-p
ac

ie
nt

e.
jp

g,
 

C
: h

ttp
://

w
w

w
.b

bc
.c

o.
uk

/p
or

tu
gu

es
e/

es
pe

ci
al

/im
ag

es
/1

03
0_

do
w

n/
11

04
34

6_
do

w
n5

.jp
g.

 

3 a

U
so

 d
a 

el
et

ro
fo

re
se

 
pa

ra
 d

et
er

m
in

aç
ão

 
de

 u
m

 c
as

o 
de

 
pa

te
rn

id
ad

e.

U
so

 d
a 

el
et

ro
fo

re
se

 
pa

ra
 d

et
er

m
in

aç
ão

 
de

 u
m

 c
as

o 
em

 
cr

im
in

al
ís

tic
a.

O
 u

so
 d

a 
té

cn
ic

a 
de

 e
le

tro
fo

re
se

 m
ed

ia
nt

e 
de

se
nh

os
 fo

i u
m

 s
uc

es
so

 p
ar

a 
ju

st
ifi 

ca
r c

as
os

 d
e 

pa
te

r-
ni

da
de

. A
 id

éi
a 

de
 q

ue
 u

m
 fi 

lh
o 

bi
ol

óg
ic

o 
de

ve
 s

em
pr

e 
re

ce
be

r p
ar

te
 d

o 
m

at
er

ia
l g

en
ét

ic
o 

da
 m

ãe
 e

 p
ar

te
 

do
 p

ai
 p

ro
pi

ci
ou

 a
ce

rto
 q

ua
se

 q
ue

 a
bs

ol
ut

o 
(9

6%
). 

E
nt

re
ta

nt
o,

 o
 m

es
m

o 
nã

o 
pô

de
 s

er
 o

bs
er

va
do

 n
o 

ca
so

 
qu

e 
en

vo
lv

ia
 a

 c
rim

in
al

ís
tic

a.
 A

pe
na

s 
40

%
 d

os
 a

lu
no

s 
ch

eg
ar

am
 à

 c
on

cl
us

ão
 d

e 
qu

e 
o 

pr
ov

áv
el

 a
ut

or
 

do
 c

rim
e 

te
ria

 s
id

o 
um

 d
os

 fi 
lh

os
 (a

m
os

tra
 n

ão
 p

re
se

nt
e 

no
 g

el
) d

o 
ca

sa
l a

ss
as

si
na

do
 (V

1 
e 

V
2)

 –
 it

em
 

A 
do

 g
rá

fi c
o 

(v
er

m
el

ho
); 

98
%

 d
os

 a
lu

no
s 

ch
eg

ar
am

 a
o 

ve
re

di
ct

o 
de

 q
ue

 o
s 

su
sp

ei
to

s 
ca

pt
ur

ad
os

 (S
1 

e 
S

2)
 n

ão
 e

st
ão

 e
nv

ol
vi

do
s 

no
 c

as
o.

 P
el

o 
m

en
os

 s
ua

s 
am

os
tra

s 
de

 s
an

gu
e 

nã
o 

co
in

ci
de

m
 c

om
 a

m
os

tra
s 

de
 s

an
gu

e 
en

co
nt

ra
da

s 
no

 lo
ca

l d
o 

cr
im

e 
(A

s1
 e

 A
s2

) –
 it

em
 B

 d
o 

gr
áfi

 c
o;

 8
5%

 d
os

 a
lu

no
s 

ch
eg

ar
am

 
à 

co
nc

lu
sã

o 
de

 q
ue

 a
 a

m
os

tra
 d

e 
sa

ng
ue

 d
a 

ví
tim

a 
1 

(p
ai

) c
oi

nc
id

e 
co

m
 u

m
a 

da
s 

am
os

tra
s 

de
 s

an
gu

e 
co

le
ta

da
 n

o 
lo

ca
l (

A
s1

) –
 it

em
 C

 d
o 

gr
áfi

 c
o.

4 a 4 b

U
so

 e
 fu

nç
ão

 d
a 

té
cn

ic
a 

de
 P

C
R

 
(C

on
ce

ito
).

D
et

er
m

in
aç

ão
 d

o 
nú

m
er

o 
de

 m
ol

éc
ul

as
 

de
 D

N
A 

ap
ós

 a
lg

un
s 

ci
cl

os
 d

e 
PC

R

O
 c

on
ce

ito
 d

e 
us

o 
e 

fu
nç

ão
 d

a 
P

C
R

 fo
i a

m
pl

am
en

te
 c

om
pr

ee
nd

id
o,

 já
 q

ue
 o

 n
úm

er
o 

de
 re

sp
os

-
ta

s 
er

ra
da

s 
fo

i p
ra

tic
am

en
te

 d
es

pr
ez

ív
el

 (1
,6

%
), 

o 
qu

e 
de

no
ta

 a
 im

po
rtâ

nc
ia

 d
e 

ex
em

pl
os

 s
im

pl
es

 p
ar

a 
de

m
on

st
ra

r 
té

cn
ic

as
 c

om
pl

ex
as

. 
C

om
 r

el
aç

ão
 à

 d
et

er
m

in
aç

ão
 d

o 
nú

m
er

o 
de

 c
óp

ia
s,

 a
pó

s 
30

 c
ic

lo
s 

su
ge

rid
os

, 7
6%

 d
os

 a
lu

no
s 

ac
er

ta
ra

m
 a

 re
sp

os
ta

. O
s 

al
un

os
 q

ue
 e

rr
ar

am
 o

 v
al

or
 d

o 
cá

lc
ul

o 
ac

ab
ar

am
 

tro
ca

nd
o 

o 
va

lo
r a

 s
er

 c
ol

oc
ad

o 
co

m
o 

ex
po

en
te

 d
e 

po
tê

nc
ia

. O
nd

e 
de

ve
ria

 s
er

 2
30

, s
en

do
 3

0 
o 

nú
m

er
o 

de
 c

ic
lo

s 
e 

2 
o 

nú
m

er
o 

de
 c

óp
ia

s 
ge

ra
da

s 
a 

ca
da

 c
ic

lo
, a

ca
ba

ra
m

 re
gi

st
ra

nd
o 

co
m

o 
30

2 . 
88

%
 d

os
 a

lu
no

s 
qu

e 
er

ra
ra

m
, c

om
et

er
am

 e
st

a 
fa

lh
a.

 Im
ag

em
 a

da
pt

ad
a 

de
: 

ht
tp

://
m

em
be

rs
.a

ol
.c

om
/B

ea
rF

la
g4

5/
B

io
lo

gy
1A

/L
ec

tu
re

N
ot

es
/L

N
P

ic
s/

R
ec

om
b/

pc
r.g

if.
 

5
D

et
er

m
in

aç
ão

 d
e 

sí
nd

ro
m

es
 p

or
 

té
cn

ic
a 

de
 F

IS
H

E
m

 d
oi

s 
ex

er
cí

ci
os

 a
pl

ic
ad

os
 e

m
 p

ro
va

, o
s 

re
su

lta
do

s 
fo

ra
m

 e
xc

el
en

te
s.

 C
om

o 
a 

pr
ov

a 
é 

fe
ita

 s
em

 
co

re
s,

 a
 p

ro
po

st
a 

al
te

rn
at

iv
a 

fo
i a

 d
e 

ad
ic

io
na

r n
om

e 
da

s 
co

re
s 

ao
s 

po
nt

os
 o

bs
er

va
do

s 
no

 m
ic

ro
sc

óp
io

 
(c

írc
ul

o 
em

 lin
ha

s 
po

nt
ilh

ad
as

), 
le

va
nd

o 
em

 c
on

ta
 q

ue
 c

ad
a 

po
nt

o 
fo

ss
e 

re
pr

es
en

ta
do

 p
or

 u
m

 c
ro

m
os

so
m

o 
co

m
 s

ua
 re

sp
ec

tiv
a 

so
nd

a 
fl u

or
es

ce
nt

e 
ad

er
id

a 
(c

or
es

 re
fe

re
nc

ia
da

s)
. N

o 
pr

im
ei

ro
 m

od
el

o 
fo

i c
ria

do
 u

m
 

ca
so

 d
e 

tri
ss

om
ia

 d
o 

18
 (E

dw
ar

ds
) e

 n
o 

se
gu

nd
o 

ca
so

 u
m

a 
tri

ss
om

ia
 d

o 
21

 (D
ow

n)
, c

om
 tr

an
sl

oc
aç

ão
 

de
 u

m
 d

os
 c

ro
m

os
so

m
os

 2
1 

ao
 c

ro
m

os
so

m
o 

14
 (

co
m

o 
es

tu
da

do
 n

a 
pr

át
ic

a 
– 

Ta
be

la
 2

). 
N

o 
pr

im
ei

ro
 

ca
so

, o
 p

er
ce

nt
ua

l d
e 

ac
er

to
 c

he
go

u 
a 

96
%

 (i
te

m
 A

 d
o 

gr
áfi

 c
o)

 e
, n

o 
se

gu
nd

o,
 9

8%
 (I

te
m

 B
 d

o 
gr

áfi
 c

o)
, 

N
o 

en
ta

nt
o,

 a
pe

na
s 

43
%

 d
os

 a
lu

no
s 

de
sc

re
ve

ra
m

 a
 tr

an
sl

oc
aç

ão
 p

ro
po

st
a 

(it
em

 C
 d

o 
gr

áfi
 c

o)
.



62

Considerações finais
Com o uso de metodologias novas e de simples 

confecção foi possível gerar resultados de aprendiza-
gem superiores às clássicas aulas expositivas, demons-
trando serem vantajosas as práticas lúdico-pedagógicas 
mesmo no 9o ano do EF, dando subsídios para serem 
testadas em níveis superiores de ensino. Ficou compro-
vado que o interesse do aluno é diretamente proporcio-
nal à sua interação com o tema proposto, o que corro-
bora para uma prática docente mais dinâmica, muitas 
vezes fugindo do prévio planejamento. Sobre as pro-
postas metodológicas descritas neste trabalho, pode-se 
destacar que:

Resgatar a história da Genética foi uma ótima opção • 
de introdução ao conhecimento básico, bem como do 
posicionamento do aluno às objetividades de estudo 
lançadas pelas propostas de ensino.

Em pouco mais de dez anos de docência, esta foi a pri-• 
meira vez que conseguimos discutir no EF (com alunos 
em torno de 14 a 15 anos) os trabalhos realizados por 
pesquisadores brasileiros no campo da Genética (ta-
bela 1). Além de uma realização pessoal, a proposta é 
uma excelente alternativa de resgate da história cien-
tífica nacional, esquecida de ser incorporada como re-
curso essencial no currículo de ensino de Ciências.

 
Embora não tenha sido discutido neste trabalho, houve • 
a oportunidade de dar ênfase a assuntos de extrema im-
portância na área de Genética, como o caso do uso das 
células-tronco em aplicações terapêuticas, bem como 
do uso da clonagem e transgênicos na melhoria da qua-
lidade de produtos de origem animal e vegetal. É evi-
dente que todos estes tópicos levaram a uma discussão 
sobre os aspectos políticos e éticos, mas tais assuntos 
foram abordados em outras aulas.

Da mesma forma, as metodologias abriram espaço • 
para discussões políticas e econômicas a respeito do 
desenvolvimento da ciência. Sugere-se aqui que uma 
abordagem voltada para discussão a respeito de paten-
tes possa gerar resultados bem interessantes.

Preparar uma aula usando informações e imagens dis-• 
ponibilizadas na internet tornou-se algo corriqueiro na 
vida de docentes em todos os níveis de ensino, mas 
deve-se cuidar bem da seleção das fontes de informa-
ções. Entretanto, estimular os alunos a participarem 
desta criação de aula é uma tarefa difícil, tendo em vis-
ta a falta de interação entre professores e alunos, o que 
dificulta o processo. Nestas metodologias, ficou evi-
denciado que, quando os alunos participam diretamen-
te da preparação das aulas, a atenção destinada é mais 
evidente, pois os mesmos acabam assimilando melhor 
os objetivos propostos e o conteúdo programado.

 

Dentre todos os resultados obtidos, a forma como as • 
técnicas de PCR, eletroforese e FISH foram introduzi-
das e discutidas em sala de aula foi o que mais chamou 
a atenção neste trabalho. Embora sejam técnicas que 
precisam de muitos equipamentos e reagentes de ele-
vado custo, tornando inviável a sua abordagem prática 
neste nível de ensino, o uso de atividades lúdicas per-
mitiu a apreciação do conhecimento de uma maneira 
simples e com custo reduzido. Um exemplo prático 
disto pode ser tomado com base na comparação obser-
vada na Figura 8.

No que diz respeito à avaliação, foi possível observar • 
alunos mais bem preparados e menos preocupados com 
o próprio rendimento, já que a confiança sobrepôs-se à 
típica apreensão das famosas provas. Entretanto, mais 
uma vez ficou comprovado que a avaliação formal é um 
dos temas mais complexos do processo ensino-apren-
dizagem, já que algumas possíveis falhas do docente 
só serão observadas após completa efetivação e análise 
do processo, a exemplo do exercício 1, discutido nos 
resultados da tabela 3. Em muitos casos, esta determi-
nação de falhas, por ocorrer a posteriori, pode ficar a 
desejar, pois descaracteriza uma avaliação continuada 
que poderia favorecer a retomada de informações em 
curto espaço de tempo.

Como fechamento do projeto pedagógico, os alunos • 
ainda finalizaram a produção de um livro paradidático 
contendo, além do histórico da Genética, aqui relatado, 
informações sobre a composição gênica dos 23 cro-
mossomos humanos, bem como um destaque científico 
sobre as síndromes por eles estudadas (tabela 2). Para 
tornar o material mais apreciado e interativo, ainda fo-
ram incorporadas tabelas anexas com cromossomos a 
serem destacados, permitindo ao leitor interagir com a 
atividade, montando, desta forma, seus próprios carió-
tipos e consultando o resultado encontrado no próprio 
livro (Figura 2). 
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Figura 8: Fluxograma comparativo das atividades propostas para o modelo pedagógico de construção de 
um cariótipo humano, em comparação ao modelo científi co. Notar que as etapas de preparação do modelo peda-
gógico são muito parecidas com as do modelo científi co, e que o resultado fi nal é o mesmo sob o ponto de vista de 
aprendizado e discussões. Entretanto, são notifi cadas cinco grandes vantagens do modelo pedagógico em relação 
ao científi co. O uso dos computadores em rede facilita a busca pela informação técnica, corroborando para a busca 
de um conhecimento mais amplo. 


