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Este relato apresenta uma experiência didática, realizada no segundo ano do 
Ensino Médio, em que os conceitos de hereditariedade foram tratados a partir 

de heredogramas familiares elaborados pelos alunos. Esses heredogramas foram 
construídos a partir de pesquisas dos alunos com seus familiares e no Centro de 
Pesquisas Genealógicas (CPG) do município de Nova Palma, RS. Este centro foi 
organizado especialmente para armazenar as informações contidas nos registros das 
paróquias católicas da cidade e permitiram que os alunos conseguissem dados de até 
quatro gerações de suas famílias. Ao longo de mais de vinte anos de trabalho com 
várias turmas, o trabalho com os heredogramas trouxe a oportunidade de abordar 
saberes que vão além da Genética e das Ciências da Natureza, abarcando também 
outras áreas do conhecimento, principalmente das Ciências Humanas. Percebeu-
se que informações implícitas nos heredogramas trouxeram, simultaneamente, 
conhecimentos dos contextos históricos e socioculturais da comunidade escolar. 
Provocaram novas leituras, reflexões e registros, além de um olhar interdisciplinar 
e mais contextualizado das ciências. O objetivo deste relato é mostrar como os 
heredogramas familiares podem auxiliar o ensino de Genética.

O CONTEXTO DA ATIVIDADE

A cidade de Nova Palma (RS) possui 
aproximadamente 7000 habitantes. A 

população caracteriza-se pela predominân-
cia de descendentes de italianos que imigra-
ram para esta região no final do século XIX, 
constituindo a Quarta Colônia Imperial de 
Imigração Italiana do RS. Possui uma tradi-
ção religiosa católica que foi a grande dina-
mizadora e organizadora das comunidades e 
instituições, incluindo as primeiras escolas e 
o Centro de Pesquisas Genealógicas (CPG). 
Nesta cidade existe uma única escola de en-
sino médio que é pública, com aproximada-
mente 600 alunos.

O CENTRO DE  
PESQUISAS GENEALÓGICAS 
Em Nova Palma, desde o início da coloniza-
ção, houve a preocupação de registrar os da-
dos familiares dos habitantes. Muitas dessas 
informações estão contidas na sede do muni-
cípio, no CPG, criado e organizado pelo pa-
dre Luiz Sponchiado (1922-2010), que pos-
sui vasta documentação referente às famílias 

da região incluindo as genealogias familiares. 
Segundo estudiosos, dados de aproximada-
mente 50.000 famílias estão reunidos em 67 
livros, incluindo imigrantes italianos da re-
gião e seus descendentes (STEFANELLO, 
2012). As informações foram coletadas nos 
registros Status animarum, ou anágrafes, que 
são livros das famílias escritos pelos padres 
desde o início da colonização, em 1878, nos 
quais constam os nomes dos imigrantes, 
sua descendência, sua proveniência, datas 
e locais de nascimento, casamentos, óbitos, 
batismos, datas de emigração da Itália e de 
imigração no Brasil, local de instalação nos 
lotes de colonização, acrescidos de outras ob-
servações feitas pelo padre Sponchiado que 
incluem até mesmo a causa mortis de alguns 
óbitos. Essas observações complementaram 
o acervo do CPG, abastecendo-o ainda com 
dados de outras paróquias, dos arquivos de 
Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, da 
Itália e por depoimentos das pessoas por ele 
entrevistadas (SPONCHIADO, 1996). Foi 
possível pesquisar no CPG dados das pri-
meiras gerações brasileiras que se instalaram 
em Nova Palma, bem como os antepassados 
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italianos, chegando às gerações atuais. Para 
a busca de informações das famílias foi ne-
cessário ir até o CPG e, com o auxílio de um 
servidor público, acessar os arquivos. Existe 
um índice de sobrenomes que indica o livro 
com registros do antecessor mais antigo da 
família, geralmente o imigrante e sua descen-
dência; este livro remete a outro com a gera-
ção seguinte, e assim sucessivamente, até as 
gerações atuais. 

OS HEREDOGRAMAS  
NO ENSINO MÉDIO
Os heredogramas são a representação gráfi-
ca das relações de parentesco entre os indi-
víduos de uma família. Esses indivíduos são 
representados por símbolos geométricos, tais 
como quadrados para os homens e círculos 
para mulheres, com linhas que estabelecem 
as relações entre eles. Nesta experiência, os 
heredogramas serviram não só para abordar 
temas de genética, mas também outras áreas 
do conhecimento.

Ao propor aos estudantes do segundo ano 
do Ensino Médio a construção de heredo-
gramas de suas famílias, a prioridade foi ana-
lisar os temas de genética previstos no plano 
de estudo de Biologia da escola, dentre eles: 
estrutura e simbologia dos heredogramas, 
representação dos indivíduos e seus laços 
familiares, indivíduos afetados por doenças, 
gêmeos entre outros dados. Além disso, os 
alunos foram levados a registrar os dados ob-
tidos na forma de textos, painéis, imagens e 
tabelas. À medida que este trabalho foi repe-
tido, ao longo dos anos, percebeu-se que tam-
bém seria possível analisar os heredogramas 
de um ponto de vista histórico e sociocultu-
ral, incluindo as questões religiosas, étnicas 
e de políticas públicas em saúde e educação, 
que redundaram na queda da mortalidade 
materna e infantil. Além disso, comparando 
as gerações passadas com as atuais, foi pos-
sível discutir sobre os diferentes arranjos fa-
miliares, tais como: casais divorciados, casais 
com filhos adotivos, famílias com apenas um 
adulto, tendo geralmente o pai desconhecido. 
Percebeu-se que essas configurações também 
poderiam ser expressas em um heredograma 
ou pelo menos parte delas. Paralelamente, 
notou-se que se estava valorizando o CPG 
como fonte de dados, retroalimentando-o, 

fornecendo novas informações e produzindo 
uma pesquisa que não serviria somente para 
fins de estudo, mas para que os heredogra-
mas dos estudantes se constituíssem como 
documentos familiares.

INÍCIO DA ATIVIDADE
Esta atividade foi conduzida após os alunos 
já terem tido contato com aspectos introdu-
tórios do programa da genética, que trata da 
descoberta da segregação dos genes. Após 
mais ou menos um mês de aulas, iniciou-se 
esta atividade, antes das férias de julho, para 
que os estudantes tivessem a oportunidade 
de pesquisar os dados com familiares e no 
CPG. 

Em um primeiro momento, buscou-se a 
motivação dos alunos, fornecendo-lhes uma 
primeira abordagem dos heredogramas e o 
reconhecimento e aproximação com a fonte 
de dados contidos no CPG. A possibilida-
de de conhecer o registro dos dados da fa-
mília, mediada pelo professor e subsidiada 
por conhecimentos científicos, foi bastante 
motivadora para os estudantes. Em seguida, 
foram propostas as seguintes questões para 
os estudantes: 

• Como seria um heredograma de sua fa-
mília, contendo quatro gerações? 

• Como foram e são os arranjos familiares 
do passado e do presente?

• Como essas famílias foram atingidas pe-
las transformações socioculturais e tec-
nológicas? 

O trabalho proposto aos estudantes incluiu 
uma sistematização dos dados pesquisados 
a ser feita por meio da construção de um 
painel expondo a estrutura do heredogra-
ma da família do aluno e demais registros 
da pesquisa, bem como uma produção tex-
tual sobre o assunto. Os estudantes tiveram 
a oportunidade, se assim o desejassem, de 
apresentar suas produções para a apreciação 
da turma e do professor.

PESQUISA NO CENTRO DE 
PESQUISAS GENEALÓGICAS
Quando os estudantes buscaram os dados 
no CPG, foram acompanhados por um ser-
vidor responsável durante a consulta nos 
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livros e copiaram as informações necessá-
rias para a pesquisa, como: nomes e sobre-
nomes dos indivíduos da família, sexo, casos 
de mortalidade materna e infantil, arranjos 
familiares, gêmeos, abortos e casamentos 
consanguíneos dentre outras. Somaram-se 
a esses dados informações obtidas junto aos 
familiares, de maneira que os alunos registra-
ram as informações necessárias para montar 
o heredograma das gerações mais contem-
porâneas, com as quais ainda convivem, 
correspondentes aos avôs, tios, primos, pais, 
irmãos, cunhados e sobrinhos. No caso dos 
estudantes que não possuíam dados familia-
res registrados no CPG, utilizou-se apenas 
aqueles conseguidos a partir de documentos 
e depoimentos dos familiares. 

APROFUNDANDO  
O CONHECIMENTO  
SOBRE HEREDOGRAMAS
Paralelamente às pesquisas, os estudantes le-
ram o texto sobre construção de heredogra-
mas presente em seu livro didático de Bio-
logia (AMABIS; MARTHO, 2010, p. 45). 
Esse texto explica o que é um heredograma e 
a simbologia utilizada em sua construção. Os 
estudantes pesquisaram, na internet, outros 
símbolos, quando se fez necessário repre-
sentar as diferentes situações presentes nas 
famílias, tais como: filhos adotivos, uniões 
sem descendentes, separações entre os casais, 
natimortos etc. Uma compilação desses sím-
bolos está na figura 1.

Figura 1. 
Símbolos utilizados em 
heredogramas. Adaptado a partir 
de THOMPSON; MCINNES; 
WILLAD, 1993 (p. 45).

Casamento ou união

Divórcio

Consanguinidade

Gêmeos
Monozigóticos

Gêmeos
Dizigóticos

?

Gêmeos de
Zigosidade
Desconhecida

Aborto

Sem prole

União múltipla

Homem

Mulher

Sexo não
especificado

1 3 Número de filhos
do sexo indicado

Afetados

Portador não penetrante,
pode manifestar a doença

Portadores obrigatórios,
não manifestam a doença

Probando

Pessoa falecida

Natimorto

Adotado pela
família

Adotado fora
da família
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Na sequência, tomou-se como exemplo os 
heredogramas apresentados no livro didáti-
co, que trouxe dados de uma família nobre 
europeia, mostrando a transmissão do alelo 
para a hemofilia (AMABIS; MARTHO, 

Figura 2. 
Estrutura de um heredograma 
em que são representadas as 
gerações (em números romanos) 
e os indivíduos (em números 
arábicos). A simbologia segue a 
figura 1.

os representados no heredograma. Por este 
motivo, utilizou-se uma numeração arábica 
corrida nos painéis, iniciando nos indivíduos 
da geração mais antiga e chegando até a últi-
ma, mais recente. 

Os heredogramas dos alunos geralmente 
não couberam em folhas de papel A4 co-
mum. Portanto, utilizou-se papel ofício ou 
almaço, emendando as folhas, papel contí-
nuo de impressoras, cartolinas ou outros ti-
pos de material, conforme o gosto do aluno e 
tamanho do heredograma. Alguns estudan-
tes utilizaram programas de computador ou 
sites gratuitos da internet, tais como: 

• http://www.myheritage.com.br

• http://www.mundoeducacao.com.br/
curiosidades/arvore-genealogica.htm

• http://www.genopro.com

2010, p.100). Adicionalmente, os alunos 
conheceram painéis com os heredogramas 
construídos pelos estudantes de anos ante-
riores a partir de dados de seus familiares ou 
de exemplos hipotéticos (figura 2). 

CONSTRUÇÃO DO 
HEREDOGRAMA  
DA PRÓPRIA FAMÍLIA
A seguir propôs-se aos alunos a construção 
do heredograma de suas famílias contendo 
no mínimo quatro gerações. Inicialmente, no 
próprio caderno estruturou-se a IV geração, 
que é aquela em que geralmente o estudante 
se encontra. Partiu-se então de cada aluno, 
seus irmãos e primos, se os tivesse. Caso o 
aluno tivesse sobrinhos, construía-se a V ge-
ração. Acima de sua geração, cada aluno or-
ganizou a III geração, com seus pais e tios. 
Depois a II geração, composta de seus avós 
e tios avós (somente estes) e, por último, es-
truturou-se a I geração, com apenas os oito 
bisavós de cada aluno. 

Em uma listagem anexa, cada aluno regis-
trou os nomes e sobrenomes dos indivídu-

I

II

III

IV

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

7

7 8 9
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Todo o trabalho ocupou cerca de dois meses, 
mas nem todo o tempo de aula de Biologia 
foi utilizado para a construção do heredo-
grama. Na parte inicial de cada aula, foram 
realizadas atividades relacionadas a outros 
conteúdos de genética, mas ao final das aulas 
reservou-se um espaço e tempo para o acom-
panhamento coletivo e individual da estru-
turação dos heredogramas. As dúvidas mais 
frequentes estiveram relacionadas a como 
representar indivíduos que se casam mais 
de uma vez, filhos adotivos, casos de consan-
guinidade incluindo indivíduos de gerações 
diferentes, dificuldades de encontrar dados e 
pais desconhecidos. Cada caso foi analisado 
e, de posse do livro didático ou outras fontes, 
o aluno tentou solucioná-lo com ajuda do 
professor. Procurou-se respeitar as questões 
éticas, morais e pessoais que pudessem estar 
envolvidas. 

APRESENTAÇÕES DOS 
RESULTADOS E AVALIAÇÃO
Após a pesquisa e montagem dos heredo-
gramas, agendou-se uma data para o início 
das apresentações. A apresentação não foi 
obrigatória, mas a maioria dos estudantes 
fez questão de mostrar sua pesquisa para a 
apreciação e análise da turma e do professor. 

À medida que cada estudante apresentou 
seu heredograma, analisou-se coletivamen-
te os aspectos mais importantes e previstos 
no plano de estudo: simbologia e estrutura 
da genealogia, indivíduos, gerações, heranças 
genéticas, indivíduos afetados, gestação ge-
melar entre outros. Observou-se as diferen-
ças na estrutura e número de indivíduos con-
siderando as diferentes etnias, o efeito das 
políticas públicas de saúde no transcorrer 
dos anos (por meio do número de natimor-
tos), mortalidade infantil e materna nas ge-
rações passadas comparadas às atuais, ques-
tões históricas e socioculturais que poderiam 
estar envolvidas (principalmente quanto ao 
número de indivíduos nas gerações mais an-
tigas e os novos arranjos familiares na atua-
lidade). 

Nessa atividade, foram avaliados: a estrutura 
do heredograma, a adequação da simbolo-
gia e das respectivas gerações, a numeração 
para as gerações e para os indivíduo, a correta 

correspondência com a listagem dos nomes 
dos familiares. Também foram observados 
aspectos estéticos, o comprometimento com 
o trabalho durante o processo e a participa-
ção nas análises coletivas dos heredogramas. 
Quando o estudante optou por não apre-
sentar oralmente o seu trabalho, analisou-se 
apenas a estrutura do heredograma e a corre-
ção da simbologia utilizada. Quanto à valori-
zação em termos de peso na média trimestral 
de cada estudante, essa atividade correspon-
deu a um terço do total.

OS HEREDOGRAMAS  
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS  
E ADULTOS
No ano de 2002, o estudo dos heredogramas 
foi proposto também para uma turma da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Como 
são trabalhadores que estudam no período 
noturno e, portanto, com pouca disponibili-
dade de tempo para irem ao CPG pesquisar 
dados de seus familiares, buscou-se a alter-
nativa de construírem coletivamente o here-
dograma de uma pessoa muito conhecida. 
Na ocasião, soube-se que Luis Felipe Scolari, 
técnico campeão mundial da seleção brasi-
leira de futebol, havia requisitado ao CPG 
informações de seus antepassados italianos. 
Seus bisavós paternos e maternos haviam 
imigrado e se instalado em Nova Palma, 
onde nasceram seus avós paternos e mater-
nos, além de boa parte de seus tios. Assim, 
mobilizaram-se os alunos para a pesquisa e 
confecção de um painel de grandes propor-
ções contendo o heredograma da família de 
Luis Felipe Scolari. 

Em um primeiro momento, seguindo a mes-
ma metodologia que se propôs ao ensino 
médio regular, foi feito um breve estudo te-
órico conceituando heredograma e esclare-
cendo sua função para a genética e possíveis 
interpretações que podem ser feitas a partir 
da sua estrutura e simbologia. Em seguida, 
os alunos leram heredogramas contidos nos 
livros didáticos e conheceram alguns confec-
cionados por estudantes de anos anteriores. 

Depois, os estudantes foram divididos em 
grupos, sendo que cada um responsabilizou-
-se por uma das seguintes tarefas: buscar da-
dos no CPG, registrar por escrito os nomes 
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e sobrenomes geração a geração, redigir um 
histórico da família, providenciar materiais 
para a confecção do painel (3 m de compri-
mento por 1,20m de altura de papel pardo, 
folhas de ofício, pincéis atômicos, cola, ré-
gua, lápis e borracha). Em data previamente 
agendada, todos os integrantes dos grupos 
participaram da confecção do painel. A pro-
dução dos alunos foi apresentada a toda a es-
cola e encaminhada aos familiares de Scolari 

que ainda residem em Nova Palma. Naquela 
ocasião, esteve presente a imprensa para re-
gistrar o ocorrido. A partir desta atividade 
seguiram-se outras reportagens com familia-
res residentes em Nova Palma. O trabalho 
dos alunos teve repercussão regional ( Jor-
nal Dário de Santa Maria e RBS TV) e foi 
veiculado em rede nacional no Jornal Hoje 
e Globo Esporte, ambos da Rede Globo de 
televisão (fi gura 3).

Figura 3. 
Gráfi co mostrando a redução 
no número de indivíduos a 
cada geração de uma família de 
estudante. 

Esta atividade, para muitos estudantes da 
EJA, foi além da compreensão dos heredo-
gramas. Houve o reconhecimento e a valori-
zação do CPG, uma vez que foi possível ali-
nhar dados do acervo com os conhecimentos 
escolares. Adicionalmente, mobilizaram-se 
outros valores e sentimentos, pois o trabalho 
dos alunos teve grande repercussão, contri-
buindo para levantar a autoestima e motivá-
-los a continuar estudando. Foi por meio 
dessa atividade escolar, que veio a público, 
que a família de uma pessoa reconhecida na-
cionalmente tinha vivido em Nova Palma.

OS HEREDOGRAMAS 
ABRINDO CAMINHO PARA 
A INTERDISCIPLINARIDADE
À medida que essa atividade foi repetida, ao 
longo dos anos e com várias turmas, saberes 
de diferentes áreas do conhecimento acaba-
ram aparecendo durante as análises dos he-
redogramas nas aulas de Biologia. Assim, no 
ano de 2010, propôs-se aos professores da es-

cola a sistematização de um projeto interdis-
ciplinar que veio a se chamar Heredogramas 
de família: saberes identitários da hereditarie-
dade. Em uma reunião pedagógica, partiu-se 
da apresentação de um heredograma para que 
os docentes tomassem conhecimento do tema 
desencadeador do trabalho. A intenção era 
que os heredogramas servissem como recur-
sos para subsidiar e contextualizar os conteú-
dos das diferentes disciplinas. Para cada dis-
ciplina identifi cou-se os temas estruturantes, 
os conteúdos e objetivos que se aproximariam 
da proposta (Quadro 1). Após essa discussão, 
a ideia da atividade foi apresentada aos estu-
dantes. Os professores gradativamente foram 
integrando-se nas atividades ao longo de dois 
meses. A professora de Biologia foi designada 
como coordenadora do projeto subsidiando 
com informações, recursos e sugestões. Nas 
aulas de Biologia, lançaram-se as primeiras 
orientações sobre os heredogramas aos alu-
nos, como conceito, função, estrutura, sim-
bologia, exemplos de heredogramas, possíveis 
fontes de pesquisa e materiais necessários. 

14

12

10

8

6

4

2

0
Geração I

Bisavós paternos
1 casal

Geração II
Avós paternos

Geração III
Pais

Número de � lhos por geração

NA SALA DE AULA

120 Genética na Escola  |  Vol. 8  |  Nº 2  |  2013



Tabela 1.
Disciplinas participantes do 
trabalho, com os respectivos 
temas estruturantes e 
conteúdos estudados durante a 
análise dos heredogramas.

DISCIPLINAS TEMAS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS

Biologia Transmissão da vida e ética 
Qualidade de vida das populações humanas Fundamentos da hereditariedade; Saúde

Matemática Gráficos; Tabelas; Tratamento de informações;  
Análise de dados

Estatística
Porcentagem

História Histórico das migrações e seu significado na sociedade Mão-de-obra, processos migratórios, 
grupos sociais e étnicos

Ensino Religioso  Diversidade Religiosa Religiosidade

Língua Portuguesa Ortografia e escrita Produção textual

Arte Reconhecimento das formas geométricas  
e sua construção Geometria

Geografia Análise de dados demográficos Crescimento demográfico

Sociologia Manifestações culturais do presente,  
associando-as aos seus contextos socio-históricos

Análise sociológica dos processos  
de interação social

Nas aulas de Arte, os alunos estudaram as 
formas geométricas empregadas nos heredo-
gramas. A participação de outras disciplinas 
aumentou o tempo disponível para pesqui-
sar no CPG e, também, para estruturar seus 
heredogramas nos painéis. Após a monta-
gem do heredograma familiar, nas aulas de 
Matemática, os estudantes desenvolveram 
a habilidade de construir gráficos para aná-
lise dos dados de suas famílias consideran-
do as diferenças numéricas no número de 
indivíduos entre as gerações. A essa altura 
integraram-se os conhecimentos de Geogra-
fia, em que a professora, valendo-se da inter-
pretação dos heredogramas e dos dados dos 
gráficos, destacou, entre outras questões, 
que o número de nascimento tem diminu-
ído comparando-se a gerações anteriores. 
Os professores de História, Sociologia e 
Ensino Religioso analisaram com os alunos 
os dados deste grupamento social, levando 
em conta aspectos étnicos, religiosos e ques-
tões relacionadas às migrações. Nas aulas de 
Língua Portuguesa foram feitos os registros 
escritos, de forma que fossem expressos den-
tro da norma culta. 

Como se pode perceber na tabela 1, nem to-
das as disciplinas do currículo se integraram à 
atividade: ficaram faltando a Física, a Quími-
ca, a Literatura e a Educação Física. As difi-
culdades percebidas pelos docentes devem-se 
ao fato da atividade não se correlacionar com 
os temas dos programas naquela etapa de en-
sino. Assim, vale ressaltar que uma proposta 
interdisciplinar não precisa necessariamente 
integrar todas as disciplinas do currículo e 
nem forçar as fronteiras das disciplinas. Tam-
bém merecem ser observadas as característi-
cas pessoais e profissionais de cada docente: 
nem todos se predispõem, se sentem à von-
tade ou acreditam nessa metodologia, o que 
merece ser respeitado. O trabalho interdisci-
plinar deve ser uma descoberta e uma cons-
trução coletiva em que o comprometimento 
e o entusiasmo dos envolvidos pela proposta 
didática são ingredientes imprescindíveis.

A produção e a socialização das experiências 
didáticas também merecem fazer parte da 
cultura escolar e, deste modo foram sendo 
produzidos resumos e artigos para encon-
tros e congressos de educação (VESTENA, 
2006, 2010, 2011; VESTENA; SEPEL; 

Sociedade Brasileira de Genética 121

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



LORETO, 2012). As apresentações e apre-
ciações realizadas em eventos na área de 
Ensino de Biologia e Ciências geraram mais 
discussões com os colegas professores e es-
tudantes da escola. No final do ano de 2012, 
as análises e considerações levantadas acerca 
deste trabalho foram apresentadas aos pro-
fessores e alunos da escola, como forma de 
expor-lhes como a atividade foi interpretada 
em outros espaços voltados à pesquisa e ao 
ensino, estimulando a seguirem seus estudos.

AVALIANDO O  
TRANSCURSO DO TRABALHO 
AO LONGO DOS ANOS
Diferentes versões dessa atividade vêm sendo 
trabalhadas ao longo de quase duas décadas 
e foram raros os alunos que não realizaram a 
atividade. 

No ano de 2011, solicitou-se que 45 alunos 
relatassem o que significou a atividade para 
a compreensão de alguns conceitos e termos 
da genética, os contextos históricos e sociais 
em que seus familiares estiveram ou estão in-
seridos, bem como o significado da atividade 
para construir a identidade pessoal, familiar 
e social. Analisando os relatos e todo o trans-
curso da experiência nessa realidade escolar, 
percebeu-se que a atividade tem o potencial 
de levar os estudantes a aprender conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Em termos conceituais, esse aprendizado 
se revela no momento em que o estudante 
consegue interagir com o conceito, expres-
sar-se usando o conceito, abstrair a partir 
do conceito e, principalmente, generalizá-
-lo em outras situações que ultrapassam 
os limites escolares. Assim, os estudantes 
aproximaram-se e compreenderam os ter-
mos, conceitos e simbologias relacionados à 
construção dos heredogramas e à análise de 
casos de heranças genéticas como síndromes 
hereditárias, eritroblastose fetal e hemofilia. 
Percebeu-se que os estudantes, ao analisa-
rem o seu núcleo familiar, detectaram con-
ceitos que vinham sendo estudados nas aulas 
de Biologia como: genótipo, fenótipo, domi-
nância, recessividade, herança quantitativa 
(cor da pele, estatura e cor do olho), herança 
dos grupos sanguíneos, herança multifatorial 
entre outras.

Em relação a conteúdos procedimentais, foi 
possível que os alunos aprimorassem a ca-
pacidade de ler, de escrever, de comunicar 
os dados obtidos oralmente, por meio de 
registro gráfico e textual. Passaram a valori-
zar e a se apropriar de termos técnicos e da 
linguagem científica, que foram necessários 
durante o trabalho. Destaca-se que, a par-
tir desta atividade didática, produziu-se o 
registro da história familiar do estudante, o 
que seguidamente é lembrado pelos alunos 
egressos como um importante documento 
familiar. Dessa maneira, os alunos pude-
ram analisar questões muito próximas de 
sua realidade, dando um passo para passar 
a problematizá-la. 

No que diz respeito a conteúdos atitudi-
nais, os alunos passaram a perceber e valo-
rizar os impactos das políticas públicas de 
saúde e qualidade de vida, como: as cam-
panhas de vacinação, o acompanhamento 
pré-natal, os métodos anticoncepcionais, 
hospitais mais equipados, os avanços tec-
nológicos na produção de medicamentos e 
assistência médica, ocorridas no Brasil nas 
últimas décadas. Puderam também fazer 
uma análise crítica e contextualizada das 
questões religiosas, éticas, culturais, sociais 
e históricas a exemplo dos motivos políti-
cos para o incentivo às imigrações no final 
do século XIX, além de reconhecerem as 
diferenças entre os arranjos familiares do 
passado e do presente. Entre tantas outras 
questões, os estudantes passaram a valori-
zar mais seus próprios conhecimentos e de 
seus familiares, da escola e de outras fontes 
de pesquisa, como o CPG.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que, quando uma proposta di-
dática estabelece relação com o cotidiano dos 
estudantes, ela se fortalece e sua realização 
traz respostas a todos os envolvidos com a 
escola. Todos conseguem, em diferentes ní-
veis, valorizar o conhecimento científico por 
ela produzido. 

Quando uma mesma proposta didática é 
posta em prática ano após ano, não signifi-
ca que não trará novidades aos estudantes, 
ou que represente comodismo por parte do 
docente, ou que será repetida da mesma for-
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ma para realidades diferentes. Constatou-se 
que o ganho de experiência com uma mes-
ma proposta de ensino abre a possibilidade 
para o professor estar constantemente qua-
lificando-a e reeditando-a com maior segu-
rança. Para isso, o docente necessita valer-se 
da avaliação e reflexão sobre sua prática de 
forma rotineira. No caso desta experiência, 
as reedições trouxeram maior maturidade à 
proposta visto que, com o passar dos anos, 
chegou-se à necessidade de se trabalhar de 
modo interdisciplinar, o que proporcionou 

relacionar a hereditariedade com o contex-
to histórico e sociocultural dos estudantes. 
Desta forma, o trabalho com os heredogra-
mas permitiu otimizar o tempo, o espaço, os 
recursos e, principalmente, ampliar o alcan-
ce dos conhecimentos do currículo escolar. 
Superou-se a clássica exposição e demons-
tração dos conteúdos pelos professores de 
modo isolado e por meio apenas do livro 
didático.

Portanto, o estudo dos heredogramas das 
famílias dos estudantes (ou de personalida-
des públicas) tem o potencial para ajudar os 
alunos a compreender conceitos de heredi-
tariedade e, além disso, é um desafio tanto 
para os professores quanto para estudantes 
no sentido de trabalharem o currículo numa 
perspectiva interdisciplinar. 
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Esta é uma atividade para o ensino Médio e cursos de 
graduação em Ciências Biológicas que visa desfazer o 

mito de que os organismos se camuflam propositadamente 
com o intuito de se esconder dos predadores.
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ação da seleção natural. Espécies que apre-
sentam camuflagem podem ter padrões 
de cor, detalhes de formatos e compor-
tamentos que os tornam menos visíveis  
(crípticos ou miméticos) em seu ambien-
te natural. Essas espécies são assim porque 
alguns de seus ancestrais possuíam, devi-
do à variabilidade genética, combinações 
que resultavam em fenótipos miméticos 
ao ambiente e, portanto, com mais chance 
de sobreviverem e se reproduzirem. Esse 
processo é repetido e aperfeiçoado ao lon-
go das gerações. 

Esta atividade tem por objetivo levar à 
compreensão de que a camuflagem é uma 
consequência da ação da seleção natural 
sobre fenótipos existentes e desfazer o 
mito de que os organismos se camuflam 
com o intuito de se esconder dos predado-
res. A atividade deve ser aplicada no ensi-
no Médio ou na graduação para estudan-
tes que já tenham conhecimentos básicos 
de genética.

MATERIAIS DIDÁTICOS

Camuflagem* vem do ato 
de se camuflar, que significa 
dissimular para guerra, diminuir 
a visibilidade, disfarçar sob falsas 
aparências. Nesse sentido, o 
termo inclui a intencionalidade. 
No entanto, em biologia, embora 
o termo signifique dissimulação 
de um organismo em seu 
ambiente, isso não ocorre de 
forma intencional, mas como 
resultado do processo de seleção 
natural.

Adaptação consiste na propriedade dos 
seres vivos de sobreviver e se reproduzir na 
natureza, e é um dos conceitos cruciais da 
teoria evolutiva. Darwin ressaltou a adap-
tação como um problema chave que qual-
quer teoria da evolução tem que explicar. 
Na teoria de Darwin – assim como na teo-
ria moderna de evolução - este problema foi 
explicado pela seleção natural.

Seleção natural é o processo que leva al-
guns tipos de indivíduos de uma popu-
lação a deixar mais descendentes para a 
próxima geração do que outros. Assumin-
do-se que os descendentes se assemelhem 
aos parentais e que essas semelhanças se 
devam em parte ao patrimônio genético, 
qualquer atributo de um organismo que 
lhe possibilite deixar mais descendentes do 
que a média, fará com que representantes 
desse organismo aumentem em frequência 
na população ao longo das gerações.

A camuflagem, uma forma de mime
tismo, é um exemplo de adaptação e da 

Adaptação* é o resultado 
do processo de seleção natural. 
Organismos mais adaptados 
possuem determinadas 
características que permitem 
se desenvolver, sobreviver e 
reproduzir com maior êxito do 
que aqueles menos adaptados.

Críptico* é caráter de um 
organismo que o integra em 
seu ambiente, dificultando sua 
detecção por predadores e por 
suas presas.

Mimetismo* é a semelhança 
acentuada de um organismo (o 
mímico) a outro (o modelo).

*Os termos foram definidos de 
acordo com Glossário de Ecologia, 
2a. Edição, ACIESP (1997).
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A. MATERIAL PARA CADA 
GRUPO:

1. Uma caixa (35cmx2cmx5cm – pode ser 
uma caixa de camisa) forrada com um 
tecido estampado representando o am-
biente (Figura 1). Escolher uma estampa 
colorida e que apresente três versões de 
composição de cores.

2. 100 pequenos círculos de papel (cerca de 
1,5 cm de diâmetro) recobertos por tecido 
com o mesmo padrão de estampa usado 
para forrar a caixa, sendo que 50 deles de-
vem ter a mesma cor da caixa. Outros 50 
círculos deverão ser recobertos por tecido 
de mesmo padrão de estampa, porém com 

Figura 1. 
Materiais utilizados na 
atividade: caixa forrada 
com tecido estampado 
representando o ambiente; 
círculos forrados com o mesmo 
padrão de estampa, porém com 
cores diferentes (azul, rosa e 
rosa-azulado); saco com contas 
coloridas (azuis e vermelhas). 
Note que dentro da caixa 
foram colocados 30 círculos 
recobertos por tecido com o 
mesmo padrão de estampa, 
sendo que dez deles possuem a 
mesma cor do ambiente (azul), 
dez círculos de cor rosa e dez 
círculos com cor rosa-azulado.

cores diferentes (25 de cada cor), sendo 
que uma das cores deve ser uma mistura 
das outras duas. A cor misturada poderá 
ser obtida pintando-se com lápis de cera o 
tecido após ele ter sido colado no disco de 
papel. (Figura 1). Os círculos representam 
os indivíduos (presas) de uma população.

3. Um saquinho com 30 contas azuis e 30 
vermelhas (Figura 1) que representam 
alelos. 

4. Tabela para anotar os resultados (Tabela 
1).

5. Um protocolo de condução da ativida-
de. O professor poderá fotocopiar o item 
“Procedimento para os estudantes”.

Tabela 1. 
Os círculos estampados 
(rosa, rosa-azulado e azul) 
representam os fenótipos das 
presas. Nesta tabela devem 
ser anotados os números de 
indivíduos de cada um dos 
fenótipos que não foram 
predados após os ciclos de 
reprodução assexuada e 
sexuada. 

Fenótipos

Reprodução
assexuada

1a geração

2a geração

Reprodução
sexuada

1a geração

Sociedade Brasileira de Genética 127

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



MATERIAIS DIDÁTICOS

B. APLICANDO A ATIVIDADE
1. A classe deverá ser dividida em grupos de 

2 a 5 alunos;

2. O professor deverá entregar a cada grupo 
um conjunto de material acima descrito e 
solicitar que os alunos sigam as instruções 
do “Procedimento para os estudantes”.

C. PROCEDIMENTO PARA OS 
ESTUDANTES 

1. O grupo deverá escolher um organizador 
da atividade. Os demais participantes si-
mularão ser predadores que usam a visão 
para localizar as presas, representadas por 
círculos estampados de três cores. 

2. Organizador: 

• Colocar na caixa 10 peças de cada cor 
(azul e rosa) sem que os predadores vejam. 

• Cronometrar 3 segundos para que os 
predadores retirem um círculo (presa) 
por vez da caixa. 

3. Predadores:

• Retirar da caixa, durante 3 segundos, o 
maior número possível de presas (círcu-
los), uma de cada vez. Só vale retirar o 
círculo que for visualizado, ou seja, não 
vale usar o tato.

4. Organizador:

• Contar o número de círculos de cada 
uma das cores que restaram na caixa e 
preencher a Tabela 1.

• Com os círculos que restaram, simular 
uma rodada de reprodução por par-
tenogênese, ou seja, cada círculo que 
restou após a predação originará dois 
descendentes iguais a ele; cada círculo, 
não predado, deve ser retirado da caixa 
e dois novos círculos iguais a ele devem 
ser colocados. Não deixar os predadores 
olharem onde os círculos foram coloca-
dos.

• Cronometrar 3 segundos para que os 
predadores retirem um círculo (presa) 
por vez da caixa.
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5. Predadores:

• Retirar da caixa, durante 3 segundos, o 
maior número possível de presas (círcu-
los), uma de cada vez. Só vale retirar o 
círculo que for visualizado, ou seja, não 
vale usar o tato.

6. Organizador:

• Contar o número de círculos de cada 
uma das cores que restaram na caixa e 
preencher a Tabela 1.

• Contar na tabela o número de indiví-
duos da população que restou após a 
primeira rodada de predação. Simular 
um ciclo de reprodução sexuada. Para 
isto, levar em consideração a cor destes 
indivíduos e colocar em um saquinho 
as contas coloridas que representarão 
seus alelos; os indivíduos rosa são re-
presentados por duas contas vermelhas 
e, os azuis, por duas contas azuis. Co-
locar no saco o número e o tipo corres-
pondentes de contas que representarão 
os alelos dos indivíduos (diplóides) da 
população.

• Sortear os alelos do saco sem reposição. 
Duas contas vermelhas correspondem ao 
fenótipo rosa, duas contas azuis ao fenóti-
po azul e uma conta vermelha e uma azul 
ao fenótipo rosa-azulado. Colocar na cai-
xa os círculos correspondentes da combi-
nação de cada par de alelos sem deixar os 
predadores verem onde foram colocados. 

• Cronometrar 3 segundos para que os pre-
dadores retirem um círculo (presa) por 
vez da caixa. Lembrar os predadores que 
eles só podem usar a visão e não o tato.

• Contar na tabela o número de indivídu-
os da população que restou após a pri-
meira rodada de predação.

Todos os participantes do grupo: discutir e 
responder as questões:

a) Houve aparecimento de outro fenóti-
po de presa após a reprodução sexua-
da?

b) Um fenótipo diferente daquele dos 
parentais pode surgir quando a repro-
dução é assexuada por partenogênese?
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Organizador: 

• Simular mais um ciclo de reprodução se-
xuada. Repetir as etapas do item 6 (com 
exceção da primeira etapa).

Todos os participantes do grupo: discutir e 
responder as questões:

c) Os organismos se camuflam visando 
se esconder dos predadores?

d) Um indivíduo bem camuflado em um 
determinado ambiente está necessa-
riamente bem camuflado em qualquer 
tipo de ambiente?

e) O heterozigoto foi predado? Em caso 
positivo, a frequência foi similar a um 
dos demais tipos de indivíduos da po-
pulação?

INFORMAÇÕES  
PARA O PROFESSOR 
Na presente atividade, os estudantes atuam 
como predadores, os círculos representam 
as presas e, o forro estampado das caixas re-
presenta o ambiente. Esta atividade pode ser 
precedida da proposta feita no artigo “A sele-
ção Natural em ação: o caso das joaninhas” 
(MORI et al, 2009) que explora a ação da se-
leção natural e introduz uma discussão sobre 
camuflagem.

RESPOSTAS DAS QUESTÕES 
a) Houve aparecimento de outro fenótipo 

de presa após a reprodução sexuada?

R.: Sim. Com o aparecimento do genótipo 
heterozigótico (uma conta vermelha e 
uma conta azul), caso não haja domi-
nância de um alelo sobre o outro, isso 
resultará em um fenótipo intermediário 
(codominância), portanto, ocorre o apa-
recimento de um terceiro fenótipo.

b) Um fenótipo diferente daquele dos pa-
rentais pode surgir quando a reprodu-
ção é assexuada por partenogênese?

R.: Não. Em caso de partenogênese, todos 
os descendentes serão genotípica e feno-
tipicamente iguais aos parentais, nesse 
caso a única possibilidade de surgimento 
de diversidade se dá pela eventual ocor-
rência de mutação.

c) Os organismos se camuflam visando se 
esconder dos predadores?

R.: Não. Os organismos que se assemelhem 
mais ao ambiente têm maior chance de 
sobreviverem à predação e deixar des-
cendentes semelhantes a eles, caso es-
tas características sejam hereditárias, 
aumentando assim a frequência destes 
fenótipos na população.
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Figura 2. 
Caixas forradas com tecidos com 
o mesmo padrão de estampa, 
mas com cores diferentes (rosa 
e azul), simulando diferentes 
ambientes. Cada caixa contém 
10 círculos de cartolina cobertos 
com estampa da mesma cor da 
estampa da caixa, 10 círculos 
cobertos com estampas de cor 
diferente da caixa e 10 círculos 
cobertos com estampas de cor 
misturada (rosa-azulada).

d) Um indivíduo bem camuflado em um 
determinado ambiente necessariamente 
está bem camuflado em qualquer tipo de 
ambiente?

R.: Não. A vantagem adaptativa da camufla-
gem ocorre em relação ao ambiente em 
que estas características foram seleciona-
das. Portanto, o fenótipo bem adaptado 
a um ambiente não necessariamente é 
bem adaptado a outro ambiente. 

e) Na simulação que você acabou de fazer, 
o heterozigoto tem uma cor intermediá-
ria. Neste caso, ele foi predado em frequ-
ência similar a um dos demais tipos?

R.: Os resultados podem variar de grupo 
para grupo, mas, de modo geral, o grau 
de predação dos heterozigotos é seme-
lhante ao das presas de cor diferente à 
estampa da caixa.

Observação: Caso dois ambientes tenham 
sido simulados (duas caixas, cada uma for-
rada com tecido estampado de cor diferente 
como mostrado na Figura 2), solicite que os 

estudantes comparem os resultados e discu-
tam as questões que se seguem. 

f ) Há diferença no número restante dos 
dois tipos de presa em cada ambiente? 
Em caso positivo, por que essa diferença 
foi gerada?

R.: A expectativa é de que presas cor de 
rosa sejam mais predadas na caixa for-
rada com a estampa em fundo azul por 
estarem mais visíveis e que, pelo mesmo 
motivo, as presas azuis sejam mais pre-
dadas na caixa forrada com a estampa 
em fundo rosa.

g) Algum dos ambientes permite ter me-
lhor camuflagem das presas?

R.: A camuflagem é resultado da seleção 
natural atuando na eliminação (preda-
ção) dos indivíduos com fenótipos mais 
visíveis naquele ambiente, portanto a 
camuflagem mais perfeita não depende 
somente do ambiente, mas também do 
tempo em que a população está exposta 
a essa seleção. 

PARA SABER MAIS
MORI, L., MIYAKI, C. Y. & ARIAS, M. C. 

A seleção natural em ação: o caso das jo-
aninhas. Genética na Escola 4(2): 41-46. 
2009.
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Conceitos aprendidos de modo expositivo podem ser 
mobilizados e realmente compreendidos quando os 

estudantes são expostos aos estudos de casos que envolvem 
plantas, animais e seres humanos. Nos casos apresentados 
na atividade “Tá Ligado?”, o desafi o é descobrir, por meio 
da análise das proporções obtidas nos cruzamentos-teste, 
se os genes para duas características investigadas estão ou 
não ligados. 

De acordo com a teoria cromossômica 
da herança, os genes estão localizados 

em cromossomos. O número de cromosso-
mos, na maioria dos organismos, é limitado 
e existem mais genes do que cromossomos. 
Consequentemente, alguns genes deverão 
estar presentes em um mesmo cromossomo 
e não segregarão independentemente. Esses 
genes geralmente não se separam, pois estão 
ligados fi sicamente e são chamados de Genes 
Ligados ou apresentam Ligação Gênica. 
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Para se detectar um efeito de ligação entre 
dois genes podem ser feitos cruzamentos-
-teste entre um parental duplo-heterozigoto 
AaBb com um parental duplo-recessivo 
aabb. Como resultado podem ser encontra-
das três situações envolvendo a segregação 
desses dois genes:

1. Segregação independente – os dois genes 
estarão localizados em cromossomos dife-
rentes e terão combinações aleatórias dos 
alelos na formação de gametas. Serão for-
mados quatro tipos de gametas (AB, Ab, 
aB e ab). Os gametas deverão ser produ-
zidos na mesma proporção 1:1:1:1.

2. Ligação completa – os dois genes estão 
completamente ligados, unidos no mesmo 
cromossomo. Serão formados apenas dois 
tipos de gametas (AB e ab) na mesma 
proporção 1:1.

3. Ligação Incompleta - os dois genes estão 
fisicamente ligados no mesmo cromos-
somo, mas pode ocorrer um evento de 
permutação (crossing over) que ¨quebra” 
a ligação e permite recombinação. Nesse 
caso são formados quatro tipos de game-
tas (AB, Ab, aB e ab), com proporções 
diferenciadas. Os gametas portadores de 
genótipos parentais (por exemplo, AB e 
ab) serão mais frequentes que os portado-
res de arranjos recombinantes (Ab e aB).

O jogo foi criado para que estudantes do en-
sino médio possam mobilizar os conceitos 
básicos sobre ligação gênica enfrentando o 
desafio de solucionar casos que fazem parte 
do cotidiano da sociedade. A solução dos ca-
sos, ou seja, descobrir se os genes para duas 
características estão ou não ligados, depende 
da compreensão de pistas fornecidas durante 
o jogar. 

COMPONENTES DO JOGO
• 10 cartões de casos; 

• 10 cartões de pistas;

• 10 envelopes de cores diferentes ou nu-
merados;

• Quadro de rascunho ou bloco de anota-
ções;

• Marcador para quadro branco, caso op-
te-se pelo quadro de rascunho.

Dica – o quadro de rascunho pode ser con-
feccionado a partir de uma cartolina branca 
coberta com papel autoadesivo transparente 
que, depois de usado poderá ser apagado e 
reutilizado.

PLANEJAMENTO  
DA ATIVIDADE
O jogo é constituído por 10 casos (10 roda-
das) que envolvem ou não Ligação Gênica. 
Para cada caso existem 10 pistas que serão 
lidas gradualmente, para que os grupos che-
guem a uma resposta. Os cartões estão di-
vididos em casos referentes a plantas (azul), 
a animais (verde), e a humanos (vermelho). 

Para iniciar o jogo, o professor divide a sala 
em dois ou mais grupos e assume a função 
de juiz das partidas. Após a formação dos 
grupos, as regras devem ser lidas e cada gru-
po deve eleger um porta-voz.

A cada rodada um envelope colorido ou nu-
merado deve ser sorteado pelo juiz. O mes-
mo deverá ler em voz alta o caso sorteado 
e suas respectivas pistas, de acordo com as 
solicitações dos grupos, os quais tentarão so-
lucionar o mesmo problema.

A rodada tem início após a leitura do pro-
blema sorteado. Será declarado vencedor o 
grupo que ao final das rodadas jogadas tiver 
mais pontos.

ETAPAS DO JOGO
1. Após a leitura do caso pertinente à roda-

da, o juiz deverá ler a primeira pista e os 
grupos deverão se mobilizar para organi-
zar a informação fornecida. Caso seja ne-
cessário, o professor deverá repetir a pista 
ou mesmo disponibilizá-la em forma de 
placas na lousa (ver sugestão em Orienta-
ções para o professor).

2. O juiz só irá ler a próxima pista se ne-
nhum grupo chegar à resposta.

3. O grupo que souber a resposta deverá 
gritar em voz alta: “Tá Ligado!”, caso os 
genes em questão estejam ligados ou, do 
contrário, “Não Tá Ligado!”.

4. O grupo que gritar primeiro deverá expli-
car como chegou ao resultado, de prefe-
rência o porta-voz realizará essa função.
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5. Caso a resposta não esteja correta, o pro-
fessor poderá explorar a situação (ver su-
gestão em Orientações para o professor).

6. A pontuação inicial é de 9 pontos por 
caso. A cada dica lida, elimina-se 1 pon-
to, porém essa contagem somente será 
iniciada a partir da Dica 3, em todos os 
casos, pois as duas primeiras dicas apenas 
descrevem as relações de dominância e 
recessividade entre os alelos para cada ca-
racterística. Logo, se todas as pistas forem 
lidas, o grupo que acertou receberá apenas 
1 ponto. Se, por exemplo, o grupo acertar 
na Dica 6, ele receberá 3 pontos (9 – 6 
dicas).

ORIENTAÇÕES  
PARA O PROFESSOR
O jogo “Tá Ligado?” foi desenvolvido para 
substituir os tradicionais exercícios no final da 
aula. Os casos utilizados no jogo são baseados 
em exercícios presentes em livros didáticos 
(citados no item Referências utilizadas para 
elaboração dos casos), assim, é fundamental 
que o mesmo seja aplicado após o professor 
trabalhar o tema com os seus alunos.

Caso o jogo seja aplicado em uma turma nu-
merosa, pode ser necessário que as pistas se-
jam disponibilizadas em placas visíveis e co-
ladas na lousa, permitindo que todos tenham 
fácil acesso às pistas.

Se a resposta fornecida pelo grupo não esti-
ver correta, o professor deverá explorar a si-
tuação e discutir com os outros grupos a fim 
de chegar à resposta correta. Podem ser uti-
lizadas imagens que ilustrem situações com e 
sem Ligação Gênica, permitindo explorar o 
assunto a partir de esquemas. É importante 
que além das proporções esperadas para cada 
situação, fique claro para os alunos o que leva 
às mesmas, isso pode ser feito a partir de 
uma discussão após cada rodada. É indicado 
que sejam jogadas pelo menos quatro roda-
das para melhor fixação de conceitos.

O professor pode elaborar os seus próprios 
casos, inclusive para outros conteúdos. Bas-
ta procurar exercícios e elaborar pistas de 
modo que o aluno as utilize para chegar a 
uma resposta final.

REFERÊNCIAS  
UTILIZADAS PARA 
ELABORAÇÃO DOS CASOS
AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Biologia. 

Componente Curricular: Biologia, Biologia 
das Populações, v 3. São Paulo: Editora Mo-
derna, 2004. 

LAURENCE J. Biologia: ensino médio, Volume 
Único. São Paulo: Editora Nova Geração, 2005.

SILVA, T.C. Biologia IV. São José dos Campos: 
Editora Poliedro, 2003.

UZUNIAN, A.; PINSETA, D.E.; SASSON, 
S. Caderno de exercício: Biologia. São Paulo: 
Gráfica e Editora Anglo, 2001.
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Caso 1. 
Um agricultor e produtor de 
tomates decidiu convidar um 
biólogo para entender melhor a 
genética dos seus tomateiros com 
a finalidade de maximizar a sua 
produção, gerando plantas que 
atendam a sua expectativa de 
altura e cor de fruto. Ele lhe deu 
informações de como funcionava 
o cruzamento dos tomates e o 
biólogo explicou-lhe como eram 
os mecanismos de herança nessas 
plantas. A sua função é descobrir, 
a partir da conversa dos dois sobre um cruzamento realizado, se o gene para altura da planta 
“Tá ligado” ao gene para cor do fruto.

Dica 1: Em tomates o gene para coloração do fruto possui dois alelos. O alelo dominante “A” 
condiciona a característica fruto vermelho e o alelo recessivo “a”, quando encontrado em 
duplicidade, resulta em fruto amarelo.

Dica 2: Em tomates o alelo dominante “B” condiciona a característica planta alta e o alelo 
recessivo “b”, quando em duplicidade, resulta na característica planta baixa.

Dica 3: O cruzamento realizado pelo agricultor foi: planta alta com frutos vermelhos 
(duplamente heterozigótica) com planta baixa de frutos amarelos.

Dica 4: A partir do cruzamento entre os parentais, o agricultor obteve dois tipos diferentes 
de plantas.

Dica 5: Um tipo de planta obtido foi alta com frutos vermelhos.

Dica 6: Outro tipo de planta obtido foi baixa com frutos amarelos.

Dica 7: Um dos genótipos obtido pelo agricultor a partir do cruzamento entre os parentais 
foi o Aa/Bb. 

Dica 8: Um dos genótipos obtido pelo agricultor a partir do cruzamento entre os parentais 
foi o ab/ab. 

Dica 9: A partir do cruzamento entre os parentais o agricultor encontrou 2 tipos de plantas 
em iguais porcentagens.

Dica 10: O biólogo explicou ao agricultor que durante o cruzamento entre os parentais 
provavelmente não ocorreram permutações (crossing over).
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Caso 2. 
Em sua plantação de crisântemos, Seu Bento 
sempre conseguia sementes que produziam 
plantas com diferentes combinações entre flores 
brancas ou vermelhas em arbustos baixos ou altos. 
Certa vez ele notou que as flores mais populares 
de sua loja eram crisântemos vermelhos que 
nasciam em pequenos arbustos. Assim ele precisa 
da sua ajuda para saber se ele conseguiria cultivar 
apenas plantas baixas com flores vermelhas. A 
partir dos diferentes cruzamentos realizados você 
precisa descobrir se o gene que determina altura 
da planta “Tá Ligado” ao gene que determina 
cor em crisântemos.

Dica 1: A cor vermelha das flores é determinada por um alelo dominante “V”. 

Dica 2: A altura baixa das plantas é determinada por um alelo recessivo “a”.

Dica 3: As plantas baixas com flores brancas são homozigotas para os alelos responsáveis 
pela cor da flor e pela altura da planta.

Dica 4: No experimento 1 ele realizou um cruzamento-teste entre plantas altas de flores 
vermelhas com plantas baixas de flores brancas, o floricultor obteve sementes das quais 
só nasciam plantas heterozigotas com flores vermelhas e altas.

Dica 5: No experimento 2, em um retrocruzamento entre plantas altas com flores vermelhas 
heterozigotas e com plantas baixas de flores brancas, ele observou quatro tipos diferentes 
de combinações entre flores brancas ou vermelhas e plantas altas ou baixas.

Dica 6: No Experimento 2, a partir de um retrocruzamento foram obtidas 300 sementes, das 
quais nasceram 74 plantas altas de flores vermelhas.

Dica 7: Das 300 plantas obtidas no Experimento 2, a partir de um retrocruzamento, 76 eram 
plantas altas com flores brancas.

Dica 8: Seu Bento colheu como resultado do retrocruzamento, 300 plantas, das quais 75 eram 
baixas com flores vermelhas.

Dica 9: No Experimento 2 das 300 plantas obtidas, 75 plantas baixas com flores brancas.

Dica 10: Podem ocorrer eventos de permutação (crossing over) entre os genes que 
condicionam a coloração e a altura do crisântemo.
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Caso 3. 
Seu José planta milho em seu sítio e apesar 
de vender as espigas para seus vizinhos 
e pessoas da cidade para consumo, 
ele também pretende vender para a 
indústria, para a produção de polentas, 
mingaus, rações, farinhas etc. No entanto, 
a aceitação será maior se as espigas 
possuírem grãos brancos e lisos. Seu José 
procura pesquisadores para entender como 
ele pode conseguir essas espigas, já que 
ele apenas encontrou, para comprar, grãos 
coloridos e lisos ou grãos brancos e rugosos. 
Que tal ajudar Seu José a descobrir se o 
gene que condiciona a coloração dos 
grãos de milho “Tá Ligado” ao gene que 
condiciona a textura dos grãos de milho.

Dica 1: O grão colorido é condicionado pelo alelo dominante “B” e, o grão branco, pelo 
alelo recessivo “b”.

Dica 2: O grão liso possui o alelo dominante “R” e, o grão rugoso, o alelo recessivo “r”.

Dica 3: Seu José cruzou milho colorido liso com branco rugoso. Esse cruzamento resultou 
em 4 tipos de grãos de milho. 

Dica 4: O genótipo de um dos parentais era Bb/Rr.

Dica 5: O genótipo de outros parentais era bb/rr. 

Dica 6: Um dos resultados encontrados foi 48% de indivíduos que produziam sementes 
coloridas e lisas.

Dica 7: Um dos resultados encontrados foi 48% indivíduos que produziam sementes brancas 
e rugosas.

Dica 8: Um dos resultados encontrados foi 2% indivíduos que produziam sementes coloridas 
e rugosas.

Dica 9: Um dos resultados encontrados foi 2% indivíduos que produziam sementes brancas 
e lisas.

Dica 10: Podem ocorrer eventos de permutação (crossing over) entre os genes que 
condicionam a coloração e a textura dos grãos de milho.
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Caso 4. 
A indústria de tecidos utiliza pelos de 
carneiros/ovelhas para obter a lã para 
o feitio de roupas. Os animais de pelos 
longos são os mais desejados. Um 
criador do Sul do Brasil tem interesse em 
comercializar animais de pelos pretos, 
mas que sejam longos. Ele somente 
encontra animais com coloração 
marrom e pelos longos e animais de 
coloração preta e pelos curtos. Ele 
procura ajuda de pesquisadores para, 
por meio de cruzamentos, encontrar 
animais de seu interesse, com pelos 
pretos e longos. Será que o gene 
relacionado à coloração dos pelos 
“Tá Ligado” ao gene relacionado ao comprimento dos pelos?

Dica 1: O alelo que condiciona pelagem preta é dominante sobre o alelo que condiciona 
pelagem de coloração marrom.

Dica 2: O alelo que condiciona pelo curto é dominante sobre o alelo que condiciona pelo 
longo.

Dica 3: O pesquisador realizou cruzamentos entre animais de pelagem preta e pelos curtos 
com indivíduos com pelos longos e coloração marrom. Nesse cruzamento, de 1000 animais, 
obtivemos quatro classes fenotípicas referentes à coloração e comprimento de pelos.

Dica 4: Os parentais com pelagem longa e coloração marrom são duplo recessivos.

Dica 5: Os parentais com pelagem curta e coloração preta são duplo heterozigotos.

Dica 6: A pelagem longa de coloração preta estava presente em 68 animais resultantes 
dos cruzamentos realizados pelo pesquisador.

Dica 7: A pelagem longa e coloração marrom estava presente em 431 animais resultantes 
dos cruzamentos realizados pelo pesquisador.

Dica 8: A pelagem curta e coloração preta estava presente em 432 animais resultantes dos 
cruzamentos realizados pelo pesquisador.

Dica 9: Dos 1000 animais nascidos, 69 apresentavam pelagem curta e marrom resultantes 
dos cruzamentos realizados pelo pesquisador. 

Dica 10: Apesar dos genes relacionados com coloração e comprimento dos pelos estarem no 
mesmo cromossomo, podem ocorrer eventos de crossing over entre eles.
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Caso 5. 
Em uma cidade do interior do Brasil 
ocorreu uma grande infestação de 
ratos. O prefeito decidiu resolver a 
situação e para isso aplicou raticida 
na cidade. Com o passar do tempo 
verificou que a maioria dos animais 
sobreviventes era de pelagem preta. 
Intrigado com a situação decidiu 
contratar um cientista para investigar 
o caso. O pesquisador realizou alguns 
cruzamentos para verificar se o gene 
para coloração da pelagem “Tá 
Ligado” ao gene de resistência ao 
veneno.

Dica 1: O alelo “M” que condiciona pelagem preta é dominante sobre o alelo “m” que 
condiciona pelagem malhada.

Dica 2: O alelo “R” que condiciona resistência ao raticida é dominante.

Dica 3: O cientista realizou cruzamentos entre indivíduos heterozigotos de pelagem preta 
e resistentes com malhados e nãoresistentes obtendo quatro classes fenotípicas de 
filhotes. 

Dica 4: O genótipo dos parentais malhados e não resistentes era mm/rr.

Dica 5: O genótipo dos parentais pretos e resistentes era Mm/Rr.

Dica 6: Dos 77 filhotes obtidos pelo cientista, 25 filhotes apresentaram pelagem preta e 
resistência ao raticida.

Dica 7: Dos 77 filhotes obtidos a partir dos cruzamentos, 24 filhotes apresentaram pelagem 
malhada e não possuíam resistência ao raticida.

Dica 8: Como resultado dos cruzamentos o cientista observou 13 filhotes resistentes e de 
pelagem malhada dentre os 77 nascidos.

Dica 9: O cientista obteve 15 filhotes de pelagem preta e não resistentes a partir dos 
cruzamentos realizados.

Dica 10: O cientista detectou que podem ocorrer eventos de permutação (crossing over).
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Caso 6. 
Sr. Sérgio é um renomado fazendeiro da cidade de 
Piracicaba, que em sua propriedade possui uma 
grande criação de aves domésticas, as quais ele 
revende para indústrias. Uma das exigências de 
um dos compradores das aves de Sr. Sérgio é que 
as aves sejam brancas e que possuam plumagem 
nas pernas. Para atender às expectativas de seu 
cliente, o fazendeiro decidiu contratar um biólogo 
da cidade para que o mesmo pudesse resolver o seu 
problema. O biólogo realizou algumas anotações a 
partir dos cruzamentos realizados. Agora você deve 
ajudar a descobrir, a partir desses dados, se o gene 
para coloração de penas “Tá Ligado” ao gene de 
presença de plumagem nas pernas das aves.

Dica 1: O alelo dominante “C” condiciona a cor branca e o alelo recessivo “c”, quando 
encontrado em duplicidade, resulta em plumagem colorida.

Dica 2: O alelo dominante “P” condiciona a presença de plumas nas pernas das aves e 
o alelo “p”, quando encontrado em duplicidade, resulta na ausência de plumas nas patas.

Dica 3: O biólogo realizou um experimento cruzando os seguintes parentais: ave branca com 
plumas nas pernas com ave colorida sem plumas nas pernas.

Dica 4: O genótipo de um dos parentais utilizados pelo biólogo nos cruzamentos era Cc/Pp.

Dica 5: A partir dos cruzamentos entre os parentais, o biólogo obteve 4 tipos diferentes de 
aves.

Dica 6: A partir dos cruzamentos entre os parentais, o biólogo obteve 150 aves, destas 38 
eram brancas sem plumagem nas pernas.

Dica 7: Das 150 aves obtidas pelo biólogo a partir dos cruzamentos entre os parentais, 37 
eram brancas com plumagem nas pernas.

Dica 8: Como resultado dos cruzamentos entre os parentais o biólogo contratado pelo Sr. 
Sérgio verificou que 39 aves eram coloridas e com plumagem nas pernas.

Dica 9: O biólogo verificou que, ao realizar cruzamentos entre as aves parentais, 24% dos 
filhotes haviam nascido coloridas e sem plumagem nas pernas.

Dica 10: O biólogo explicou ao Sr. Sérgio que durante o cruzamento entre os parentais 
provavelmente não ocorreu permutação (crossing over).
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Caso 7. 
Pedro que possui anemia devido às suas 
hemácias em formato oval e é Rh+, casa-se 
com Júlia que apresenta hemácias normais 
e é Rh-. Júlio Pedro, fruto desta união, 
possui hemácias de formato oval e é Rh+. 
O filho seguinte apresenta eritroblastose 
fetal (doença hemolítica causada por 
incompatibilidade do Rh). Júlio Pedro vai 
se casar e gostaria de saber se seus filhos 
podem ter problemas de incompatibilidade 
do Rh, já que sua esposa também é Rh-, 
como sua mãe, e se eles podem ter a chance 
de ter os dois problemas de saúde ao mesmo tempo. Ele procura um laboratório específico e 
faz o genótipo de seus espermatozoides. Que tal você ajudar o médico a verificar, a partir das 
informações obtidas, se o gene que condiciona o formato das hemácias “Tá Ligado” ao 
gene que condiciona o fator Rh?

Dica 1: As hemácias de forma oval são condicionados pelo alelo dominante “E” e hemácias 
normais alelo recessivo “e”.

Dica 2: Pessoas portadoras de pelo menos um alelo “R” apresentam o fator Rh em suas 
hemácias e são Rh+, enquanto pessoas homozigóticas recessivas rr são Rh.

Dica 3: Júlio Pedro é heterozigoto tanto para o gene que confere a forma das hemácias 
quanto para aquele que condiciona o fator Rh.

Dica 4: O genótipo de Júlio Pedro é Rr/Ee.

Dica 5: A esposa de Júlio Pedro tem o genótipo rr/ee.

Dica 6: O médico verificou que para esses dois genes foram encontrados 4 tipos de 
espermatozoides. 

Dica 7: O alelo para hemácias ovais e fator Rh (Rh+) estava presente em 40% dos 
espermatozoides.

Dica 8: O alelo para hemácias normais e sem o fator Rh (Rh) estava presente em 40% 
dos espermatozoides.

Dica 9: O alelo para hemácias normais e fator Rh (Rh+) estava presente em 10% dos 
espermatozoides.

Dica 10: O alelo para hemácias ovais e sem o fator Rh (Rh) estava presente em 10% dos 
espermatozoides.
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Caso 8. 
Júnior e Ana são casados há 4 anos e possuem dificuldades 
em engravidar, assim, procuraram os serviços de uma Clínica 
de Reprodução assistida e iniciam o tratamento. O resultado 
foi um sucesso e a mulher de Júnior hoje está no 3o mês de 
gravidez. Ao voltar ao consultório, Júnior falou ao médico 
que tinha ouvido informações sobre genes ligados e pediu 
que o médico lhe explicasse melhor. Pacientemente, o 
Doutor Ricardo lhe demostrou como funcionavam esses 
genes. Após as explicações para verificar se Pedro realmente 
havia entendido, o médico lhe deu as informações abaixo 
sobre dois genes, um que resulta na capacidade de enrolar 
a língua e outro que permite o uso da mão direita. 
Usando os próprios dados dos espermatozóides do paciente 
coletados durante o tratamento, que tal você ajudar o Júnior, 
dizendo se o gene para capacidade de enrolar a língua “Tá 
Ligado” ao gene que permite o uso da mão direita. 

Dica 1: Em humanos, a capacidade de enrolar a língua é devida ao alelo dominante “E” e, 
a incapacidade, ao recessivo “e” quando encontrado em homozigose.

Dica 2: Em humanos, o uso da mão direita é devido ao alelo dominante “B” e o uso da 
mão esquerda é condicionada pelo alelo recessivo “b” quando em homozigose.

Dica 3: Júnior era heterozigoto tanto para o gene que resulta na capacidade de enrolar a 
língua quanto para aquele que permite o uso da mão direita.

Dica 4: Ana era recessiva tanto para o gene que determina a capacidade de enrolar a 
língua quanto para aquele que permite a uso da mão.

Dica 5: O médico informou que para esse dois genes foram encontrados 4 tipos de 
espermatozoides. 

Dica 6: O médico detectou que 27% dos espermatozoides possuíam tanto o alelo dominante 
do gene para capacidade de enrolar a língua quanto para aquele que permite o uso da 
mão direita.

Dica 7: O médico detectou que 24% dos espermatozoides possuíam o alelo dominante do 
gene para capacidade de enrolar a língua e o alelo recessivo para aquele que permite o uso 
da mão esquerda.

Dica 8: O médico detectou que 25% dos espermatozoides possuíam o alelo recessivo do gene 
para não capacidade de enrolar a língua e o alelo dominante para aquele que permite o 
uso da mão direita.

Dica 9: O médico detectou que 24% dos espermatozoides possuíam o alelo recessivo do 
gene para a não capacidade de enrolar a língua quanto para aquele que permite o uso da 
mão esquerda.

Dica 10: O médico informou que provavelmente não houve permutação (crossing over).
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Caso 9. 
Quando participou de um teste experimental, Rubens 
descobriu que era portador de duas mutações 
que causam problemas respiratórios e de visão. 
Como parte do teste, os gametas de Rubens foram 
genotipados usando os marcadores genéticos para 
essas mutações. Uma das mutações está relacionada 
ao desenvolvimento da fibrose cística, cujo principal 
efeito é a produção anormal de secreções, que se 
tornam mais viscosas, prejudicando o funcionamento 
dos pulmões e órgãos do sistema digestivo. A outra 
mutação está relacionada ao daltonismo para a cor 
azul, chamado de Tritanopia. Sabendo que você já 
havia estudado genética, Rubens quis saber se seus 
filhos poderiam nascer com as duas mutações ao 
mesmo tempo. Que tal ajudar Rubens a saber se o 
gene que condiciona fibrose cística “Tá Ligado” ao gene que condiciona Tritanopia.

Dica 1: O alelo “q”, que determina a fibrose cística, é recessivo em relação ao alelo “Q”, 
que condiciona a condição normal.

Dica 2: O alelo “n”, que determina a tritanopia, é recessivo em relação ao alelo “N” que 
condiciona a visão normal das cores.

Dica 3: Rubens era duplo heterozigoto para os dois genes estudados.

Dica 4: O genótipo de Rubens é Qq/Nn.

Dica 5: Foram genotipados 450 espermatozoides no total e 195 deles tinham o alelo “q” e o 
alelo “N” ao mesmo tempo.

Dica 6: Observaram-se 193 espermatozoides com os alelos “Q” e “n” .

Dica 7: Dos 450 espermatozoides genotipados, foram observados 32 com os alelos “Q” e “N” 
conjuntamente.

Dica 8: Dos 450 espermatozoides genotipados, foram observados 30 com os alelos “q” e “n” 
conjuntamente.

Dica 9: Considerando os genes estudados, foram encontrados quatro tipos de gametas 
diferentes.

Dica 10: Provavelmente houve permutação (crossing over) entre os dois genes.
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Caso 10. 
Antônio, um homem com pés e mãos 
normais (com 5 dedos cada), porém albino, 
casa-se com Maria, mulher com polidactilia 
e normal para o albinismo. Maria é filha 
de um homem homozigoto e normal para 
os dois caracteres e de uma mulher com 
polidactilia e albina. Eles consultam uma 
clínica médica para ver quais as chances 
de seus filhos nascerem com ambas as 
características e para tanto genotipam os 
gametas de Maria. Será que o gene que 
condiciona polidactilia “Tá Ligado” ao 
gene que condiciona albinismo?

Dica 1: A polidactilia é condicionada por alelo dominante “P”, sendo que os indivíduos 
homozigotos recessivos possuem pés e mãos normais.

Dica 2: O alelo dominante “A” produz em seus portadores pigmentação normal enquanto 
que o alelo “a” em homozigose condiciona o albinismo.

Dica 3: Maria é heterozigota tanto para o gene que confere número normais de dedo nos 
pés e mãos quanto para aquele que condiciona pigmentação normal na pele.

Dica 4: O genótipo de Maria é Pp/Aa.

Dica 5: O genótipo de Antônio é pp/aa.

Dica 6: O médico verificou que para esses dois genes foram encontrados 4 tipos de gametas. 

Dica 7: O alelo para pés e mãos normais e albinismo estava presente em 24% dos gametas 
de Maria.

Dica 8: O alelo para polidactilia e pigmentação normal na pele estava presente em 26% 
dos gametas.

Dica 9: O alelo para pés e mãos normais e pigmentação normal na pele estava presente 
em 25% dos gametas de Maria.

Dica 10: O alelo para polidactilia e albinismo estava presente em 25% dos gametas.
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Relacionando os conceitos: 
Genética da Conservação*

*O jogo foi desenvolvido para alunos do ensino 
superior em Ciências Biológicas, na disciplina 
Genética da Conservação. Entretanto, pode ser 
facilmente adaptado para outras áreas do saber.

MATERIAIS DIDÁTICOS
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Genética na escola

O aprendizado e a assimilação de conceitos constitui 
elemento central da educação em Ciências. 

Particularmente a Genética, em decorrência do grande 
número de conceitos inerentes à área é uma disciplina de 
difícil compreensão por parte dos discentes. Nesse contexto, 
vale ressaltar que a apropriação do conceito científico implica 
em relacionar novos conceitos a outros, e muitas vezes, o 
docente não possui ferramentas para mensurar o aprendizado 
da interdependência conceitual por parte dos discentes. Este 
jogo didático permite ao docente avaliar, mas, sobretudo 
diagnosticar dificuldades preliminares de relacionamento 
de conceitos antes das avaliações tradicionais (e.g. provas 
dissertativas). De outra parte, os discentes terão a oportunidade 
de avançar em conhecimento de forma prazerosa. 

O jogo foi desenvolvido para discentes do 
ensino superior em Ciências Biológicas, na 
disciplina Genética da Conservação, uma 
ciência relativamente recente que utiliza a 
teoria genética aliada a técnicas molecula-
res visando reduzir o risco de extinção de 
espécies ameaçadas, tendo como objetivo 
em longo prazo preservar as espécies como 
entidades dinâmicas capazes de evoluírem 
e adaptarem-se às mudanças ambientais 
(FRANKHAM et al, 2004). Pelo caráter 
multidisciplinar dessa ciência, variados con-
ceitos são introduzidos para os discentes, 
tornando a disciplina um excelente modelo 
para a aplicação do jogo. Contudo, o jogo 
pode ser facilmente adaptado para outras 
matérias, bastando ao docente substituir os 
conceitos aqui apresentados e relacionar ou-
tros novos conceitos.

REGRAS DO JOGO
A. Participantes

15 (o jogo pode ser ajustado conforme a ne-
cessidade do docente).

B. Componentes

• 15 cartões de EVA cortados na metra-
gem 8,5 x 6 cm, espessura de 0,2 cm, de 
cores diferentes;

• Fita dupla face de espuma (com ao me-
nos 2 cm de largura);

• Pincel Atômico Preto.

C. Desafio

O discente deverá descobrir qual o tema es-
crito no cartão escolhido. 
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D. Preparo do jogo pelo docente

1. O docente deverá escrever um conceito 
de Genética da Conservação com o pincel 
atômico em uma das faces de cada cartão 
(Figura 1). Imagens de animais (e.g. pan-
da) podem ser provenientes da internet, 
impressas e coladas no cartão.

Figura 1.
Cartões de EVA com 
importantes conceitos de 
Genética da Conservação.

DIVERSIDADE

GENÉTICA
EXTINÇÃO

FRAGMENTAÇÃO
FLUXO

GÊNICO

DEPRESSÃO

EXOGÂMICA

GARGALO

DE GARRAFA
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Figura 1.
Cartões de EVA com 
importantes conceitos de 
Genética da Conservação.

POTENCIAL

EVOLUTIVO

MANEJO

GENÉTICO

ESPÉCIE ENDOGAMIA

ESTOCASTICIDADE
DEPRESSÃO

ENDOGÂMICA

HIBRIDAÇÃO
POPULAÇÃO

PEQUENA
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2. Na outra face deverá ser colado 5.5 cm (de 
comprimento) de fi ta dupla face em cada 
cartão (Figura 2), mantendo o liner pro-
tetor até o momento do jogo (isso evita o 
desgaste da cola).

3. Desenhe uma seta logo acima da fi ta du-
pla face colada no cartão, de modo que a 

seta indique a orientação correta do con-
ceito no cartão (Figura 2).

4. O docente deverá confeccionar e imprimir 
uma folha para cada aluno com informações 
e dicas (fi cha de informações) que auxiliarão 
os discentes a descobrir a palavra escolhida, 
fi nalizando com um questionamento.

Figura 2. 
Cartão de EVA no qual em uma 
das faces é exibido o conceito 
(e.g. diversidade genética) e 
na outra é colada uma fi ta e 
desenhada a seta.

DIVERSIDADE

GENÉTICA

Fita dupla face 
colada no cartão 
(com o liner)

FRENTE

VERSO
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FICHA DE INFORMAÇÕES

Nome do aluno: _____________________________________________________________________________

Cor do cartão escolhido: _____________________________________________________________________

DICAS
AZUL CLARO

1. Como podemos aumentar o AZUL CLARO? Resposta: AZUL ESCURO e LARANJA.
2. AZUL CLARO é diretamente proporcional a quem? Resposta: ROXO.

AZUL ESCURO
1. Qual o fator inicial que reduz o AZUL ESCURO? AMARELO.
2. De que forma o AZUL ESCURO pode ser aumentado? LARANJA.

VERDE CLARO
1. Onde o VERDE CLARO é mais forte? VERMELHO.
2. A atuação do VERDE CLARO pode levar a qual consequência? CINZA.

VERDE ESCURO
1. O que podemos esperar como consequência do VERDE ESCURO? ROSA.

CINZA
1. Quem está próximo do CINZA? VERMELHO, BRANCO.
2. Quem pode ocasionar diretamente o CINZA? VERDE CLARO.

VERDE PISCINA
1. Qual fator pode desencadear o VERDE PISCINA? AMARELO.
2. Quando o VERDE PISCINA ocorre, espera-se uma redução de quem? AZUL CLARO, ROXO.

LARANJA
1. O que o LARANJA pode evitar? CINZA.
2. Quem o LARANJA pode aumentar? AZUL CLARO.
3. Durante o LARANJA, o que devemos minimizar? VERDE ESCURO, ROSA.

AMARELO
1. O que o AMARELO pode gerar? VERDE ESCURO, VERMELHO, VERDE PISCINA 
2. O AMARELO deve produzir estruturação em qual fator entre as populações? AZUL CLARO.

VERMELHO
1. O que esperamos encontrar no VERMELHO? VERDE ESCURO, ROSA, VERDE CLARO.
2. Quem atualmente tem VERMELHO? BRANCO.

ROXO
1. Quem é necessário em grande quantidade para que o ROXO não seja reduzido? AZUL CLARO.

ROSA
1. O ROSA pode aparecer logo após a ocorrência de quem? VERDE ESCURO.

PRETO
1. O PRETO ocorre devido a quem? LILÁS.
2. Para evitar o PRETO é necessário que qual processo seja feito de forma correta? LARANJA.
3. Para evitar o PRETO é necessária a identificação correta de quem? MARROM.

MARROM
1. Quem é um exemplo de MARROM? BRANCO.
2. Qual o resultado do cruzamento de MARRONS diferentes? LILÁS.

LILÁS
1. Qual o resultado provável de LILÁS? PRETO.

BRANCO
1. Quais características podemos encontrar atualmente em BRANCO? VERDE ESCURO, VERMELHO, ROSA. 
2. O que vem sendo feito para o BRANCO? LARANJA.

Qual o seu tema? Justifique sua reposta com base nas dicas fornecidas.
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E. Modo de jogar

1. Na aula anterior ao jogo, o docente de-
verá solicitar aos discentes que estudem 
uma lista de conceitos importantes da 
matéria; preferencialmente, a quantida-
de de conceitos deve ser sempre superior 
à quantidade de temas que serão apre-
sentados aos discentes durante o jogo 
(neste caso, superior a 15 temas).

2. No dia do jogo, inicialmente os discentes 
deverão posicionar as carteiras de modo 
que seja formado um círculo (Figura 3).

3. Em seguida, o docente deverá colocar no 
quadro-negro as quinze cores dos car-
tões de EVA.

4. Cada discente deverá escolher uma das 
quinze cores possíveis (ordem de escolha 
aleatória). O cartão será entregue pelo 
docente com a face do tema (conceito) 

Figura 3. 
Esquema geral do 
posicionamento dos discentes 
na sala de aula durante a 
aplicação do jogo. Cada 
discente deverá estar sentado 
na carteira portando caneta, 
lápis, borracha e a ficha 
de informações entregue 
previamente pelo docente.

voltada para baixo e a face contendo a 
fita dupla face (com o liner) voltado para 
cima (na visão do aluno). O aluno deverá 
retirar o liner de proteção da dupla face e 
afixar bem o cartão na testa com a flecha 
voltada para cima, não devendo virar o 
cartão para a face onde está escrito o tema 
e, não sendo permitida qualquer comuni-
cação com o discente ao lado. Nessa etapa 
é importante que o discente não veja o 
tema que está escrito em seu cartão.

5. Após todos terem colado os temas na 
testa (Figura 3), certifique-se de que 
cada discente consiga visualizar os te-
mas dos outros, e que esses possam di-
ferenciar as cores. Caso seja necessário, 
lembre o discente a respeito da cor que 
ele escolheu, e eventualmente esclareça 
dúvidas sobre a cor do cartão dos outros 
discentes (Figura 4).
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6. Solicite ao discente que preencha a ficha 
de informações, com o nome e a cor do 
cartão selecionada.

7. O docente deverá fazer a leitura cuida-
dosa da ficha de informações para a clas-
se, quando serão fornecidas importantes 
dicas em forma de perguntas e respostas 
sobre o tema escolhido por cada discen-
te. Opcionalmente, o docente poderá 
apenas entregar a ficha e solicitar que os 
próprios alunos leiam individualmente, e 
esclarecendo possíveis dúvidas.

8. Após a leitura cuidadosa, os discentes 
deverão olhar para o cartão dos outros 
discentes, especialmente aqueles com 
temas relacionados com a cor escolhida 
pelo discente.

9. Depois da observação, o discente deverá 
concatenar todas as informações possí-
veis e descobrir qual o conceito escolhido 
por ele, respondendo a questão no final 
da ficha de informações e justificando a 
escolha*. 

10. Exemplificando. O discente que escolheu 
o cartão “verde escuro” deverá preferen-
cialmente observar os conceitos do car-
tão rosa (i.e. depressão endogâmica), la-
ranja (i.e. manejo genético), amarelo (i.e. 
fragmentação), vermelho (i.e. população 
pequena), verde piscina (i.e. gargalo de 
garrafa), verde claro (i.e. estocasticidade) 
e branco (panda) que estão diretamente 
relacionados ao conceito escolhido por 
ele, de acordo com a ficha de informa-
ções. De posse desses conceitos, o dis-
cente deverá então, por dedução, chegar 
ao conceito oculto escolhido, observando 
as dicas. Nesse passo, o discente poderá 
inclusive assimilar novas relações en-
tre os conceitos que a priori não tivesse 
compreendido. A dedução será possível, 
pois o discente que selecionou o cartão 
verde escuro (tema: endogamia) saberá 
que a consequência do seu tema ocasio-
na o rosa (i.e. depressão endogâmica), 
que o laranja (i.e. manejo genético) tem 
como objetivo minimizar o verde escuro 
(além de minimizar concomitantemente 
a depressão endogâmica), que o amare-

*OBS: Caso o discente coloque 
uma resposta diferente do tema 
escrito no cartão, e a resposta 
devidamente justificada estiver 
condizente com as dicas 
fornecidas, a resposta será 
considerada certa.

lo (i.e. a fragmentação) pode ocasionar 
o verde escuro (além de ocasionar uma 
população pequena e eventos de gargalo 
de garrafa) e que uma das características 
atuais das populações de panda é verde 
escuro. Por fim, a última dica direta in-
formará ao discente que em populações 
pequenas podemos esperar que ocorra o 
verde escuro (além de depressão endogâ-
mica e eventos estocásticos ambientais, 
demográficos e genéticos). Assim, por 
dedução, o discente concluirá que o tema 
escrito em seu cartão é a endogamia, e 
terá variados meios para argumentar so-
bre essa dedução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O número de discentes pode variar, de forma 
que novos conceitos podem ser adicionados 
ou removidos conforme a necessidade, sendo 
essencial que os conceitos presentes tenham 
relação entre si (com ao menos três relacio-
namentos por tema). Em classes muito nu-
merosas, pode-se alternativamente dividir o 
tema por grupos, o cartão poderá ser colado 
na frente da carteira, por exemplo, posicio-
nando os discentes atrás dessa carteira, de 
modo que não consigam visualizar o tema 
(apenas o tema dos outros grupos).

A atividade é indicada para servir de com-
plemento e avaliação preliminar dos conhe-
cimentos adquirido pelos discentes. Assim, 
pode ser executada anteriormente à prova te-
órica, caracterizando-a como uma avaliação 
apenas de caráter somatório (e.g. até 1 ponto 
na média final), tornando a atividade mais 
prazerosa para os discentes.

A posteriori ao jogo, após a entrega das no-
tas da atividade lúdica, é recomendável que 
o docente faça uma correção oral de todos 
os temas, com ênfase nas relações em que os 
discentes encontraram maiores dificuldades. 
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Embora a abordagem do contexto histórico e da Bioética no ensino de Biologia 
tenha potencial para tornar os conteúdos de Genética interessantes e acessíveis 

para os alunos, existem muitas difi culdades para inserir essas abordagens no ensino. 
Neste artigo, é feita uma análise da apresentação de temas relacionados à História 
da Genética e à Bioética nos livros didáticos. Percebe-se que a História é reduzida 
a nomes e datas, sem relação com o contexto histórico e social da época em que 
os cientistas viveram. Isso reforça a ideia de que a ciência é feita por personagens 
isolados e sem relação com seu contexto histórico-social. Nota-se também que 
discussões bioéticas são pouco ou nada abordadas, não contribuindo para que os 
alunos aprofundem-se nas refl exões. Essas constatações levam a crer que é necessário 
fazer com que os docentes precisem buscar em outras fontes suas referências para 
subsidiar o ensino de Bioética e de História da Ciência em suas aulas.

Este tipo de estudo pode contribuir para a formação de uma visão mais adequada acerca da construção do pensamento cientí-
fi co, das contribuições dos cientistas e da própria prática científi ca, permite que se conheça o processo de formação de conceitos, 
teorias, modelos, etc. Além disso, pode auxiliar o ensino da própria ciência, tornando-a não apenas mais atraente, mas princi-
palmente mais acessível para o aluno, possibilitando uma melhor compreensão de conceitos, modelos e teorias atuais. (MAR-
TINS, 1998, p. 18.)

INTRODUÇÃO

A História da Ciência vem se tornando 
uma tendência pedagógica no ensino 

de Biologia, em qualquer uma de suas áreas. 
Krasilchik e Marandino (2004) destacam que 
“se for oportunizado um aporte epistemoló-
gico ao estudante, este poderá compreender 
a Ciência não apenas como produto de um 

empreendimento para descobrir fatos e esta-
belecer conceitos gerais, mas como processo 
e como instituição”. A partir da análise das 
contribuições dos cientistas, do processo 
de formação dos conhecimentos científi cos 
aceitos atualmente, e das circunstâncias his-
tóricas que o acompanharam, o aluno pode 
compreender melhor os conceitos da Ciên-
cia. Nesse sentido, Martins (1998) salienta:

Estudos mostram que a genética é vista pelos 
alunos como um assunto bastante abstrato e 
difícil de compreender, assim, os professores 
enfrentam inúmeros problemas ao buscar 
ensiná-la. Carboni e Soares (2001) destacam 
que os educandos consideram a genética um 
dos conteúdos mais difíceis de Biologia, já 
que para compreendê-la devem ser capazes 
de relacionar conhecimentos de outras áre-
as, tais como citologia e biologia molecular, 
com os conteúdos apresentados na genética. 
Moreira e Silva (2001) enfatizam que, para 
muitos professores, a genética é um assunto 

relativamente novo, pouco discutido em sua 
formação acadêmica, por isso seu ensino vem 
sendo feito de maneira superfi cial nas esco-
las. Isso acaba gerando muitas difi culdades 
para os alunos compreenderem até mesmo 
os conceitos básicos.

Diante das difi culdades encontradas, intro-
duzir a História da Ciência no estudo da ge-
nética pode ser uma estratégia efi ciente para 
o seu ensino, fazendo com que os estudantes, 
ao olharem o passado, compreendam melhor 
como se comporta a ciência contemporânea. 
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A partir desta estratégia, possibilita-se que 
os educandos desenvolvam um pensamento 
crítico, quando passam a perceber as funda-
mentações e falhas do conhecimento cientí-

fico, tornando assim, o estudo mais dinâmi-
co e interessante. Matthews (1995) destaca 
as contribuições que a História da Ciência 
pode trazer para o ensino:

Humanizar as ciências e aproximá-las mais dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos; tornar as aulas mais estimulantes 
e reflexivas, incrementando a capacidade do pensamento crítico; contribuir para uma compreensão maior dos conteúdos científi-
cos; melhorar a formação de professores contribuindo para o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais 
autêntica, isto é, a um melhor conhecimento da estrutura de ciência e seu lugar no marco intelectual das coisas. (MATHEWS, 
1995, p. 164.)

O livro didático, muitas vezes, é o único re-
curso que o professor dispõe para dar suas 
aulas, dessa maneira, se não trouxer conte-
údos claros, acabará dificultando o enten-
dimento do assunto pelos alunos. Allchin 
(2004, p.179), declara que é necessário uti-
lizar de modo adequado a História da Ci-
ência, evitando que se crie uma “pseudo-his-
tória”, levando à formação de uma imagem 
enganosa sobre a natureza da ciência. Dessa 

maneira, a História da Ciência nos livros di-
dáticos não pode se limitar à apresentação 
da biografia dos cientistas, sem analisá-la em 
um contexto histórico mais amplo, pois as-
sim se cria a falsa ideia de que existem cien-
tistas fracassados, que não chegaram às teo-
rias certas, só cometendo erros, e cientistas 
geniais que chegaram a conclusões corretas, 
sem enfrentar dificuldades. Carneiro e Gas-
tal (2005) destacam que:

Os episódios históricos, geralmente centrados na biografia de um cientista, evidentemente podem ter seu lugar no processo 
educativo, mas desde que caracterizados como tal (como biografia), e inseridos num contexto mais amplo de análise histórica. 
Caso contrário, esta forma de apresentar os aspectos históricos pode reforçar ou induzir os alunos à construção de uma imagem 
na qual a produção do conhecimento científico se limita a eventos fortuitos, dependentes da genialidade de cientistas isolados. 
(CARNEIRO & GASTAL, 2005, p. 12.)

Outro fator que limita o ensino da His-
tória da Ciência é a superficialidade com 
que é abordada nos livros didáticos, o que 
muitas vezes não contribui para a apren-

dizagem do aluno, já que as teorias são 
apresentadas prontas, sem enfatizar o 
processo de construção do conhecimento 
científico: 

Os livros científicos didáticos enfatizam os resultados aos quais a ciência chegou, as teorias e conceitos que aceitamos, as técni-
cas de análise que utilizamos - mas não costumam apresentar alguns outros aspectos da ciência. De que modo as teorias e os 
conceitos se desenvolvem? Como os cientistas trabalham? Quais as ideias que não aceitamos hoje em dia e que eram aceitas no 
passado? Quais as relações entre ciência, filosofia e religião? Qual a relação entre o desenvolvimento do pensamento científico e 
outros desenvolvimentos históricos que ocorreram na mesma época? (MARTINS, 2006, p. 12.)

Nos livros didáticos do ensino médio, é co-
mum encontrar, no início do estudo de ge-
nética, explicações sobre os experimentos de 
Gregor Mendel. Antes mesmo de Mendel pu-
blicar seus trabalhos, outros cientistas já ten-
tavam explicar os mecanismos de transmissão 
hereditária. Nos livros didáticos, geralmente 
esses estudos não aparecem ou são descritos 
superficialmente. De acordo com Brandão 
(2009), Mendel teve sucesso porque escolheu 
uma planta de fácil cultivo, gerações curtas e 
caracteres facilmente reconhecíveis. O autor 
destaca também que os estudos desse cientis-

ta se destacam por serem pioneiros na quanti-
ficação e registro de dados, o que possibilitou 
que formulasse suas leis.

A partir da descrição das leis da genética, o 
homem passou a deter um conhecimento que 
o tornava capaz de intervir na natureza, pro-
piciando a modificação genética das espécies 
de forma mais rápida e precisa. Porém, os 
estudos de Mendel só foram rediscutidos 35 
anos após sua publicação, em 1900, quando a 
genética foi redescoberta e iniciaram novos es-
tudos, nessa área do saber. (BOREM, 2005.)
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Os estudos em Genética evoluíram de uma 
forma rápida, e hoje vivemos na era da bio-
tecnologia. Os conhecimentos sobre a natu-
reza e a vida geraram técnicas com alto poder 
de manipulação das formas de vida, com con-
sequências para a vida humana. Ao mesmo 
tempo em que esse avanço do conhecimento 
científi co ocorre, não há refl exão sobre suas 
consequências. No Ensino de Biologia, é ne-
cessário saber trabalhar os conteúdos para 
além da técnica, abordando o contexto e as 
implicações da produção desse conhecimen-
to nas sociedades, propiciando aos alunos 
um arcabouço conceitual, atitudinal e pro-
cedimental para a tomada de decisões diante 
de confl itos éticos. De acordo com Azevedo 
(1998), a partir do fi nal do século XX, já 
se percebe que profi ssionais como biólogos, 
médicos, enfermeiros, ecologistas, entre ou-
tros, devem estar treinados para a análise 
de confl itos éticos, uso de responsabilidade 
e obrigação moral nas decisões que afetem a 
vida humana. 

O fato é que existe pouco espaço, tanto em 
escolas quanto em universidades para o 
ensino de Bioética, devido às difi culdades 
encontradas na compreensão de uma área 
nova e complexa. A abordagem e discussão 

de temas como clonagem, células-tronco e 
transgênicos, são essenciais para que os estu-
dantes possam constituir um conhecimento 
qualifi cado sobre as questões apontadas e to-
mem decisões pertinentes. Este é um desafi o 
para o professor que não pode ignorá-lo. Es-
tudar Bioética é de extrema importância no 
mundo moderno, já que os conhecimentos 
científi cos evoluíram de tal forma que vêm 
tomando rumos que precisam de uma refl e-
xão sobre ética. Os alunos não devem assistir 
a essas mudanças sem uma refl exão. Messias, 
Anjos e Rosito (2007, p.100) destacam que 
“é o momento de a ética da vida -a Bioética 
- alinhar-se ao contexto educacional, forta-
lecendo o respeito aos direitos humanos e à 
dignidade humana, além de cooperar com a 
conquista da autonomia e da responsabilida-
de que deve respaldá-la.”

O ensino de História da Ciência é funda-
mental para a formação bioética dos alunos, 
permitindo que compreendam os fenômenos 
presentes em nosso cotidiano à luz de experi-
ências passadas, sendo capazes de adquirir o 
conhecimento necessário para se posiciona-
rem diante de situações que exigem refl exões 
mais abrangentes, que vão além da formação 
técnica. Segundo Scheid (2006):

A análise epistemológica da História da Ciência poderá contribuir, pois a compreensão da complexidade que envolve o pro-
cesso de produção do conhecimento científi co facilita a preparação para a cidadania. Ao preparar para a cidadania, auxilia 
na tomada de decisões, principalmente em relação a assuntos polêmicos como são, hoje, muitos daqueles ligados à Genética. 
(SCHEID,  2006, p. 102.)

Diante das problemáticas apresentadas, este 
artigo pretende analisar os conteúdos relacio-
nados à História presentes em alguns livros 
didáticos utilizados no ensino de genética do 
ensino médio, levando a uma refl exão sobre 
qual metodologia o professor deve adotar 
para que os conteúdos da História da Ciên-

cia sejam abordados de forma efi caz em sala 
de aula. Além disso, pelo fato de a História 
da Genética estar relacionada à Bioética, ob-
jetiva-se discutir a importância desta área do 
saber no ensino de Biologia e os problemas 
que vêm sendo enfrentados para inseri-la no 
contexto escolar. 
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METODOLOGIA
Para esta análise foram selecionados três li-
vros de Biologia do Ensino Médio, que es-
tavam disponíveis nas bibliotecas das escolas 
de Ijuí, RS (quadro 1). Apenas o livro do alu-
no foi analisado. 

Quadro 1. 
Livros didáticos analisados.

Título Autores Editora Ano Código 

Biologia Hoje
Volume 3 Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder Ática 1998 A

Biologia
Volume Único Sônia Lopes e Sergio Rosso Saraiva 2005 B

Biologia
Volume 3 José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho Moderna 2000 C

Essas obras foram lidas e procurou-se com-
preender de que forma a História da Gené-
tica é tratada nos livros. Considerando tam-
bém o desenvolvimento da Biotecnologia, 
observou-se a presença ou não de discussões 
relacionadas à bioética nos textos. 

No texto dos livros, foram selecionadas men-
ções que contivessem quaisquer referências a 
datas, nomes dos sujeitos envolvidos ou ao 
processo de constituição do conhecimento 
científico (experimentos, formulação de hi-
póteses e teorias, publicações).

RESULTADOS
Livro A 

A coleção do livro A é composta de três volu-
mes, em que a Genética é tratada na Unidade 
1 do terceiro volume, e dividida em sete capí-
tulos. Os autores destacam, em sua apresen-
tação, a importância de relacionar os concei-
tos de Biologia aos procedimentos científicos: 
“[...] é consenso em educação que o ensino do 
método científico deve ser parte importante 
do aprendizado de ciências. A própria natu-
reza desse método mostra-nos que o conhe-
cimento científico é algo sempre em evolução 
e em constante correção.’’(LINHARES & 
GEWANDSZNAJDER, p.3.)

A História da Ciência está presente neste 
livro de maneira simplificada. São descri-
tos alguns procedimentos realizados para 
a formulação de teorias, porém, nenhuma 
referência é feita ao contexto histórico da 
época. Sabemos que a ciência é influenciada 
por fatores econômicos e sociais, entretanto, 
no livro, esta relação não é feita. A ciência é 
apresentada como se estivesse isolada desses 
fatores, “à parte do mundo’’. 

O livro transmite também a concepção de 
que as teorias científicas são o resultado 
da contribuição isolada de um cientista. O 
exemplo mais evidente é o de Gregor Men-
del, apresentado como o precursor da Gené-
tica. A imagem que se passa é de um monge 
recluso, realizando experiências em um mos-
teiro: “[...] as leis básicas da hereditariedade 
já tinham sido estabelecidas pelo monge 
agostiniano Gregor Mendel num mosteiro 
na cidade de Brum, na Áustria.” (LINHA-
RES & GEWANDSZNAJDER, p.12.) 
Não é estabelecida qualquer relação entre as 
ideias de Mendel e os grupos com os quais 
conviveu ou o contexto econômico, político e 
intelectual da época em que viveu. 

A maior parte da História da Ciência é 
apresentada na introdução dos capítulos, 
ou em quadros separados do corpo do texto 
principal. Todos os capítulos apresentam 
um quadro, ao seu final, destacando algum 
ponto sobre o tema. Essa opção editorial 
desfavorece a leitura desses itens por parte 
dos alunos; Pasquetti (2011) adverte que 
“[...] em geral, o que é visto nas escolas é 
que, ao se utilizar os livros didáticos, o con-
teúdo efetivamente trabalhado é o que está 
no texto em si, e não em quadros, intro-
duções, legendas e notas.” Além disso, por 
não estarem diretamente inseridos no texto 
principal, não ocorre contextualização dos 
conceitos discutidos.
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Um assunto que deveria ser abordado dentro 
da História da Genética é a Bioética. Os au-
tores citam na introdução do livro que “[...] 
todos reconhecem que a ciência deve estar 
a serviço do homem e que as consequências 
sociais e éticas das descobertas cientifi cas 
precisam ser debatidas por toda a sociedade”. 
(LINHARES & GEWANDSZNAJDER, 

p. 3.) No entanto, as questões bioéticas não 
ganham destaque, são apenas mencionadas 
superfi cialmente em textos complementares. 
Alguns dilemas são citados de forma breve, 
mas não são sugeridas atividades a partir des-
sas questões, de forma que não favorece uma 
refl exão por parte do estudante. Ao falar so-
bre testes genéticos, os autores questionam:

O que fazer quando se descobre um teste para um gene que provoca uma doença incurável? Qual seria a vantagem para uma 
pessoa saudável saber que no futuro vai desenvolver uma doença incurável? Que tipo de discriminação empresas e seguros de 
saúde podem fazer contra pessoas propensas a certas doenças? (LINHARES & GEWANDSZNAJDER, 1998, p.48.)

Livro B 

Sônia Lopes e Sergio Rosso condensaram os 
conhecimentos biológicos a serem estudados 
no Ensino Médio em apenas um volume. A 
Genética é tratada na unidade 5, dividida em 
sete capítulos. O primeiro capítulo, intitula-
do “A visão histórica da Genética”, apresenta 
alguns pontos sobre o assunto. Dos três li-
vros, este é o que possui uma variedade mais 
ampla de referências históricas, no entanto, 
não evidencia o processo científi co em si. 
Citando apenas nomes e datas, acaba dando 
a ideia de que a ciência ocorre em um mo-
mento determinado, seguindo um padrão de 
linearidade. Ocorre até mesmo um erro de 
grafi a: “A pergunta sobre o que é gene e como 
ele comanda a manifestação das característi-
cas dos seres vivos começou a ser respondida 
em 1908, com os trabalhos do médico inglês 
Archibald Garrot sobre uma doença huma-
na rara chamada alcaptonúria.” (LOPES & 
ROSSO, p.422.). O nome correto é Archi-
bald Garrod.

Mendel é apresentado da mesma forma que 
no livro A: “A maior contribuição para a Ge-
nética foi dada pelo monge Gregor Mendel 
(1822-1884), que realizou experimentações 
com ervilhas em seu jardim, no mosteiro de 
Brunn, na Áustria.” (LOPES & ROSSO, p. 
420.) Seguindo o mesmo padrão do livro A, 
a história de Mendel resume-se a descrever 
os seus experimentos com as ervilhas, sem 
estabelecer qualquer relação com a realida-
de histórica em que o cientista viveu. Outro 
fator que chama a atenção é que apenas são 
descritas as teorias e conceitos considerados 
corretos atualmente, dando a impressão de 

que a ciência não muda através do tempo e 
que os cientistas não enfrentam difi culdades, 
nem cometem erros. 

A Bioética está presente no livro, porém é 
discutida em quadros separados do texto, 
geralmente ao fi nal dos capítulos. O último 
capítulo da unidade trata especifi camente 
da Biotecnologia, porém, com poucas refe-
rências em relação ao contexto histórico que 
levou ao seu desenvolvimento. São descritos 
inúmeros procedimentos relacionados à En-
genharia Genética, tais como a clonagem, 
organismos transgênicos e mapeamento ge-
nético. No entanto, poucos fatos científi cos 
são citados nos textos, e quando citados, são 
mal contextualizados. Ao falar sobre clona-
gem, por exemplo, cita-se o exemplo da ove-
lha Dolly, entretanto, não foi feita qualquer 
referência ao contexto histórico da época, ou 
às discussões éticas provocadas pelo aconte-
cimento.

Livro C 

O livro C fala sobre a Genética na primeira 
parte, sendo dividida em onze capítulos. É o 
único livro que relata a evolução das ideias 
sobre hereditariedade, mostrando as teorias 
anteriores aos experimentos de Gregor Men-
del. Descreve as ideias de Hipócrates, apre-
sentando a teoria da pangênese, segundo a 
qual cada órgão ou parte do corpo produziria 
partículas hereditárias chamadas gêmulas, 
que seriam transmitidas aos descendentes 
no momento da concepção. Deve-se destacar 
um comentário dos autores: “ [...] embora a 
pangênese não explique corretamente a he-
rança, ela tem valor como método de inves-
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tigação científica. Hipócrates foi capaz de in-
vestigar o problema a ser investigado, talvez 
o passo mais difícil do procedimento cientí-
fico, propondo uma hipótese criativa e plau-
sível para a herança dos caracteres.” (AMA-
BIS & MARTHO, p. 4.) Dessa maneira, o 
livro destaca que a dúvida e os erros também 
fazem parte do processo de construção do 
pensamento científico. E que algumas teorias 
eram plausíveis para a sua época, portanto, 
não se deve menosprezar a sua importância.

O livro C apresenta no primeiro capítu-
lo uma visão geral sobre a hereditariedade, 
apresentando alguns conceitos como genes, 
cromossomos e retomando outros (meiose, 
células haplóides e diplóides). No capítulo 
seguinte, descreve os experimentos de Men-
del que levaram à proposição da primeira lei 
da hereditariedade. A seguir, no capítulo 3, 
outros conceitos são descritos, tais como ge-
nótipo e fenótipo, monoibridismo e heredo-
gramas. Assim, os conceitos não são contex-
tualizados com a História da Ciência, pois 
os conteúdos são apresentados de maneira 
fragmentada. Os livros A e B apresentam os 
conceitos mais interligados ao contexto his-
tórico, mas, ainda assim, de modo superficial.

Apesar de dedicar praticamente metade do 
seu conteúdo ao estudo da Genética (215 
páginas), o livro C também demonstra su-
perficialidade ao abordar a História da Ciên-
cia. Apesar de apresentar mais dados sobre o 
trabalho dos cientistas, o contexto histórico e 
social da época em que aconteceram as “des-
cobertas” não é considerado nesse relato. A 
Genética é apresentada de forma linear, em 
uma sequência de acontecimentos em que 
não são estabelecidas relações entre os fatos 
científicos.

Os dois últimos capítulos da unidade falam 
sobre a Engenharia Genética e Biotecno-
logia. O capítulo 10 é dedicado a descrever 
técnicas de manipulação do DNA. No capí-
tulo 11, são descritas as vantagens e proble-
mas decorrentes do uso da Biotecnologia na 
sociedade contemporânea, destacando: me-
lhoramento genético, prevenção de doenças 
hereditárias, fabricação de produtos farma-
cêuticos, animais e plantas transgênicos, en-
genharia genética de plantas. Apesar disso, o 
contexto histórico é pouco inserido.

Análise geral 

Ao analisar os livros didáticos, pode-se con-
cluir que muitos pontos são comuns a eles. 
Percebe-se claramente que transmitem a 
ideia de que a ciência é o resultado da con-
tribuição isolada dos cientistas. Pode-se 
destacar a imagem que é passada de Men-
del: um monge que, trabalhando sozinho, 
realizou experimentos com ervilhas, isolado 
do mundo, e descobriu as leis da hereditarie-
dade, transformando-se no “pai da genética”. 
É uma sequência de afirmações bem encade-
adas, mas que não refletem exatamente o que 
aconteceu, além de transmitir uma ideia “as-
séptica” da ciência, como um processo apar-
tado do restante da sociedade.

Os fatos científicos são estudados de ma-
neira isolada, como se ocorressem em uma 
sequência linear, sem estabelecer qualquer 
articulação entre eles. Por exemplo, não é 
feita relação entre as teorias de Mendel e 
as ideias de evolução de Charles Darwin. 
Segundo Mayr (1998), Mendel acreditava 
que suas ideias deveriam ter relação com as 
ideias de Charles Darwin. No entanto, em 
muitos aspectos as suas teorias discordavam. 
Darwin defendia a teoria da pangênese e a 
herança dos caracteres adquiridos. Mendel 
acreditava que os caracteres individuais não 
se misturavam durante a fecundação, sendo 
transmitidos às gerações seguintes em quan-
tidades discretas e de forma independente.

Nos livros didáticos analisados, as reflexões 
sobre Bioética são pouco frequentes, pois os 
mesmos enfatizam os conhecimentos téc-
nicos. Apesar de serem discutidas questões 
relacionadas à Biotecnologia, tais como clo-
nagem, transgênicos, mapeamento genético, 
entre outros, as discussões éticas têm um 
espaço restrito, não despertando o interesse 
dos alunos para a reflexão sobre o tema.

A partir da análise dos livros, percebe-se que 
é dada ênfase a conceitos puros, e isso acaba 
fazendo com que os conceitos de Genética 
pareçam abstratos para os estudantes e, con-
sequentemente, eles não conseguem com-
preendê-los. Pudemos constatar esse fato 
enquanto estudantes do Ensino Médio, pois 
os assuntos relacionados à Biotecnologia es-
tavam sendo amplamente divulgados pela 
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mídia, e discutidos pela população, princi-
palmente porque era o momento no qual os 
transgênicos começavam a ser introduzidos 
ativamente na agricultura. Essa discussão 
gerou muita expectativa com relação aos as-
suntos que seriam estudados nas aulas. No 
entanto, essa expectativa acabou não sendo 
plenamente satisfeita, porque apesar de os 
conteúdos serem interessantes, as aulas se 
limitaram a conceitos puramente teóricos de 
genética clássica. Quanto à História da Ci-
ência, as únicas referências foram com rela-
ção a Mendel, e, mesmo assim, de maneira 
superficial. Temas tão atuais relacionados à 
clonagem, aos transgênicos, às células tron-
co também não foram abordados. Além dis-
so, conforme avançávamos nos conteúdos, 
constato-se que a grande maioria dos colegas 
apresentava muitas dificuldades para apren-
der genética. Isso levou ao questionamento: 
por que os alunos não aprendem Genética, 
ou melhor, por que eles não se interessam 
por esta área do conhecimento?

Durante o curso de licenciatura em Ciên-
cias Biológicas da Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUÍ), o interesse pela área se manteve. 
Ao realizar os estágios curriculares do curso, 
percebeu-se que tanto alunos quanto pro-
fessores comentavam que a Genética era um 
dos conteúdos mais difíceis da Biologia. Pro-
vavelmente essas dificuldades relacionam-se 
com o fato de que a maioria dos professores 
não aproxima os conteúdos da realidade do 
aluno. Baseando-se muitas vezes somen-
te no livro didático, os conhecimentos são 
transmitidos de forma automática, sem que 
o aluno acompanhe o processo de constru-
ção, já que a ciência é transmitida como algo 
inquestionável. Assim, o interesse em buscar 
novos conhecimentos teóricos e práticos em 
Genética levou também à reflexão: que tipo 
de professor se pretende ser? Como ensinar 
Biologia fugindo da metodologia de ensino 
tradicional, fazendo com que os alunos com-
preendam assuntos considerados difíceis, 
tais como a Genética?

NOVAS PERSPECTIVAS  
NO ENSINO DE  
HISTÓRIA DA CIÊNCIA
Para que a História da Ciência seja trabalha-
da no Ensino Médio de maneira diferente da 
perspectiva veiculada pelos livros didáticos, 
é necessário repensar os cursos de formação 
inicial e continuada de professores. O Pro-
jeto Político Pedagógico do Curso de Ciên-
cias Biológicas da UNIJUÍ (2007) enfatiza 
a importância de se conhecer a História da 
Ciência, ao afirmar que a formação do acadê-
mico de Ciências Biológicas deve propiciar a 
compreensão do processo histórico de cons-
trução do conhecimento em Biologia, quanto 
aos conceitos, princípios e teorias.

Diante de tantos avanços do conhecimento 
científico e da tecnologia dele resultantes, é 
fundamental que os estudantes desenvolvam 
uma educação científica que lhes permita 
compreender a ciência como construção co-
letiva e influenciada por questões econômi-
cas, históricas e sociais. Assim, justifica-se 
a necessidade de uma inserção da contex-
tualização histórica na formação inicial de 
professores de Biologia. Já existem algumas 
propostas de ensino voltadas para esse obje-
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tivo. A epistemologia de Ludwik Fleck, por 
exemplo, pode trazer importantes contri-
buições para o ensino. Fleck (1986) acredita 
que o conhecimento está ligado às relações 
sociais e culturais que o indivíduo estabelece 
no seu convívio com um coletivo de pensa-
mento (comunidade de indivíduos que com-
partilham práticas, concepções, tradições 
e normas). Cada coletivo de pensamento 
possui o seu próprio modo de ver o mundo, 
influenciando o sujeito que a ele pertence, a 
fundamentar o seu conhecimento de acordo 
com essa visão. Ou seja, essa concepção vai 
ao encontro da ideia transmitida pelos livros 
didáticos tradicionais, de que o conheci-
mento é contribuição isolada dos cientistas. 
Leite, Ferrari e Delizoicov (2001), por exem-
plo, realizaram uma análise sobre os vários 
coletivos de pensamento dos quais Gregor 
Mendel participou, mostrando que as ideias 
desses grupos o influenciaram na proposição 
de suas teorias.

Cabe aos professores de Biologia oferecer, nas 
aulas de Genética, uma visão menos simpli-
ficada de sua história. Deve-se fugir dos tex-
tos que apresentam uma visão distorcida, na 
qual os cientistas são mostrados como gênios 
que trabalharam de forma isolada, que for-
mularam suas teorias sem dificuldades, nem 
sofreram críticas. Nesse sentido, Maldaner 
(2000, p.59) destaca que é fundamental “[...] 
não aceitar que a ciência e a sua aplicação 
tecnológica são fruto, apenas, de abnegados 
cientistas que ‘descobrem’ verdades provadas 
que já estão ‘escritas’ na natureza.”

Utilizando-se adequadamente os conteúdos 
da História da Ciência no ensino de Gené-
tica pode-se abandonar o ensino tradicional, 
baseado na memorização e estudo de concei-
tos isolados, sem relacioná-los com outros 
fatos da ciência. Martins (1998) destaca 
que há muitos pontos a se evitar, tais como: 
biografias longas, repletas de datas e sem ne-
nhuma referência ao contexto social e cultu-
ral daquilo que se estuda.

Percebe-se que é necessário romper com 
velhas concepções para se efetivar o ensino 
de Biologia contextualizado historicamente. 
Os livros didáticos precisam ser reformula-
dos, mas enquanto isso não ocorre, deve-se 
trabalhar no sentido de usar a História da 
Ciência como aliada no ensino, com textos 

elaborados por profissionais qualificados. É 
preciso fazer uma análise crítica dos textos, 
buscando aqueles que podem contribuir de 
maneira significativa para o ensino. 

A área da Genética, diante de tantos avan-
ços tecnológicos, vem gerando muitas in-
certezas, e deve-se perceber que nem toda 
a aplicação dos conhecimentos descobertos 
recentemente tem como objetivo promover o 
bem estar da sociedade. Assim, a importân-
cia de um estudo bem contextualizado his-
toricamente permite conhecer como se dá a 
atividade científica, contribuindo para que se 
formem cidadãos críticos e reflexivos, capa-
zes de se posicionar sobre as implicações que 
o uso da biotecnologia traz para a sociedade 
e a natureza. O estudo da História da Gené-
tica abre espaço, portanto, para a discussão 
de outra questão de extrema importância no 
ensino de Genética: a Bioética.

A BIOÉTICA NO CONTEXTO 
EDUCACIONAL
A História da Genética tem ramificações 
que chegam à História da Biotecnologia. A 
partir da descoberta das leis da hereditarie-
dade, o conhecimento continuou avançando, 
gerando técnicas cada vez mais modernas, 
dando origem à genética molecular. Atual-
mente, o domínio da Biotecnologia vem ge-
rando inúmeros debates sobre o tema, que 
envolvem questões religiosas, econômicas e 
políticas, pois existem muitas dúvidas com 
relação às suas consequências para a socieda-
de e os ambientes naturais. Alguns defendem 
a biotecnologia porque pode ser utilizada no 
combate a doenças, no melhoramento da 
qualidade dos alimentos, na produção para 
combater a fome, na preservação e melhoria 
da qualidade do meio ambiente. Outros, tais 
como alguns grupos religiosos e ambientalis-
tas, são contra seu uso, por motivos diversos, 
inclusive os danos irreparáveis que podem 
ser provocados ao meio ambiente. 

A utilização de técnicas com elevado poder 
de manipulação da natureza e da vida hu-
mana nos impõe a abordagem de questões 
morais. O termo Bioética foi introduzido 
pelo biólogo Rensselaer Potter em 1971, 
em seu livro “Bioética: A ponte para o fu-
turo” (OLIVEIRA, 1997). Na atualidade, 
a Bioética busca respostas para questões 
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Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela. Estar longe ou, pior, fora da ética, entre 
nós, homens e mulheres, é uma transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 
amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador. (FREIRE, 2001, p. 23.)

abrangentes, relacionadas a inúmeras áreas 
de conhecimento, já que o crescente uso das 
técnicas de manipulação genética, não está 
sendo acompanhado de uma refl exão sobre 
suas consequências. A escola é o espaço onde 
o aluno deve aprender a questionar as trans-
formações que estão acontecendo em nossa 

sociedade. Não é sufi ciente a escola oferecer 
formação técnica para seus alunos, é neces-
sária a formação também no campo da éti-
ca, para que se formem cidadãos refl exivos, 
conscientes de suas responsabilidades sociais 
e capazes de tomar decisões diante de confl i-
tos éticos. Conforme destaca Freire (2001):

suntos puramente teóricos. Há preocupação 
em transmitir fatos e conhecimentos objeti-
vados, e não signifi cados. No entanto, existe 
uma necessidade crescente de que estes te-
mas sejam introduzidos na educação básica. 
Oliveira (1997) destaca:

Uma proposta de educação em bioética precisa ser examinada e debatida junto à sociedade, cientistas e, sobretudo, com os 
(as) professores (as). É necessário estimular o debate entre professores (as) para que possamos conhecer o grau de preocupação 
e compreensão deles (as) sobre as implicações sociais, políticas e éticas dos novos conhecimentos e aplicações da biologia, e se 
o conhecimento transmitido/recebido é um instrumental capaz, adequado e sufi ciente para a iniciação de refl exões bioéticas. 
(OLIVEIRA, 1997, p.124.)

No entanto, a Bioética enfrenta inúmeros 
desafi os para ser inserida no ensino, tanto 
no nível médio quanto superior. Geralmen-
te, no Ensino Médio, ao estudar Genética, os 
assuntos Biotecnologia e Bioética são pouco 
discutidos, pois a prioridade é dada aos as-

Devido ao seu grande desenvolvimento em 
pouco tempo, e por ser uma área do conheci-
mento que abrange várias disciplinas, a inser-
ção da Bioética no ensino vem gerando vários 
desafi os. Surgem questionamentos: “[...] a 
Bioética pode ser considerada uma nova dis-
ciplina? Qual a metodologia de ensino mais 
apropriada para sua abordagem? Seria mais 
adequado restringir seu estudo a disciplinas es-
pecífi cas, tais como a Biologia, ou integrá-la em 
todos os componentes curriculares?” (MES-
SIAS, ANJOS & ROSITO, 2007, p. 97.)

Diante dessas discussões, percebe-se que os 
professores de Biologia são os que têm maior 
oportunidade para criar um espaço de dis-
cussão sobre Bioética em sala de aula. É por 
meio do ensino de Biologia, sobretudo na 
área da Genética, que conhecemos a lingua-
gem e os meios que possibilitam questionar 
as novas biotecnologias, para então termos 
conhecimentos sufi cientes para discutirmos 
a Bioética. Nesse contexto, a Biologia tem 
fundamental importância como contribuinte 
na formação da cidadania, pois ao promover 
esse debate, permite-se uma experiência en-
riquecedora, a partir da qual os alunos pas-
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sam a ter uma concepção mais concreta dos 
problemas e a se interessar por seus desdo-
bramentos na sociedade. Assim, conteúdos 
de genética deixam de parecer tão abstratos 
para os alunos e tornam-se mais acessíveis.

A educação em Bioética é um processo dire-
cionado para desenvolver nos alunos valores 
relacionados à sua cidadania. O professor 
tem um importante papel na formação éti-
ca de seus alunos, no entanto, nem sempre é 
fácil dar um sentido moral à prática docente, 
já que não se consegue estabelecer um debate 
com os alunos, devido a uma série de fato-
res, consequências de um ensino prioritaria-
mente voltado para a técnica. Bryce e Gray 
(2004) destacam as dificuldades encontradas 
pelos professores em discutir questões bioé-
ticas em suas aulas: desconforto em se expor, 
medo em não apresentar os fatos, mas ape-
nas suas opiniões, a falta de tempo e ao inte-
resse de apenas ensinar conceitos de ciências, 
como se fossem descolados das relações so-
ciais de produção, deixando a discussão para 
outras disciplinas. Dessa maneira, torna-
-se indispensável dar prioridade à formação 
dos docentes, para que tenham condições de 
inserir a discussão e reflexão sobre questões 
bioéticas em seu cotidiano de trabalho.

Nos cursos de ensino superior, a formação 
bioética vem se restringindo à área da saúde, 

e, mesmo assim, se limita a estudar o código 
de ética dessas profissões. Na formação de 
professores de Biologia, é dada uma ênfase 
maior aos aspectos informativos, capacitan-
do-os intelectualmente. Contudo, isso não 
tem sido suficiente para a sua qualificação 
profissional. Segundo Silva (2011, p. 239), 
“[...] é inevitável considerar a fragilidade 
da preparação ou formação dos licencian-
dos no que se refere a lidar com conteúdos 
atitudinais, pois não são abordados em sua 
trajetória do curso ou, quando presentes, 
ocorrem de forma não intencional, não pres-
crita.” Caso não ocorra estímulo no sentido 
de fazer com que os licenciandos aprendam 
a pensar sobre as questões bioéticas, eles não 
conseguirão desenvolver essa habilidade com 
seus futuros alunos. Então, como trabalhar a 
bioética na formação de professores? Qual a 
melhor maneira de trazer reflexões bioéticas 
nos cursos formativos?

Ensinar Bioética 

Para que o professor consiga trabalhar a 
Bioética em sala de aula não são necessá-
rios conhecimentos avançados. Não existe 
uma metodologia de ensino pronta para a 
introdução deste tema no ensino, porém, o 
professor deve saber aproveitar as oportuni-
dades para discussão e reflexão surgidas du-
rante o desenvolvimento de suas aulas.

As discussões em torno de temas educacionais geralmente deparam-se num aspecto comum de debate: encontrar uma forma única e 
infalível de ensinar. O professor que se depara cotidianamente com essa incógnita precisa reconhecer que as oportunidades são cons-
truídas diariamente e na mesma proporção em que são pretendidas. Há que se esclarecer que é quase impossível ensinar alguém a 
argumentar, mas criar um espaço próprio e oportuno à argumentação é possível em sala de aula. (WILGES, 2007, p.38.)

Azevedo (1998, p.132) enfatiza que “para o 
ensino de Bioética uma concepção multidis-
ciplinar não satisfará’’. A autora destaca que, 
por envolver conhecimentos de diferentes 
áreas, tais como Filosofia, Biologia, Gené-
tica, Ética e Direito, os professores devem 
ensiná-la através da interdisciplinaridade ou 

transdisciplinaridade. Somos herdeiros de 
uma cultura que estuda a ciência de forma 
fragmentada, dividindo os conhecimentos 
em disciplinas, para estudar cada uma delas 
de forma isolada. Por isso, torna-se necessá-
ria uma reformulação das metodologias para 
que o ensino de Bioética seja satisfatório.

A bioética pretende para si uma abordagem interdisciplinar. Não sozinha, onde um privilegiado se aproveita das informações 
vindas de outras ciências, mas em um sentido amplo, preciso, da colaboração e da interação das diversas ciências, para analisar 
as questões concretas de maneira total, e, assim, encontrar soluções adequadas. (DURAND, 1995, p. 19-20.)

O Projeto Político-Pedagógico do Curso de 
Ciências Biológicas da UNIJUÍ (2007, p.2) 
destaca essa interdisciplinaridade ao citar que 

“nas últimas décadas do século XX o conhe-
cimento biológico foi marcado pela crescen-
te inter-relação entre as várias subáreas, tais 
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1 Estudo de caso: Hemofilia: “Uma consulente vem procurar um serviço de aconselhamento genético para diagnós-
tico pré-natal. O levantamento da genealogia mostrou que seu pai é hemofílico, o que significa que ela é portadora 
deste gene e, portanto, um feto do sexo masculino terá uma probabilidade de 50% de ser afetado. Entretanto, o 
estudo de DNA da consulente e de seus pais revela uma situação de falsa paternidade. O suposto pai hemofílico não 
é o seu pai biológico. Do ponto de vista genético, isto significa que a consulente não é portadora do gene da hemo-
filia, não existindo risco para esta ou futuras gestações.” Questões que podem ser levantadas a partir do estudo: É 
eticamente adequado revelar esta informação? A quem deve ser dado este resultado? Em não revelando, é adequado 
submeter a paciente a procedimentos diagnósticos, que envolvem riscos desnecessários ao feto? Qual o sentido de 
realizar o diagnóstico pré-natal de hemofilia?

2 Estudo de caso: distrofia de Duchenne: “A consulente tem um filho afetado por distrofia de Duchenne (DMD), 
uma doença letal grave, cujos afetados raramente ultrapassam a terceira década. O exame de DNA revela que tanto 
a consulente como sua mãe são portadoras do gene da DMD e, portanto, há um risco de 50% de virem a ter descen-
dentes de sexo masculino com DMD. Durante o Aconselhamento Genético (AG) a consulente é informada sobre 
seu risco genético e que suas tias, primas e sobrinhas, também em risco de serem portadoras do gene da DMD, 
podem recorrer ao exame de DNA para tentar prevenir o nascimento de novos afetados. A consulente, entretanto, 
nega-se terminantemente a alertar seus familiares sobre esse risco.” Pergunta-se: É ético deixar que pessoas em risco 
ignorem essas informações que poderiam prevenir o nascimento de uma criança afetada por uma doença genética 
grave? Por outro lado, temos o direito de invadir a privacidade dos outros? Ou quebrar o princípio da confidencia-
lidade deve ser uma norma no AG?

como a biologia molecular, imunologia, micro-
biologia, bioquímica e bioética”. O mesmo tam-
bém destaca a importância de desenvolver nos 
graduandos uma formação ética, visando for-
mar profissionais capazes de “utilizar o conhe-
cimento socialmente acumulado na produção 
de novos conhecimentos, tendo a compreensão 
desse processo a fim de evidenciá-lo de forma 
crítica, com postura ética e com critérios de re-
levância social.’’ (UNIJUI, PPLCB, 2007, p. 8.)

O ensino de Bioética contribui para a inclu-
são de valores no ensino de Biologia. Assim, 
a partir de uma proposta de ensino voltada 
para a reflexão, é dada oportunidade aos alu-
nos de se desenvolverem moralmente, con-
quistando a sua cidadania. Dessa maneira, 
são necessárias novas abordagens para os 
cursos de graduação em Ciências Biológicas, 
que estimulem nos licenciandos o desenvol-
vimento de uma autonomia moral. Enfim, 
nossa sociedade, herdeira de uma visão de 
ciência fragmentada, que valoriza apenas os 
conhecimentos técnicos, tem como desafio 
inserir na formação dos professores de Bio-
logia a tematização de valores morais.

Existem propostas de ensino de Bioética, 
apresentadas por diversos autores tais como 
Bishop (2006), que propõe a utilização de 
estudos de caso. De acordo com essa autora, 
os estudos de caso apresentam-se como di-
lemas da vida real, aproximando-os de fatos 
da ciência. Assim, os alunos desenvolvem o 
pensamento crítico, a capacidade de expres-
sar-se e ouvir. A autora também sugere que 
identificar dilemas científicos seria o primei-
ro passo para formação de grupos de discus-
são, criando-se um ambiente descontraído, 
e assegurando a participação de todos seus 
integrantes. 

O sucesso da abordagem, no entanto, de-
pende de certo discernimento por parte do 
professor, para que consiga direcionar as dis-
cussões de uma maneira que os educandos 
desenvolvam seus próprios valores e saibam 
expressá-los. O professor precisa ser um con-
dutor nesse processo, a partir do momento 
em que estimula os alunos ao debate e refle-
xão. Zatz (2000) propõe alguns exemplos de 
estudos de casos, que podem ser aplicados 
nas aulas de Genética.

A partir do caso e das questões, consti-
tuem-se novas possibilidades de apren-
dizagem, ao suscitar posicionamento dos 

estudantes, que obrigatoriamente devem 
considerar os conhecimentos científicos e 
as relações sociais.
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Esses exemplos têm como objetivo possibili-
tar a discussão de temas bioéticos de maneira 
simples, possibilitando, tanto para alunos de 
ensino médio quanto para professores em 
formação, o debate em um contexto seme-
lhante ao da sociedade em que vive. Tam-
bém sugerem que não é necessário ter aulas 
de Bioética no cronograma, mas depende 
do professor abrir espaço ou não para a sua 
discussão durante o desenvolvimento de suas 
aulas. As aulas de Genética são aquelas que 
possibilitam maiores oportunidades de dis-
cussão, porém a Bioética pode ser trabalhada 
em qualquer disciplina, devido ao seu caráter 
interdisciplinar, como, por exemplo, nas au-
las de Zoologia, quando se menciona a expe-
rimentação com animais.

O estudo da Bioética desenvolve nos alunos a 
capacidade de refletir sobre os acontecimen-
tos de seu tempo, não aceitando tudo como 
está, pois, conforme sugere Fourez (1995, p. 
21), “a palavra ‘ciência’ pode por vezes ‘apri-
sionar’, por exemplo, quando alguns passam 
a impressão de que, uma vez que se falou de 
cientificidade, não há nada mais a fazer se-
não se submeter a ela, sem dizer ou pensar 
mais nada a respeito”. Essa discussão requer 
também uma ação transformadora, na qual é 
preciso romper com as antigas concepções de 
ensino que priorizam os conteúdos técnicos, 
e passar a dar importância maior à formação 
de valores e atitudes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No atual contexto social, os rápidos progres-
sos do conhecimento científico e a utilização 
das tecnologias dele decorrentes, mostram a 
necessidade de uma educação científica que 
atenda às exigências contemporâneas. A Ge-
nética apresenta situações complexas para 
nossa sociedade, devido ao poder de mani-
pulação das novas tecnologias, tornando fun-
damental que os cidadãos participem das de-
cisões que envolvem a sua utilização. Nesse 
sentido, deve-se proporcionar aos estudantes 
a oportunidade de compreender o processo 
de produção do conhecimento científico.

Para que esta educação científica possa 
ocorrer, é necessário compreender a ciência 
como uma construção coletiva e historica-
mente situada. A concepção de ciência que 
os professores têm depende da visão que lhes 

é oferecida durante a sua formação inicial 
na universidade. Nos cursos de licenciatura 
em Biologia, geralmente a História da Ciên-
cia não é contextualizada adequadamente, 
e, como consequência, os licenciandos não 
adquirem informações suficientes para en-
tender a natureza da ciência e questionar a 
aplicação do conhecimento científico.

A prioridade dada pelos cursos de licencia-
tura à formação técnica faz com que os dile-
mas éticos não sejam discutidos, colocando 
o aluno em uma posição passiva diante das 
transformações que acontecem em nossa 
sociedade. Dessa maneira, os licenciandos 
saem do ensino superior despreparados, 
enfrentando dificuldades para inserir a His-
tória da Ciência e a Bioética em suas aulas. 
Além disso, utilizam os livros didáticos 
como principal recurso para orientar o estu-
do, os quais, conforme analisado no presente 
artigo, geralmente trazem uma contextuali-
zação histórica simplificada e não despertam 
no aluno uma reflexão ética. A partir destes 
fatos, conclui-se que novas estratégias de en-
sino são necessárias para que se consiga re-
alizar essas abordagens, visando à formação 
de cidadãos autônomos, que não aceitam a 
ciência como algo pronto e inquestionável. 
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Biofármacos: 
sua importância 
e as técnicas utilizadas 
em sua produção
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Um conjunto de metodologias e abordagens experimentais 
foi desenvolvido nas últimas décadas e sua compreensão é 

fundamental para o entendimento de como o conhecimento na 
área de Biologia Molecular é produzido e de como ele vem sendo 
utilizado de maneira aplicada para a geração de medicamentos 
produzidos em organismos vivos, os biofármacos.

Sociedade Brasileira de Genética 169

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



GENÉTICA E SOCIEDADE

Biofármacos são medicamentos produ-
zidos por técnicas biotecnológicas com 

a utilização de um sistema vivo. Podem ser 
extraídos de órgãos e tecidos, microrganis-
mo, fluidos animais ou a partir de células e 
microrganismos modificados geneticamente. 
São mais eficazes do que os medicamentos 
convencionais obtidos por processos de ori-
gem química, possibilitando o tratamento 
de doenças crônicas nas quais há a ausência, 
diminuição ou perda de função de uma de-
terminada proteína.

Os biofármacos são muito similares ou 
idênticos às proteínas humanas sendo uti-
lizados para reposição destas proteínas no 
paciente. Uma das principais vantagens do 
uso de Biofármacos em relação ao uso de 
proteínas purificadas a partir de amostras 

VETORES DE CLONAGEM
Um vetor de clonagem é um pequeno pedaço de DNA proveniente de vírus, 
bactéria ou de células eucarióticas, capaz de ser mantido de modo estável no 
organismo, e no qual um fragmento de DNA pode ser inserido. Para serem 
usados em clonagem, os vetores devem possuir características especialmente 
desenhadas que permitam: 

(a) a inserção e a retirada de fragmentos de DNA, ou seja, a presença de 
sítios de restrição em locais adequados; 

(b) a replicação independente daquela do cromossomo da célula hospedeira;

(c) a identificação e a seleção das células portadoras de vetores portadores de 
insertos, por meio de marcas específicas.

Existem diferentes tipos de vetores de clonagem e eles são escolhidos de acor-
do com o tamanho do fragmento de DNA a ser clonado e de acordo com a 
célula que será utilizada para replicar o DNA recombinante. Um dos tipos 
de vetores de clonagem mais utilizados é uma pequena molécula circular de 
DNA extracromossomal denominado plasmídeo, encontrado no interior de 
diversos tipos de células. Outro vetor frequentemente utilizado é fago λ, um 
vírus bacteriófago, que replica seu material genético utilizando a maquinaria 
celular de células de Escherichia coli. Em ambos os vetores, o DNA de interes-
se é replicado dentro da célula hospedeira. 

Vetores podem ser especialmente preparados para possibilitar a expressão do 
segmento de DNA clonado, ou seja, o vetor é modificado para conter sequên-
cias regulatórias que atuam como promotores, permitindo a transcrição es-
pecífica do gene nele inserido e sua posterior tradução. Por isso, os vetores de 
expressão são ferramentas básicas para a produção de proteínas importantes 
usadas em tratamentos médicos, como a insulina, por exemplo.

biológicas humanas, como ocorre no caso 
de fatores sanguíneos de coagulação usados 
para hemofílicos, é que estes medicamentos 
são muito mais homogêneos e seguros, não 
apresentando o risco de possuir algum vírus 
ainda desconhecido, e que não foi detecta-
do pelos testes disponíveis atualmente. A 
vantagem se deve ao fato destas proteínas 
serem produzidas dentro de um processo 
rigidamente controlado e com o mínimo de 
variabilidade entre os lotes, de forma a gerar 
estruturas proteicas completas e homogê-
neas, que minimizam ao máximo possíveis 
reações imunológicas nos pacientes. O pri-
meiro biofármaco desenvolvido para uso 
humano foi a insulina, produzida na bacté-
ria Escherichia coli e aprovado para comer-
cialização nos Estados Unidos em 1982. O 
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primeiro biofármaco produzido em célula 
de mamífero foi o ativador de plasminogê-
nio tecidual (tPA), em 1986, para uso em 
pacientes com infarto agudo do miocárdio. 

Biofármaco Tratamento Ano de Aprovação

Insulina Diabetes 1982

Interferon α Leucemia 1986

Ativador de plasminogênio tecidual (tPA) Infarto 1986

Hormônio do crescimento humano Deficiências no crescimento 1987

Eritropoitina Anemia 1989

G-CSF Neutropenia 1991

Interleucina 2 Carcinoma renal 1992

Proteína morfogenética óssea (BMP2) Reparo ósseo 1992

Fator de coagulação VIII Hemofilia A 1994

Hormônio folículo estimulante (FSH) Infertilidade feminina 1995

Interferon β Esclerose múltipla 1996

Fator de coagulação IX Hemofilia B 1999

Anticorpo monoclonal Câncer de mama 1998

Anticorpo monoclonal Leucemia 2001

Anticorpo monoclonal Asma 2003

Em sequência, outros biofármacos passaram 
a ser produzidos em diferentes organismos 
para diversas doenças complexas conforme 
alguns exemplos descritos na tabela abaixo.

No mundo, cerca de 300 milhões de pacien-
tes já utilizaram biofármacos para o trata-
mento de diversas doenças crônicas causan-
do um grande impacto para a saúde humana, 
no tratamento de doenças que não tinham 
cura ou que não era bem sucedido, ou para 
a prevenção de outras. Foi possível desenvol-
ver produtos seguros para a cura da doença 
de Alzheimer, câncer, apneia do sono, artri-
te reumatóide, ataques cardíacos, câncer de 
mama, câncer renal, dermatite atópica, dia-
betes, doença do Crohn, esclerose múltipla, 
fibrose cística, hemofilia, hepatite, enfarte 
cerebral ou apoplexia, insuficiência cardíaca, 
lepra, leucemia, leucemia linfocítica crônica, 
linfomas, lúpus, tumores cerebrais e fraturas 
ósseas. Muitas das vacinas recombinantes 
utilizadas atualmente, tanto em saúde huma-
na quanto em saúde animal, são produzidas 
pelas mesmas técnicas usadas para a produ-
ção de biofármacos. Como exemplos podem 

ser citadas as vacinas recombinantes para 
uso humano para prevenção de Hepatite B, 
câncer de colo de útero, contra o Papilomaví-
rus (HPV) e gripe (Influenza A); o uso em 
animais, para raiva, cinomose, leishmaniose 
visceral canina, dentre outras. Enquanto a 
maioria dos biofármacos, aprovados para 
uso humano, consistem de uma cópia fiel de 
alguma proteína de interesse, denominados 
“Biofármacos de primeira geração” e utiliza-
dos como proteína de reposição, um número 
cada vez maior de moléculas, chamadas de 
“Biofármacos de segunda geração”, vêm con-
quistando uma fatia cada vez maior do mer-
cado farmacêutico. Esta segunda geração de 
biofármacos consiste em análogos ou cópias 
produzidas com o uso de técnicas de enge-
nharia genética da proteína inicial, de modo 
que esta tem maior atividade biológica, es-
tabilidade, ação mais rápida ou mais lenta, 
tempo de absorção diferente devido à mo-
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dificação da molécula. As modificações dos 
biofármacos podem-se alterar diretamente 
a sequência de aminoácidos da proteína em 
questão, a quantidade e o tipo de glicosilação 
na proteína, ou adicionar um grupo químico 
para aumentar a estabilidade. Uma terceira 
classe de biofármacos envolve os “Biofárma-
cos de terceira geração” que são os anticorpos 
monoclonais e proteínas de fusão. Pode-se 
anexar à proteína uma molécula como, por 
exemplo, um quimioterápico, e assim torná-
-la com uma função única e muito mais espe-
cífica para combater determinada patologia. 

A grande maioria dos biofármacos possui 
algum tipo de modificação na estrutura pro-
teica, sendo a adição de uma cadeia de açúcar 
à sequência polipeptídica (processo denomi-
nado glicosilação) a mais comum delas. Estas 
modificações são fundamentais para a ativi-
dade biológica de certos biofármacos, contri-
buindo para o reconhecimento do receptor, 
meia-vida, estabilidade no plasma e dobra-
mento correto da proteína para que ela se 
ligue ao seu receptor na superfície da célula. 

A produção de biofármacos necessita de ob-
servação constante em diversas etapas do pro-
cesso para que não haja nenhuma mudança 
que possa comprometer a eficácia do medi-
camento ou causar algum efeito adverso no 
paciente, já que o produto é produzido por or-
ganismos vivos. É um processo extremamente 
caro comparado à produção de medicamentos 
convencionais. Entretanto, permite a produ-
ção de medicamento para doenças de grande 
incidência e de grande complexidade.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) é a responsável por apro-
var e regulamentar a produção de biofárma-
cos com regras rígidas e baseadas nas regu-
lamentações da agência regulatória América, 
o FDA (Food and Drug Administration) e 
da Europa, a EMEA (European Medicines 
Agency).

O processo de produção de um biofármaco 
é complexo pois a molécula é difícil de ser 
copiada e caracterizada. Envolve quatro di-
ferentes fases: 

(1) construção do DNA recombinante de 
interesse e desenvolvimento da linhagem 
de célula ou microrganismo;

(2) cultivo da célula para produção do bio-
fármaco;

(3) purificação do biofármaco - etapa que 
envolve o isolamento da proteína pura 
sem nenhum outro contaminante da cé-
lula;

(4) formulação e envase do biofármaco para 
comercialização.

A escolha da célula para expressar o biofár-
maco tem profunda influência sobre estas 
propriedades do medicamento. Os siste-
mas de produção mais utilizados para a 
produção de biofármacos incluem células 
de mamífero, especialmente a célula CHO 
(Chinese Hamster Ovary), e bactérias, como 
Escherichia coli. Células de mamífero são 
preferencialmente utilizadas para a produ-
ção de biofármacos mais complexos, consis-
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tindo de mais de uma cadeia polipeptídica 
e contendo modificações pós-traducionais, 
tais como glicosilação. Já as bactérias são 
utilizadas para produzir biofármacos mais 
simples, que não precisam de modificações 
complexas para ter atividade biológica, ou 
para a produção de peptídeos. Outros or-
ganismos bastante comuns e de menor 
custo para a expressão de biofármacos são 
leveduras, tais como Saccharomyces cerevisae 
ou Pichia pastoris, células de inseto trans-
formadas com baculovírus, sendo a Spo-
doptera frugiperda (lagarta-do-cartucho) a 
mais utilizada, além de plantas (folhas de 
tabaco), animais transgênicos e em fluidos 
de animais como, por exemplo, na urina, no 
sangue ou leite de cabras ou coelhos. 

Outra estratégia bastante utilizada na fa-
bricação dos biofármacos modernos é a 
construção de proteínas de fusão, quando 
as sequências codificadoras para duas prote-
ínas distintas são clonadas lado a lado, sob 
o controle de uma única região promoto-
ra, de modo que o produto proteico final é 
constituído por duas proteínas unidas e com 
funções complementares. Um exemplo desta 
tecnologia é o medicamento Etanercept, uti-
lizado no tratamento da artrite reumatóide. 
Ele é composto por um fragmento do re-
ceptor para TNF (fator de necrose tumoral, 
uma proteína pró-inflamatória muito pre-
sente nas articulações afetadas) ligado a um 
fragmento de IgG humano (Imunoglobulina 
G, um anticorpo). Este biofármaco compe-
te com o TNF produzido pelo paciente, di-
minuindo assim a resposta inflamatória. A 
porção do anticorpo anexo a este biofármaco 
tem, por função, o aumento da meia-vida do 
medicamento. 

Atualmente, em torno de 350 biofármacos 
estão em fase de testes clínicos para a apro-
vação e comercialização, sendo muitos deles 
biossimilares (cópias do produto referência). 
O mercado de biofármacos representa apro-
ximadamente 10% das vendas do mercado 
farmacêutico mundial e tende a crescer em 
torno de 10 a 15% ao ano nos próximos anos, 
com novos e inovadores produtos sendo lan-
çados anualmente. Os produtos proteicos 
tendem a estar dentre os cinco produtos 
mais lucrativos de toda a indústria farmacêu-

tica. No entanto, muito ainda é necessário 
ser feito em termos de regularização destes 
produtos, especialmente quando o mercado 
dos mesmos está crescendo em países con-
sumidores economicamente emergentes, tais 
como a Índia e a China. O foco atual desta 
indústria são os produtos produzidos por 
organismos geneticamente modificados, es-
pecialmente aqueles contendo modificações 
complexas que conferem maior atividade 
biológica ao medicamento. Desta maneira, 
investimentos em pesquisa e inovação nesta 
área tão próspera tendem a trazer ao merca-
do produtos cada vez mais tecnológicos, com 
melhores respostas dos pacientes e a preços 
mais acessíveis. 

Apesar das dificuldades na aprovação dos 
novos produtos e dos altos preços que limi-
tam uma expansão do consumo, o setor de 
biofármacos representa uma parcela signifi-
cante e crescente das vendas do setor farma-
cêutico. Dentre os biofármacos mais vendi-
dos encontram-se, Anticorpos Monoclonais 
(MAbs) para o tratamento de diversos tipos 
de câncer, e anti-TNFα (Fator de necrose 
tumoral α) para o tratamento de doenças 
auto-imunes reumatológicas. O próximo 
grupo de biofármacos mais lucrativos inclui 
insulina e seus análogos, utilizados no trata-
mento de diabetes, seguido por eritropoieti-
na (EPO), que estimula a produção de gló-
bulos vermelhos do sangue, requisitada no 
tratamento de diversas patologias. Outros 
biofármacos na lista dos mais vendidos in-
cluem fatores de coagulação sanguíneos, va-
cinas e hormônios reprodutivos. No Brasil, 
atualmente, são produzidos 14 biofármacos 
que são utilizados para tratamentos de do-
enças como hemofilia, esclerose múltipla, ar-
trite reumatoide e diabetes. O Ministério da 
Saúde do Brasil gasta, em média, 43% da sua 
verba anual (cerca de 4 bilhões de reais) para 
a compra de biofármacos. O governo tem in-
vestido na produção nacional de outros bio-
fármacos e pretende atingir a produção de 
25 até 2017, inserindo novos medicamentos 
que são muito necessários para o tratamen-
to de câncer de mama, leucemia, diabetes, 
problemas oftalmológicos, cicatrização em 
procedimentos cirúrgicos e deficiências no 
crescimento. 
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ENTENDENDO AS TÉCNICAS 
USADAS NA PRODUÇÃO  
DE BIOFÁRMACOS
A Engenharia Genética através do uso da 
técnica de DNA recombinante permitiu a 
geração de medicamentos produzidos em 
organismos vivos, os chamados biofármacos, 
que têm como princípio ativo uma proteína. 
Por isso, os segmentos de DNA que codifi-
cam as proteínas de interesse devem ser ma-
nipulados, caracterizados e expressos para a 
obtenção dos produtos desejados.

São muitas as técnicas desenvolvidas nas 
últimas décadas que permitem o estudo de 
trechos específicos do DNA. Um requisito 
importante que permite a realização de tais 
estudos é a obtenção, em grandes quantida-
des, do segmento específico de DNA que se 
deseja estudar. A técnica mais utilizada para 
este fim é a da clonagem molecular, tam-
bém chamada genericamente de técnica do 
DNA recombinante ou engenharia genética 
ou ainda de clonagem gênica, quando o seg-
mento a ser amplificado corresponder a um 

gene. A clonagem molecular, resumidamente 
apresentada na Figura 1, é um conjunto de 
métodos usados para construir moléculas 
de DNA recombinante e fazer com que elas 
se dupliquem dentro de organismos hospe-
deiros. O DNA recombinante é originado a 
partir de DNA de diferentes organismos e 
sua construção é possível graças ao fato do 
DNA de todos os seres vivos possuírem a 
mesma estrutura química. 

Mas, como conseguir o segmento de DNA que 
se deseja clonar? Uma das possibilidades, usa-
da principalmente quando não se tem informa-
ções sobre a sequência do DNA a ser clonado, 
é a digestão do DNA genômico por uma en
zima de restrição, o que gera uma coleção de 
fragmentos com extremidades iguais. Todos os 
fragmentos gerados na digestão podem então 
ser misturados a moléculas de um vetor de 
clonagem (ver box), também digeridos com 
a mesma enzima de restrição. Isto garante que 
todas as moléculas envolvidas no processo de 
clonagem tenham as extremidades compatí-
veis e possam ser covalentemente unidas entre 
si pela enzima DNA ligase. 

Figura 1.
Técnica de construção de DNA recombinante. O fragmento de DNA de interesse (1) é inserido no vetor de clonagem, um plasmídio, molécula de 
DNA circular que possui uma origem de replicação independente do DNA genômico (2). Tanto o vetor de clonagem quanto o segmento de DNA 
a ser clonado devem ter extremidades compatíveis, isto é, devem ter sido digeridos pela mesma enzima de restrição. Por ação da enzima ligase, o 
DNA de interesse é ligado ao DNA do vetor de clonagem gerando uma molécula de DNA recombinante (3). A molécula recombinante é inserida em 
uma célula bacteriana hospedeira (4) utilizando um método denominado transformação bacteriana que aumenta a eficiência de entrada do material 
genético (5). O material genético introduzido não se insere no genoma da célula hospedeira e passa a se replicar de modo independente deste. As 
células transformadas são colocadas para se multiplicarem em meio de cultura apropriado permitindo assim a obtenção de grande quantidade de 
células contendo o DNA recombinante. O passo seguinte é a extração do DNA plasmidial contendo o material genético de interesse. 

DNA ligase é uma enzima que 
realiza a ligação de fitas de 
DNA catalizando a formação 
da ligação fosfodiester. Em 
organismos vivos ela realiza 
reparo de DNA de uma das 
fitas da molécula de DNA e 
algumas formas podem reparar 
também a quebra das duas 
fitas da molécula. DNA ligase 
pode também ser usada in vitro 
nos processos de clonagem 
molecular.

As enzimas de restrição 
cortam o DNA em locais 
específicos, conhecidos como 
sítios de restrição. Para cortar 
o DNA, as enzimas fazem duas 
incisões no esqueleto de açúcar-
fosfato de cada uma das fitas 
do DNA. Os cortes de diferentes 
enzimas ocorrem sempre em 
sequências palindrômicas 
produzindo extremidades que 
são compatíveis, ou seja, podem 
ser unidas covalentemente por 
ação da DNA ligase. A seguir, 
dois exemplos de locais de corte 
por enzimas de restrição. A 
enzima EcoRI corta nos locais 
indicados em verde na figura 
e produz as extremidades 
coesivas: AATTC e TTAAG 
(complementares entre si).

G A A T T C
C T T A A G
A enzima Sma I corta na 
sequência indicada na figura e 
gera extremidades retas, que 
também podem ser religadas.

C C C G G G
G G G C C C
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Outra maneira de se obter DNA para clona-
gem é isolar inicialmente os fragmentos es-
pecíficos de DNA após a digestão do DNA 

com enzima de restrição e separação dos 
fragmentos gerados por meio de eletroforese 
(Figura 2). 

Fragmentos de DNA, cuja sequência de 
bases é conhecida, podem ser obtidos em 
grande quantidade pela técnica da PCR 
(iniciais da sigla em inglês Polymerase Chain 
Reaction). A PCR, está esquematizada na 
Figura 3. Milhões de cópias da molécula de-
sejada podem ser obtidas muito rapidamen-
te, em cerca de 2 horas. A sequência que se 
deseja amplificar deve estar localizada entre 
dois iniciadores sintéticos de duplicação de 
DNA, denominados primers. Tais iniciado-
res delimitam assim o trecho da molécula de 
DNA genômico que se deseja amplificar.

Para a obtenção de milhões de moléculas 
são necessários vários ciclos de replicação de 
DNA. Cada ciclo consiste da desnaturação 
da molécula de DNA pelo calor, permitin-

Figura 2. 
A eletroforese de DNA é uma técnica que permite a separação de moléculas de diferentes tamanhos em um gel ou matriz, quando submetida 
a um campo elétrico. As amostras de DNA (A) são aplicadas em pequenos poços existentes na parte superior da matriz ou gel, como 
esquematizado na parte esquerda da figura. Tais amostras geralmente são compostas por fragmentos de DNA de diferentes tamanhos que serão 
separados de acordo com seus tamanhos. Uma vez que o DNA apresenta carga negativa, a migração ocorre sempre na direção do polo positivo 
e a velocidade de migração dependerá do tamanho dos diferentes fragmentos. Após um tempo de migração, é possível observar bandas no gel 
ou matriz. Cada banda, representada no esquema por uma faixa azul, corresponde a um conjunto de moléculas que têm como característica 
comum o tamanho. Geralmente, na margem esquerda da matriz são aplicadas amostras de DNA compostas por fragmentos cujos tamanhos são 
conhecidos e que servem de referência para a estimativa dos fragmentos de DNA gerados após digestão e migração eletroforética. Tais amostras 
são denominadas marcadores e alguns dos tamanhos de tais marcadores (M) estão representados na figura. A foto à direita contém apenas uma 
banda de DNA humano com cerca de 800 pares de bases (pb). A técnica de eletroforese pode ser visualizada em detalhes no vídeo situado no 
endereço: http://www.youtube.com/watch?v=TZ-K13Y4ffw

do assim que as fitas abertas da dupla-hélice 
possam servir de molde para as novas mo-
léculas que serão sintetizadas pela enzima 
Taq polimerase, tendo como locais de 
início de duplicação os dois iniciadores (pri-
mers). Desse modo, apenas o trecho entre 
os dois iniciadores será duplicado. Após di-
versos ciclos de replicação, a coleção de frag-
mentos resultantes pode ser visualizada e 
separada do restante do genoma utilizando 
a técnica de eletroforese em gel de agarose 
(Figura 3). 

Após o isolamento do inserto de DNA, este 
deve ser inserido em um vetor de clonagem 
(Ver BOX), e, para isso, são utilizadas en-
zimas capazes de ligar covalentemente o in-
serto ao vetor, denominadas DNA ligases.

As polimerases do DNA são 
enzimas capazes de realizar 
a duplicação desta molécula. 
A Taq polimerase é uma 
polimerase do DNA que atua 
em altas temperaturas, ou seja, 
em temperaturas em que outras 
polimerases seriam degradadas 
pelo calor. Ela está presente na 
bactéria Thermus aquaticus, 
que vive em temperaturas 
extremas de gêiseres e fontes 
termais.
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INSERÇÃO DO DNA 
RECOMBINANTE NA CÉLULA
O DNA recombinante pode ser introdu-
zido na célula por uma série de métodos, a 
citar os mais utilizados por choque elétrico 
(eletroporação) ou choque térmico (eleva-
-se a temperatura a 42° C), permitindo as-
sim a entrada do transgene por estes, pela 

Figura 3.
Reação de PCR. Na figura estão apresentados 2 ciclos da reação de PCR. A cada ciclo de amplificação, o DNA é copiado de forma exponencial. 
Em (1) está representado um DNA dupla fita. Com o início da reação de PCR (2), a temperatura é aumentada para 95° C e as fitas do DNA 
são separadas (desnaturadas). Após a separação das fitas do DNA, a temperatura da reação é diminuída para cerca de 50° a 60° C e os primers 
são anelados ou emparelhados nos locais da fita molde onde houver complementaridade de bases (3). Na etapa (4), a temperatura da reação é 
elevada para cerca de 72° C e a enzima Taq polimerase sintetiza a nova cadeia de DNA (representada em azul, no ciclo 1, e em lilás no ciclo 2), 
estendendo o primer emparelhado na fita que servirá de molde para a duplicação do DNA. Ao final deste processo, o DNA está copiado e foram 
obtidas 2 novas fitas filhas (em azul), representados no item 5 da figura. As fitas mães (em preto) e as fitas filhas, resultantes do ciclo 1 de PCR 
(em azuis), são submetidas a um novo ciclo. As moléculas do ciclo 1 servem como molde para mais síntese de DNA do ciclo seguinte (ciclo 2). 
Em (6), as fitas são novamente desnaturadas; (7) os primers são anelados na fita a ser copiada; (8) a Taq Polimerase sintetiza novas fitas (lilás) a 
partir das fitas mães (preto) e filhas (azul). Todas as fitas de DNA (pretas, azuis, lilás) servirão como molde para um novo ciclo de PCR. Sugestões 
de vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=ZmqqRPISg0g; http://www.youtube.com/watch?v=2KoLnIwoZKU

formação de micelas hidrofílicas capazes de 
se fundir à membrana celular (lipofecção) e 
por transdução viral. Além disso, a replica-
ção do DNA recombinante pode ocorrer em 
uma grande diversidade de células, e a esco-
lha desta está relacionada com o objetivo da 
clonagem. Dentre as células utilizadas para a 
replicação e expressão estão: leveduras, célu-
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Figura 4.
Sistemas de Expressão para Biofármacos: Vantagens e Desvantagens. 

las bacterianas, células de mamíferos, células 
de insetos, entre outros (Figura 4). As célu-
las bacterianas normalmente são utilizadas 
para replicação do DNA recombinantes por 
serem de fácil manipulação, alta taxa de repli-
cação e baixo custo de manuseio com relação 
às demais células, mas também são utiliza-
das para a expressão de biofármacos menos 
complexos, como por exemplo a insulina. Já 

células de mamíferos, por exemplo, são fre-
quentemente utilizadas para expressão de 
proteínas recombinantes, visto que tais pro-
teínas apresentam um padrão de modifica-
ção pós-traducional (modificação que ocorre 
após a síntese da cadeia polipeptídica, proces-
so conhecido como tradução) mais complexo 
neste tipo de células, e que são fundamentais 
para a atividade biológica destas. 

Sociedade Brasileira de Genética 177

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mhashilkar%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23176292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Atala%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23176292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23176292
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/11454/162/brasil-amplia-producao-de-medicamentos-biologicos.html
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/11454/162/brasil-amplia-producao-de-medicamentos-biologicos.html
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/11454/162/brasil-amplia-producao-de-medicamentos-biologicos.html


GENÉTICA E SOCIEDADE

OS LONGÍNQUOS 
ANTECESSORES 
DE MENDEL III

 Luiz Augusto Salles das Neves1; Cristiele Spat1; Guilherme Felin2; 
Gian Pereira Noal3; Gabriel Quinto3

1Departamento de Biologia/CCNE, Universidade Federal de Santa Maria.
2Acadêmicos do Curso de Agronomia/CCR. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria. RS

Autor para correspondência: snaugusto@gmail.com

178 Genética na Escola  |  Vol. 8  |  Nº 2  |  2013



Na atualidade parece ser bem comum o 
entendimento de que e como os insetos 

participam da polinização das flores, princi-
palmente as abelhas que carregam grãos de 
pólen de uma flor para outra, propiciando a 
polinização. Entretanto, em relação à época a 
que o artigo se refere, somente alguém com 
espírito investigativo poderia observar e criar 
um método para entender a ação dos insetos 
como agentes polinizadores. Phillip Miller 
foi este investigador.

Foi o botânico mais conhecido na Inglater-
ra. Seu pai foi viveirista de Deptford e lhe 
garantiu boa formação. Miller falava várias 
línguas, o que lhe proporcionou viajar por 
várias partes do mundo, principalmente pela 
Europa. Quando esteve na Holanda pôde 
adquirir bons conhecimentos de jardinagem, 
horticultura e agricultura. Em 1772, estabe-
leceu-se na Inglaterra e se tornou responsável 
pelo Chelsea Physic Garden.

A partir dessa época, o Chelsea Physic Garden 
tornou-se o jardim botânico de referência 
para a Europa. Com auxílio de amigos, Mil-
ler recebia exemplares de plantas de todas as 
partes do mundo, inclusive plantas conside-
radas medicinais.

Este artigo é o terceiro de uma série baseada em revisão de 
literatura com a finalidade de divulgar descobertas científicas 

de investigadores que antecederam Gregor Mendel (1822–1884). 
O primeiro investigado foi Cotton Mather (1663–1728) que 
descobriu que a polinização das plantas ocorria pela ação dos ventos. 
O segundo foi Thomas Fairchild (1667–1729) que se dedicou à 
horticultura e jardinagem, sendo que a sua grande contribuição para 
a ciência foi a obtenção do primeiro híbrido artificial de Dianthus 
(cravo). O presente artigo tratará da contribuição de Phillip Miller 
(1691–1771) para a ciência do século XVII, que foi a descoberta 
da polinização das plantas através dos insetos, principalmente as 
abelhas.

Como membro da Sociedade de Jardineiros 
de Londres, sistematicamente, reunia-se com 
outros colegas num café em Chelsea para 
discutirem sobre a horticultura. Resultado 
dessas conversas, aliada à prática que Miller 
já tinha sobre cultivo de plantas, publicou o 
Dicionário dos jardineiros (The gardener’s 
and florists dictionary), no ano de 1724. Essa 
publicação teve oito edições completas, seis 
abreviadas, e foi traduzida para outras lín-
guas (ZIRKLE, 1932).

Na última edição, em 1768, Miller inseriu 
uma parte inicial que as demais não tiveram, 
onde apareciam explicações técnicas sobre 
termos botânicos, desenhos de frutos, es-
trutura das flores e fontes bibliográficas de 
onde obteve as informações. Após esta parte 
introdutória, na forma de dicionário, há des-
crição minuciosa das plantas tendo utiliza-
do a nomenclatura de Linné para descrever 
os nomes científicos das espécies. Por fim, 
encerrou a publicação catalogando plantas 
medicinais que poderiam ser cultivadas na 
Inglaterra. Em comparação com a 2ª edição 
de 1731, houve um aumento significativo do 
conteúdo do dicionário. Esta edição conti-
nha 215 folhas, enquanto a 8ª já estava com 
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333 folhas. Foi realmente a maior e a mais 
completa publicação de botânica, na forma 
de dicionário, da Inglaterra do século XVII. 
Em 1751, foi publicada uma versão alemã 
(SACHS, 1890).

 Além dessa publicação contemplando a área 
de botânica, Philip Miller também dedicou-
-se à hibridação de espécies vegetais, embora 
esses registros não sejam devidamente re-
conhecidos. (ZIRKLE, 1932). Na realida-
de, Miller não se destacou como hibridista, 
todavia descreveu em seu dicionário o cru-
zamento entre plantas de Brassica, Cucumis 
e tulipas. Foi nas plantas de tulipas que ob-
servou o trabalho dos insetos na polinização. 
Foram plantadas 12 tulipas, separadas por 
seis a sete metros uma da outra. De algumas 
plantas os estames foram removidos e, quan-
do as fl ores abriram, Miller imaginou que 
não haveria a fertilização. Porém, alguns dias 
depois verifi cou que abelhas visitavam as tu-
lipas sem os estames. Depois que as abelhas 
foram embora, Miller verifi cou que haviam 
deixado sobre os estigmas uma quantidade 
de grãos de pólen sufi ciente para ocorrer a 
fertilização. Estas tulipas, portanto produzi-
ram sementes (SACHS, 1890).

Há controvérsias quanto à data da publicação 
do dicionário de Miller. A data atribuída por 
Sachs é 1751, enquanto que Green (1914) 
cita que a primeira edição do dicionário é de 
1731 e ainda Miall (1912) relata que a oitava 
edição foi editada pela primeira vez em 1724. 
Talvez tenha sido por isso que os registros de 
hibridação tenham sido ignorados.

Como se sabe, naquela época havia troca de 
correspondências entre os investigadores na 
forma de cartas. Com Miller não foi diferen-
te. Em 6 de janeiro de 1721 redigiu uma car-
ta a Richard Bradley (1688?-1732) relatando 
sobre suas observações da polinização por 
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insetos em plantas de tulipas. Bradley, com 
a fi nalidade de divulgar as investigações de 
Miller, publicou a carta em seu livro “Tratado 
de Pecuária e Jardinagem”, editado em 1726.

Outro investigador Patrick Blair (1688–
1728) recebeu igualmente duas correspon-
dências de Miller e este, por sua vez, escreveu 
a Hans Sloane (1660–1753) reconhecendo 
as descobertas de Miller. As cartas foram pu-
blicadas na revista Philosophical Transaction 
em 1721, com o título “Observações sobre 
geração de plantas”. Na primeira carta, Miller 
relatou a inexistência de formação de embri-
ões em plantas de espinafres femininas que 
foram semeadas longe das masculinas, além 
das observações da polinização por insetos 
nas tulipas. Na segunda carta, relatou sobre 
a cor dos repolhos. Miller havia comprado 
um lote de sementes de repolho que resultou 
em repolhos brancos, vermelhos intensos e 
vermelhos menos intensos. Buscou respos-
tas com o vendedor que naquele momento 
não soube explicar, e apenas perguntou a 
Miller como e onde havia plantado. Miller 
então lhe respondeu que plantara repolhos 
brancos para depois semear os vermelhos. O 
vendedor então entendeu que o vento pode-
ria ter levado o pólen dos repolhos brancos 
para os vermelhos. As sementes resultantes, 
semeadas novamente, geraram repolhos ver-
melhos menos intensos. O vendedor ainda 
comentou que frequentemente cultivadores 
fi cavam desapontados com a degenerescên-
cia de ambos os tipos de repolhos e atribuí-
am esse efeito ao solo (Zirkle, 1932). 

Embora fosse apenas uma observação, Mil-
ler e todos os cultivadores de repolhos ha-
viam descoberto a herança intermediária, 
mas a falta de conhecimento sobre herança 
não permitiu que levassem adiante tal re-
sultado.
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A Genética possibilitou uma compreensão profunda dos 
mecanismos evolutivos e o estabelecimento da Evolução 

como a teoria unifi cadora da Biologia. A Genética de Populações 
permite estudar a Evolução no âmbito das ciências experimentais: 
a análise quantitativa da variabilidade genética possibilita elaborar 
modelos que conduzem o delineamento de experimentos e o teste 
de hipóteses evolutivas. A partir dos estudos de polimorfi smos 
moleculares as diferenças entre os organismos passaram a ser usadas 
como ferramentas para, por exemplo, inferir fi logenias e eventos 
demográfi cos históricos, testar hipóteses sobre seleção natural ou 
datar eventos quando não há fósseis disponíveis. A teoria evolutiva, 
hoje, não é exatamente a proposta por Darwin. Não se trata de 
uma nova teoria evolutiva, mas de contribuições e acréscimos ao 
arcabouço já existente.
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A Origem das Espécies, de Charles Darwin, 
é considerado o livro que mais infl uen-

ciou o pensamento ocidental desde o seu lan-
çamento em 1859. Controvérsias à parte, é 
notório o seu impacto na produção artística 
e intelectual em todas as áreas, da fi losofi a à 
economia, das artes às ciências. Na época em 
que foi escrito, a noção de um mundo bioló-
gico estático e imutável já havia dado lugar a 
um cenário dinâmico em que novas formas 
de vida surgiriam a partir de mudanças em 
espécies ancestrais. Obras anteriores como 
as de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), 
Erasmus Darwin (1731-1802) e Georges-
-Louis Leclerc, conde de Buff on (1707-
1788), já usavam ideias transformistas para 
discutir a grande diversidade biológica em 
nosso planeta, particularmente as origens 
e as relações entre os organismos. De um 
modo geral, as discussões eram voltadas para 
ressaltar as evidências de mudanças nas es-
pécies mas as causas de tais modifi cações não 
eram exploradas, dando margem para conci-
liar o conceito de mudanças biológicas com 
a presença de um plano superior que as di-
rigisse e com a presença indispensável de um 
grande planejador que houvesse arquitetado 
tal plano e acompanhasse o seu desenrolar. 
O grande impacto de A Origem das Espécies, 
a novidade que a obra apresentou, foi uma 
abordagem de evolução orgânica segundo a 
qual o processo adaptativo é fruto da ação da 

seleção natural, ou seja, um processo evoluti-
vo que não requer um design e, como conse-
quência, dispensa a atuação de um designer, 
dispensa qualquer plano divino, qualquer 
força ou entidade guiando a história da vida.

A teoria darwiniana possui dois conceitos 
fundamentais: a descendência com modi-
fi cações e a ancestralidade compartilhada 
entre as espécies. A hereditariedade tem um 
papel importantíssimo, uma vez que é sobre 
as características herdáveis que a seleção na-
tural pode atuar. De fato, “inheritance” (“he-
rança”) é uma palavra muito presente em 
A Origem das Espécies, desde os primeiros 
parágrafos introdutórios e ao longo de todo 
o texto.

No entanto, Darwin não tinha conhecimen-
to dos mecanismos de transmissão heredi-
tária tal como os conhecemos hoje. Para ele, 
a herança aconteceria por mistura das carac-
terísticas dos parentais, a chamada “blending 
inheritance” (“herança por mistura”, ver Fi-
gura 1), que é uma noção comum e intuitiva 
de herança; se examinarmos as característi-
cas de uma prole, de modo geral, os fi lhos 
são meio parecidos com o lado materno e 
meio parecidos com o lado paterno. Nesse 
tipo de herança -blending inheritance- as ca-
racterísticas dos pais são fundidas na prole e 
são essas novas características que passam a 
ser transmitidas à futura geração.

Figura 1.
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Quando tentamos avaliar a falta da Genética 
para o desenvolvimento das ideias de Da-
rwin, a resposta é surpreendente: não fez fal-
ta alguma! Darwin pôde realizar toda a sua 
obra sem conhecimentos de Genética pois, 
ainda que a hereditariedade seja presente e 
basal em sua teoria, o conceito central para 

o pensamento darwiniano é a presença de 
variabilidade. Darwin desenvolveu o pensa-
mento populacional interpretando as dife-
renças entre os indivíduos, ou seja, a varia-
bilidade como um atributo das populações, 
justamente a característica que permite sua 
evolução. 

Entretanto, se a Genética não fez diferen-
ça para a formulação da teoria darwiniana, 
a presença e manutenção da variabilidade 
hereditária fi cavam difíceis de serem expli-
cadas no contexto da herança por mistura 
e sob a ação da seleção natural. De acordo 
com a herança por mistura, ao longo das 
gerações, haveria uma tendência à homo-
geneização das características dos indivídu-
os; partindo de uma população com muita 
variabilidade em uma característica, em 
poucas gerações, todos seriam iguais. Além 
disso, a própria seleção natural, ao manter 
apenas os indivíduos com as características 
mais favoráveis a um determinado ambien-
te, também eliminaria a variabilidade origi-
nal das populações.

No fi nal do século XIX, a evolução orgânica 
era quase um consenso entre os naturalistas, 
porém o darwinismo não era universalmen-
te aceito. Darwin, um gradualista, propu-
nha um processo evolutivo lento, em que 
grandes mudanças se dariam pelo acúmulo 
de pequenas e graduais modifi cações ao lon-
go do tempo geológico; também propunha 
que a seleção natural determinaria, a partir 
da variabilidade existente nas populações, 
quais características seriam perpetuadas em 
um determinado ambiente. Os saltacionis-

tas (também chamados de mutacionistas), 
por sua vez, propunham que grandes mu-
danças poderiam surgir nos organismos, di-
recionando o curso da evolução; essa visão, 
por não descartar de vez a possibilidade de 
um arquiteto e de um plano para a evolução 
biológica, também possuía simpatizantes 
entre os que procuravam evitar confl itos 
com suas convicções religiosas.

Se a Genética não fez falta para a elaboração 
da teoria darwiniana, o desconhecimento 
dos mecanismos de transmissão hereditá-
ria representou uma séria difi culdade à sua 
consolidação. Ao longo do século XX, o 
desenvolvimento da Genética possibilitou 
uma compreensão profunda dos mecanis-
mos evolutivos e contribuiu fortemente para 
o estabelecimento da Evolução como a teo-
ria unifi cadora da Biologia.

A partir da redescoberta das leis de Mendel, 
podemos caracterizar três períodos impor-
tantes de contribuições da Genética para a 
teoria evolutiva. Não pretendo aqui fazer 
uma revisão histórica, mas apresentar um 
painel dos principais avanços do conheci-
mento em cada período e seus desdobra-
mentos conceituais e metodológicos para a 
compreensão da evolução biológica.

A formalização do “pensamento tipológico” é atribuída a Platão, que considerava que todos os seres e obje-
tos são representações de um modelo ideal, o eidos, que existe no âmbito das ideias. Os desdobramentos do 
pensamento tipológico na nossa cultura são muitos; no campo da biologia, as pequenas diferenças entre os 
organismos (a variabilidade) seriam consideradas imperfeições em relação ao tipo ideal, este sim, perfeito. 
O pensamento populacional rompe com o pensamento tipológico ao considerar a variabilidade como uma 
propriedade das populações e não como imperfeição dos organismos.
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A REDESCOBERTA  
DAS LEIS DE MENDEL  
E DAS MUTAÇÕES
A partir de 1900, a redescoberta das leis de 
Mendel solucionou uma das dificuldades da 
teoria evolutiva ao mostrar que a herança é 
particulada: os fatores hereditários se unem 
na prole e segregam na formação dos game-
tas. Dessa maneira, a variabilidade poderia 
ser mantida ao longo das gerações, não sen-
do perdida como aconteceria na “herança por 
mistura”. 

Logo em seguida, foram descobertas as mu-
tações – o material hereditário poderia so-
frer modificações, e este seria o mecanismo 
responsável por constantemente introduzir 
variabilidade nas populações. Assim, se por 
um lado a variabilidade era perdida por se-
leção natural, a cada geração as mutações 
introduziriam novidades herdáveis nas po-
pulações.

Neste primeiro período, a Genética contri-
buiu para a teoria evolutiva com a compre-
ensão do mecanismo de transmissão he-
reditária e com a descoberta das mutações 

como fonte de variabilidade genética nas 
populações. O curioso é que, num primeiro 
momento, a Genética representou o que foi 
chamado de “golpe de misericórdia” na teo-
ria darwiniana: a descoberta das mutações 
não revelou mudanças graduais, mas sim o 
surgimento de fenótipos contrastantes - por 
exemplo, mutantes de Drosophila de olhos 
brancos quando toda a população possuía 
olhos vermelhos. Isso foi interpretado, num 
primeiro momento, como uma evidência 
contraditória à evolução darwiniana, tal 
como era entendida na ocasião. Os saltacio-
nistas viram sua hipótese ganhar força.

Mais de vinte anos depois, as leis de Men-
del e a teoria darwinista foram sintetiza-
das na Genética de Populações. Ao longo 
desse período, uma série de experimentos 
que demonstravam a herança mendeliana 
de pequenas variações, além de experimen-
tos sobre seleção em laboratório que foram 
gradualmente amenizando os antagonismos 
e contribuindo para a aceitação da seleção 
natural como um mecanismo eficiente para 
mudanças evolutivas, tal como proposto por 
Darwin.
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A GENÉTICA  
DE POPULAÇÕES
O equilíbrio de Hardy-Weinberg, publi-
cado independentemente por Weinberg 
e por Hardy em 1908 com seis meses de 
diferença, marca o início das pesquisas 
sobre as consequências matemáticas da 
herança mendeliana nas populações. A 
partir dessas publicações, uma série de 
experimentos mostraram que a seleção 
de pequenas diferenças poderia mudar 
significativamente uma população e, por 
volta de 1918, a maioria dos geneticistas 
abordava a herança mendeliana e a seleção 
darwiniana como complementares e não 
contraditórias. 

Foram os trabalhos seminais de Ronald Fi-
sher (1890-1962), Sewall Wright (1889-
1988) e John Burdon Sanderson Haldane 
(1892-1964) que sintetizaram quantita-
tivamente a genética e a seleção natural, 
fundamentando a genética de populações 
e permitindo que a teoria evolutiva pudes-
se ser tratada no âmbito do método cien-
tífico. A variabilidade genética passou a 
ser quantificada por meio das frequências 
dos alelos nos genes e a Evolução passou 
a ser estudada a partir das modificações 
dessas frequências ao longo das gerações. 
Os mecanismos evolutivos puderam ser 
melhor compreendidos com a modelagem 
da ação da seleção natural, das mutações 
e do fluxo gênico sobre as frequências 
gênicas das populações. Além disso, um 
novo mecanismo evolutivo foi proposto, 
a deriva genética, destacando o papel das 
pequenas populações na evolução. Alguns 
conceitos novos foram introduzidos, como 
o conceito de tamanho efetivo populacio-
nal e de estrutura genética de populações, 
que permitiam descrever a organização da 
variabilidade dentro e entre populações de 
uma espécie.

Com o desenvolvimento da Genética de 
Populações, ao longo da década de 1930, 
o pensamento biológico foi marcado pela 
chamada “síntese evolutiva”: a sistematiza-
ção de todas as áreas da Biologia na pers-
pectiva da teoria da Evolução. Além de 
Fisher, Haldane e Wright esse movimento 
contou com algumas personalidades im-

portantes da época, representando as áre-
as da Genética (Theodosius Dobzhansky, 
1900-1975), Zoologia (Ernst Mayr, 1904-
2005), Botânica (George Sttebins, 1906-
2000) e Paleontologia (George Gaylord 
Simpson, 1902-1984). A Biologia passa a 
ter uma teoria unificadora, emblematizada 
na célebre frase de Dobzhansky, “nada em 
Biologia faz sentido exceto à luz da Evo-
lução”.

A partir da análise quantitativa da variabi-
lidade genética, uma abordagem empírica 
do processo evolutivo passou a ser possí-
vel. O desenvolvimento de modelos per-
mitia o delineamento de experimentos e 
teste de hipóteses. O grande marco desse 
período é a Evolução passar a ser estudada 
no âmbito das ciências experimentais.

Esse período também presenciou po-
sições antagônicas e polêmicas, como a 
controvérsia entre as hipóteses clássica e 
balanceada para explicar a presença dos 
polimorfismos nas populações. Segundo 
a hipótese balanceada, liderada por Do-
bzhansky, num lócus gênico a heterozigose 
seria a condição de maior valor adaptativo, 
o que manteria o polimorfismo estável na 
população. De acordo com a visão clássica, 
na maioria dos lócus haveria apenas um 
alelo favorecido e a heterozigose seria uma 
condição transitória, com alelos em pro-
cesso de fixação. De qualquer modo, nesse 
período, a seleção natural era considerada 
o agente mais importante atuando sobre a 
variabilidade genética; as discussões eram 
sobre qual tipo de seleção (direcional ou 
balanceada) seria preponderante nas po-
pulações.

Esse período, que dura até a década de 
1960, é caracterizado pelo grande desen-
volvimento teórico da Genética de Popu-
lações porém com uma série de limitações 
quanto aos materiais de estudo. A variabi-
lidade era acessada basicamente por meio 
de cruzamentos ou por estudos de cro-
mossomos politênicos o que restringia os 
experimentos a alguns animais e plantas 
com tempos de geração bastante curtos ou 
àqueles poucos insetos que apresentavam 
cromossomos politênicos com padrões de 
bandas bem definidos. 

Godfrey Hardy
http://campus.murraystate.
edu/academic/faculty/
tderting/bio116/Hardy_
Weinberg_Sim.html

Wilhelm Weinberg
http://campus.murraystate.
edu/academic/faculty/
tderting/bio116/Hardy_
Weinberg_Sim.html

Ronald Fisher
http://faculty.etsu.
edu/gardnerr/mathbio/
mathbio.htm

Sewall Wright
http://faculty.etsu.
edu/gardnerr/mathbio/
mathbio.htm

John Burdon 
Sanderson 
Haldane
http://neurotree.org/
neurotree/peopleinfo.
php?pid=7555

Theodosius 
Dobzhansky
http://www.lexpress.fr/
diaporama/diapo-photo/
actualite/sciences/
especes-de-darwin_739131.
html?p=4#content_diapo

Ernst Mayr
http://library.mcz.harvard.
edu/chronology

George Sttebins
http://www.botany.org/
plantsciencebulletin/psb-
2000-46-2.php

George Gaylord 
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http://www.lexpress.fr/
diaporama/diapo-photo/
actualite/sciences/
especes-de-darwin_739131.
html?p=5#content_diapo
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A EVOLUÇÃO MOLECULAR
Na década de 1960, o desenvolvimento da 
técnica de eletroforese de proteínas em gel 
inaugura o período de estudos de evolução 
no nível molecular. A nova metodologia, a 
eletroforese de isozimas, permitia o acesso 
à variabilidade molecular dos mais diversos 
organismos. A avalanche de estudos que se 
seguiu revelou uma grande quantidade de 
polimorfismos moleculares. Tal quantidade 
de variabilidade não era compatível com a 
ação da seleção natural, o que levou Kimura 
a apresentar, em 1968, (KIMURA, 1968), 
a teoria neutralista de evolução molecular. 
Ao calcular taxas de evolução em termos de 
substituição de nucleotídeos, Kimura con-
cluiu que elas eram tão altas que muitas das 
mutações deveriam ser neutras. De acordo 
com o modelo neutro, o tempo para a subs-
tituição de um alelo fixado por outro é in-
versamente proporcional à taxa de mutação 
do gene e o tempo para a fixação de um alelo 
é proporcional ao tamanho populacional. 
Assim, a quantidade de polimorfismo mo-
lecular nas populações dependeria das taxas 
de mutação e migração e do tamanho popu-
lacional.

Esse modelo explicava resultados muito in-
teressantes, obtidos por 3 grupos de pesqui-
sadores independentemente: Zuckerkandl 
e Pauling (1962, 1965), Margoliash (1963) 
e Doolittle e Blomback (1964), que traba-
lharam, respectivamente, com evolução de 
moléculas de hemoglobina, citocromo C e 
fibrinopeptídeos. Eles observaram que as 
taxas de evolução moleculares eram constan-
tes ao longo do tempo, ou seja, o número de 
diferenças de aminoácidos da mesma molé-
cula entre dois organismos era proporcional 
ao tempo de separação entre eles. Moléculas 
diferentes acumulavam diferenças de acordo 
com a sua taxa de mutação, o que estava de 
acordo com o modelo neutralista de evolu-
ção molecular. A partir desse modelo, as 
diferenças moleculares entre os organismos 
passaram a ser usadas como uma ferramenta 
extremamente útil, que permite datar even-
tos de divergência filogenética mesmo na au-
sência de registro fóssil. Este é o princípio do 
relógio molecular.

O início desse terceiro período é marcado 
por uma ênfase na importância das taxas de 
mutação e do tamanho efetivo populacional 
e pelo desenvolvimento e aplicação do relógio 
molecular. Além disso, os estudos sobre sele-
ção passaram a contar com a hipótese nula 
oferecida pelo modelo neutro de evolução.

A partir da década de 1980, os polimorfis-
mos passaram a ser estudados consideran-
do-se a molécula de DNA. Diversas técnicas 
permitem acessar a variabilidade diretamen-
te do material genético, a partir de tamanhos 
de fragmentos gerados por enzimas de res-
trição até diferenças pontuais reveladas pelo 
sequenciamento dos nucleotídeos; o estudo 
pode se concentrar em uma única região de 
interesse, mas hoje também é possível anali-
sar genomas inteiros. As metodologias para 
acessar a variabilidade molecular nas popu-
lações e espécies são cada vez mais acessíveis 
e uma enorme capacidade de processamento 
de dados é hoje disponível. A própria Gené-
tica de Populações, que partiu de modelos 
relativamente simples, passou a ser desen-
volvida de maneira mais elaborada recorren-
do, por exemplo, a equações de difusão, 
análises bayeseanas ou modelos de  
coalescência. 

Hoje, algumas das questões evolutivas clássi-
cas podem ser investigadas em grande detalhe. 
Por exemplo, os genes envolvidos no processo 
de especiação e no isolamento reprodutivo po-
dem ser pesquisados; hipóteses sobre os pro-
cessos atuando na variabilidade genética das 
populações podem ser testadas a partir dos pa-
drões de variabilidade; regiões do genoma sob 
pressão seletiva podem ser identificadas etc. 

A Genética tem oferecido contribuições aos 
diversos campos da Biologia: as filogenias 
moleculares são usadas na sistemática; aná-
lises populacionais ajudam a estabelecer li-
mites específicos e complementam trabalhos 
de taxonomia clássica; o relógio molecular é 
aplicado quando os paleontólogos não encon-
tram datações confiáveis; eventos demográ-
ficos históricos, como fluxos migratórios ou 
isolamentos populacionais, podem ser inferi-
dos com análises filogeográficas; até mesmo 
questões forenses são resolvidas com teste de 
DNA, dentre inúmeras outras aplicações.
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Relógio molecular é 
um modelo que propõe que 
moléculas biológicas evoluem a 
taxas temporais aproximadamente 
constantes e que possibilita 
a estimativa de datas de 
divergência entre linhagens.

Hipótese nula é aquela 
contra a qual a hipótese do 
pesquisador é confrontada e 
que sustenta que a diferença 
entre duas amostras se deve 
ao acaso e não a algum tipo de 
tendência.

Equações de difusão são 
equações matemáticas utilizadas 
para resolver problemas com 
múltiplas variáveis e dinâmica 
semelhante à difusão de 
partículas. Na genética de 
populações são utilizadas para 
modelar alterações em grandes 
populações.

Análises bayeseanas são 
análises estatísticas capazes 
de incorporar conhecimentos 
prévios de forma dinâmica na 
busca pela explicação mais 
provável para um determinado 
conjunto de dados.

Modelos de coalescência 
são modelos que para fazer 
inferências sobre a história 
evolutiva das populações 
se baseiam no fato de que 
linhagens alélicas convergem até 
um único alelo ancestral comum.
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A teoria evolutiva, hoje, não é exatamente 
a proposta por Darwin. Cento e cinquenta 
anos depois, a compreensão das relações entre 
hereditariedade, desenvolvimento e fatores 
ambientais trouxe uma série de novos aspec-
tos à proposta original. Em relação à síntese 
evolutiva da década de 1930, há uma tendên-
cia para incorporar à abordagem centrada 
nos genes também uma abordagem relacio-
nada às formas dos organismos. Nesse senti-
do, novos conceitos vêm sendo amplamente 
discutidos, como herança epigenética,  
plasticidade fenotípica, teoria da 
complexidade e paisagens adaptati
vas complexas. Não se trata exatamente 
de uma nova teoria evolutiva, como propõem 
alguns autores mais radicais, mas de contri-
buições e acréscimos ao arcabouço já existen-
te. Tem sido assim que, desde A Origem das 
Espécies, a teoria da evolução biológica vem 
se atualizando. “Darwinismo” permanece 
como um nome adequado à teoria, não como 
um sinônimo de seleção natural e nem como 
um culto dogmático a Darwin, mas como 
um tributo ao grande naturalista que, além 
de sua obra, nos legou um método de traba-
lho rigoroso, baseado na coleta de dados sis-
temática e minuciosa, baseado em reflexões 
profundas e críticas, e apontou questões que 
ainda hoje permanecem polêmicas.
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Paisagens adaptativas 
são diagramas de desempenho 
adaptativo populacional em que 
genótipos com elevada aptidão 
são representados em picos 
e aqueles menos adaptados 
em vales. Assemelham-se a 
relevos montanhosos e são uma 
poderosa analogia em biologia 
evolutiva.

Herança epigenética – 
Herança de características 
que não são codificadas pelo 
genoma.

Plasticidade fenotípica é a 
alteração do fenótipo expresso 
em função de condições 
ambientais.

Teoria da complexidade é 
aquela que abarca a complexa 
interdependência das partes 
de um todo e os princípios de 
incerteza, de indeterminismo e 
de não linearidade.
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Quatro heranças – 
Genética Médica 
Populacional
AUTOR: Verte Filmes/INaGeMP 2012

Felipe Bandoni de Oliveira

Colégio Santa Cruz, São Paulo
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Um garoto, em uma pequena ci-
dade do interior da Bahia, nas-

ce com uma doença genética rara, que 
afeta pouquíssimas crianças no Brasil. 
No entanto, o problema não é desco-
nhecido dos pais do garoto, que têm 
um segundo fi lho afetado, além de ou-
tros conhecidos na pequena cidade. A 
concentração de casos chamou a aten-
ção dos cientistas do Instituto Nacio-
nal de Genética Médica Populacional 
(INaGeMP), que iniciam um programa 
de pesquisa para entender o problema e 
propor encaminhamentos que melho-
rem a qualidade de vida dos afetados. 

Essa e outras três histórias são con-
tadas nesse documentário produzido 
pelo próprio INaGeMP, uma institui-
ção formada por vários centros de pes-
quisa, situados em locais tão distantes 
como Porto Velho e Porto Alegre, e 
que colaboram entre si para proporcio-
nar melhores condições de saúde para 
portadores de doenças genéticas. Dada 
a raridade dos casos em termos popula-
cionais, são doenças geralmente ignora-
das pelo sistema de saúde convencional. 
Contudo, como o documentário escla-
rece, são problemas reais e signifi cativos 
para certas comunidades. 

Um dos casos apresentados é o de Ma-
ribel, uma vendedora portadora da do-
ença de Machado-Joseph. A narrativa é 
rica em informações, descrevendo o pa-
drão de herança e sintomas dos afeta-
dos pela doença, mas não é indiferente 
à situação delicada vivida por Maribel e 
outros entrevistados, que sofrem com a 
degeneração causada pela doença. Por 
um lado, mostra as descobertas dos 
cientistas, que rastreiam as bases mo-
leculares da doença e suas origens nos 
imigrantes açorianos; por outro, ressal-

ta a luta dos que possuem a mutação 
contra os sintomas e a busca por apoio 
da família e da sociedade. 

O documentário teve a preocupação de 
usar poucos termos técnicos, de forma 
que a essência dos quatro casos é facil-
mente compreendida mesmo para os 
não iniciados em Genética. Contudo, 
a compreensão pode ser muito mais 
aprofundada se alguns termos especí-
fi cos como “herança dominante”, “casa-
mento consanguíneo”, entre outros, fo-
rem familiares para o espectador. 

Trata-se de um material que pode ser 
usado por professores do Ensino Mé-
dio e Superior com vários objetivos: 
para servir como um disparador para 
os temas de Genética e da Biologia 
Molecular, para conhecer casos práti-
cos de doenças com tipos de herança 
diferentes, ou simplesmente para ilus-
trar aulas expositivas com exemplos re-
ais. Os quatro casos são relativamente 
independentes entre si, de maneira que 
um professor pode usar apenas o tre-
cho que julgar mais adequado para os 
seus alunos. 

Além disso, o documentário explora o 
trabalho do cientista em seu aspecto 
principal, que é a atitude investigativa 
diante dessas doenças genéticas. Às ve-
zes, como imagina o leigo, esse trabalho 
necessita de análises genéticas sofi stica-
das e equipamentos de última geração. 
Outras vezes, como expõe o vídeo, é 
necessário conversar com as famílias ou 
simplesmente analisar os registros de 
casamento de uma comunidade. Essen-
cial mesmo é a curiosidade e a investi-
gação criteriosa. 

O vídeo está disponível gratuitamente 
no link:  http://vimeo.com/52122415
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Combinar e recombinar 
com os dominós
AUTOR: UAB/UnB, 2013

Maria de Nazaré Klautau Guimarães

Departamento de Genética e Morfologia, Instituto 
de Ciências Biológicas, Universidade de Brasília

RESENHAS

No ensino de Genética uma das 
principais difi culdades é a falta de 

compreensão do processo da meiose e 
sua relação com a estrutura do genoma, 
a reprodução, os ciclos de vida e a varia-
ção genética. Os métodos tradicionais 
de ensino, atualmente, podem ser con-
siderados pouco efetivos face aos recen-
tes avanços do conhecimento e apontam 
para a necessidade de novas estratégias 
de aprendizagem, como as utilizadas pe-
las Tecnologias da Informação e Comu-
nicação (TIC).  

O vídeo educativo “Combinar e recom-
binar com os dominós”, produzido no 
ano de 2013 pela equipe da UAB/UnB, 
aborda os principais conceitos de Gené-
tica relacionados à herança, ao genoma e 
à reprodução utilizando o modelo didáti-
co descrito nesta revista (KLAUTAU et 
al., 2008; 2011). O vídeo está disponível 
gratuitamente no link: http://www.you-
tube.com/watch?v=QUjiXQOtC9Y. 

O objetivo principal desta mídia é servir 
como apoio ao processo de ensino dos 
principais conceitos de Genética, pois 
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estimula o raciocínio e a concretização 
do aprendizado de conteúdos considera-
dos abstratos, por meio de uma atividade 
reflexiva e ativa. Os objetivos específicos 
visados por este método englobam, den-
tre outros, facilitar a compreensão do 
comportamento do material genético na 
transmissão entre células e gerações; na 
relação entre os conceitos de cromosso-
mos, moléculas de DNA, cromátides, 
genes, alelos e genomas; como também, 
no entendimento da origem da variação 
genética na formação dos gametas.  

O vídeo apresenta duração aproximada 
de 18 (dezoito) minutos e divide-se em 
cinco partes: (1) Apresentação do ma-
terial; (2) Entendendo os genomas; (3) 
Dinâmica do material genético na repro-
dução celular; (4) Entendendo a variação 
genética intercromossômica; e (5) En-
tendendo a variação genética intracro-
mossômica.

Este material poderá ser utilizado por 
professores do ensino médio, quando 
cada parte poderá ser explorada com as 
explicações que se fizerem necessárias. 
Já no ensino superior, o vídeo também 
poderá ser muito útil na etapa da revi-
são inicial na disciplina de Genética, 
principalmente para a formação de pro-
fessores, quando os estudantes poderão 
ter atuação mais participativa e reflexiva, 
podendo perceber a origem das dificul-
dades de compreensão a respeito de tais 
assuntos. Todos os desenhos dos do-
minós poderão ser solicitados à equipe 
autoral (e-mail: nklautau@unb.br).  As-
sim, os estudantes e/ou professores po-
derão confeccionar o próprio material, 
que servirá como estímulo à aprendiza-
gem, visto que a qualidade do trabalho 
apresentado enriquece as atividades com 
material concreto.

Ao final do processo, os futuros profis-
sionais estarão mais capacitados a su-
gerir outras atividades com os modelos, 
de grande importância para a prática 
docente. Este recurso didático também 
poderá ser utilizado como instrumento 
para uma aprendizagem autônoma tanto 
no ensino presencial, como no ensino à 
distância.

Klautau-Guimarães, M. N.; Oliveira, S. F.; Pe-
drosa, H.; Correia, A. Dinâmica dos alfine-
tes no ensino de genética. Genética na Escola 
v. 3, n. 2, p. 42-46, 2008.

Klautau-Guimarães, M. N.; Resende, T. A.; 
Lobo, J.; Oliveira, S. F. Entendendo a varia-
ção genética. Genética na Escola v. 6, n. 1, p. 
56-66, 2011.
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UM GENE

As cores observadas nos animais são resultantes da presença de pigmentos 
nos tecidos biológicos. Por ser uma característica de grande variabilidade, 

a coloração dos animais é alvo de estudos que buscam a compreensão a respeito 
dos mecanismos responsáveis por seu controle e diversidade. O mais estudado 
dos pigmentos, a melanina - sintetizada nos melanócitos - desempenha papéis 
importantes na proteção contra a radiação UV, na camufl agem e na seleção sexual. O 
gene MC1R (receptor da melanocortina-1) apresenta um papel central na regulação 
da produção de melanina em diversos animais, incluindo os humanos. 
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O gene MC1R 
e a pigmentação 
dos animais
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A MELANINA E A 
COLORAÇÃO DOS 
ORGANISMOS

Desde o surgimento da genética clássi-
ca com os estudos de Gregor Mendel 

(1822-1884) com ervilhas, seus principais 
avanços foram motivados pela observação de 
características diversificadas e notáveis nos 
indivíduos das populações. A partir dessas 
observações, buscou-se compreender o papel 
do material genético na morfologia, na fisio-
logia e no comportamento dos seres, ou seja, 
nas manifestações fenotípicas. Entretanto, 
por muito tempo, estudos relacionando o ge-
nótipo com o fenótipo dos organismos foram 
escassos, principalmente devido à dificulda-
de em identificar o gene ou genes responsá-
veis por variações fenotípicas. Soma-se a isto 
o fato da maioria dos fenótipos ser multifa-

torial, ou seja, resultam da interação entre 
diversos genes e fatores ambientais, além de 
fatores socioculturais, o que dificulta estu-
dos relativos a eles.

A coloração da pele, dos cabelos e dos olhos 
dos animais é determinada principalmente 
pela presença do pigmento melanina. A via 
de síntese da melanina ocorre em células 
especializadas, denominadas melanócitos, 
a partir de um precursor, o aminoácido 
tirosina envolvendo uma série de reações 
enzimáticas, com a participação chave da 
enzima tirosinase. O pigmento é formado 
em organelas especializadas denominadas 
melanossomas (Figura 1) e, a seguir, ele é 
transferido para células adjacentes ao mela-
nócito, tais como os queratinócitos da pele 
ou as células do folículo piloso, que deter-
minarão a pigmentação observada nesses 
tecidos.

Figura 1.
Mecanismo de pigmentação:  
(I) - Esquema da interação 
entre as células do tipo 
melanócitos e os queratinócitos 
circundantes. A melanina 
produzida pelos melanócitos 
e armazenada nas organelas 
melanossomas é movida 
até prolongamentos da 
célula, sendo transferida 
através de exocitose para as 
células vizinhas, conferindo 
pigmentação ao tecido; (II) - 
Representação simplificada da 
melanogênese demonstrando 
os mecanismos de produção 
dos dois tipos de pigmentos 
de melanina: (a) ligação do 
hormônio estimulante de 
melanócitos (α-MSH) ao 
receptor de melanocortina-1 
(MC1R) faz com que (b) a 
proteína G acoplada ao receptor 
MC1R desencadeie a ativação 
da enzima tirosinase; (c) 
aminoácido tirosina é oxidado 
pela tirosinase à dopaquinona 
que pela ação de outras enzimas 
produz pigmentos eumelanina. 
(d) proteína sinalizadora agouti 
(ASIP) se liga ao receptor 
MC1R; (e) redução da atividade 
da enzima TYR; (f) ação 
reduzida das enzimas resulta 
na produção de pigmentos 
feomelanina.

Dois tipos de melanina podem ser produ-
zidos nos melanócitos: a eumelanina - de 
coloração marrom ou preta; e a feomelani-
na - de coloração creme, amarela ou verme-
lha. A quantidade relativa desses dois tipos 
de pigmentos sintetizada pelos melanócitos 
determina a coloração do corpo de todos os 
vertebrados conhecidos desde o menor dos 
peixes, o guppy, a um dos mais robustos ma-

míferos, os elefantes, incluindo a coloração 
da pele e dos cabelos dos seres humanos.

O controle da produção dos dois tipos de 
melanina, tanto no que se refere ao tipo de 
pigmento quanto à sua quantidade, envolve 
diversos genes. Variações nesses genes resul-
tam em diferentes fenótipos existentes entre 
as espécies e mesmo entre indivíduos de uma 
mesma espécie. 

Melanossomas são 
organelas especializadas das 
células conhecidas como 
melanócitos, que contêm o 
pigmento melanina. Apresentam 
colorações e estruturas internas 
diferentes, dependendo do tipo 
de pigmento presente.

UM GENE
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Éxons são segmentos de 
DNA de um gene eucariótico 
cujas sequências nucleotídicas 
correspondentes permanecem 
no RNA mensageiro maduro. 
Durante o splicing do RNA 
mensageiro, segmentos 
denominados íntrons são 
removidos e os éxons são 
covalentemente ligados uns 
aos outros gerando o RNA 
mensageiro maduro.

Proteínas G são proteínas 
formadas por três subunidades 
(alfa - α, beta - β, e gama 
- γ), localizadas no interior 
da membrana plasmática e 
acopladas a receptores de 
membrana. Após serem ativadas 
pelos receptores, as proteínas 
G realizam transdução do sinal, 
ou seja, estimulam outras 
enzimas a realizar uma resposta 
intracelular ao estímulo.

O estudo da rota metabólica da produção 
dos pigmentos demonstrou que os mecanis-
mos envolvidos são altamente conservados 
nos diferentes grupos de vertebrados, tor-
nando essa característica muito importante 
para estudos genéticos. A variação existente 
na coloração dos animais possibilita uma 
oportunidade para o estudo da base genética 
da diversidade fenotípica e do modo como 
mudanças nos fenótipos podem afetar a evo-
lução dos organismos. A coloração é uma 
característica de fácil observação, permitindo 
avaliar as mudanças causadas por mutações e 
a distinção entre os diferentes alelos presen-
tes nos indivíduos.

O GENE MC1R
Recentemente foram identificados diversos 
genes que contribuem significativamente 
para a variação na pigmentação dos animais. 
Além do gene TYR, responsável pela produ-
ção da enzima tirosinase, estão envolvidos na 
pigmentação os genes MC1R, ASIP, OCA2, 
TYRP1 e DCT, entre outros, cada um pos-
suindo funções em diferentes etapas do me-

tabolismo e com influência no fenótipo da 
pigmentação do organismo.

O gene receptor de melanocortina-1 (MC1R) 
é o mais amplamente estudado. Na espécie 
humana, o gene está localizado no cromos-
somo 16, na região q24.3. Este gene possui 
apenas um éxon, transcrito em um RNA 
mensageiro de 3099 pares de bases, destes, 
951 nucleotídeos correspondem à região 
que codifica para os 317 aminoácidos que 
compõem a proteína MC1R. As sequências 
restantes correspondem às regiões 5’ e 3’ não 
traduzidas do gene.

A proteína codificada pelo gene MC1R é um 
receptor presente na membrana plasmática 
dos melanócitos. Este receptor é um receptor 
de membrana que se acopla à proteína G). 
O MC1R atua como um importante agente 
na pigmentação dos animais, em especial dos 
vertebrados. A proteína MC1R promove a 
conexão entre os meios intracelular e extra-
celular e apresenta um domínio N-terminal, 
sete domínios transmembrânicos e um 
domínio carboxi-terminal (Quadro 1). 

Domínios 
transmembrânicos  
são regiões das proteínas 
que atravessam a membrana 
plasmática das células, 
ligando o meio extracelular ao 
intracelular.

Quadro 1.
Gene: Receptor de 
melanocortina-1

Símbolo: MC1R

Proteína: codifica a síntese da 
proteína MC1R

Organização: um éxon 

Família: Receptores de 
membrana acoplados 
a proteína G, com sete 
domínios transmembrânicos

Tamanho: 3.099 nucleotídeos, 
com uma região codificadora de 
951 nucleotídeos

Proteína: 317 aminoácidos

Localização: na espécie 
humana, cromossomo 16, 
região q24.3
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O MC1R ATUA COMO  
UM INTERRUPTOR NA 
SÍNTESE DE MELANINA
A síntese de melanina ocorre por meio de 
uma série de eventos nos quais o MC1R re-
presenta um papel fundamental. A regulação 
da produção de melanina é iniciada com a li-
gação de uma molécula ligante no receptor 
MC1R. Dois tipos de ligantes antagônicos 
podem interagir com MC1R: o hormônio 
estimulante de melanócitos (α-MSH), se-

cretado pela glândula pituitária, e a proteína 
sinalizadora agouti (ASIP) sintetizada pelo 
gene ASIP. Quando o hormônio α-MSH se 
liga ao receptor MC1R, a proteína G, que 
está fisicamente acoplada ao receptor, locali-
zada na superfície interna da membrana da 
célula, desencadeia uma cascata de sinais 
que resulta na ativação da tirosinase e de 
outras enzimas e na produção de eumelani-
na. A tirosinase é essencial para a síntese de 
melanina, pois realiza a oxidação do ami-
noácido tirosina em dopaquinona e, após 

Cascatas de sinais são 
mecanismos celulares nos quais 
a ligação de um ligante a um 
receptor induz a produção de 
mensageiros secundários que 
ativam diversas outras proteínas, 
resultando na ampliação da 
resposta ao estímulo.

Oxidação é a reação química 
em que uma molécula sofre a 
perda de elétrons e aumenta 
sua reatividade.

Ligantes são moléculas, 
geralmente pequenas, que 
interagem com sítios de ligação 
de proteínas receptoras a 
fim de transmitir um sinal 
biológico. Exemplos: inibidores, 
ativadores, hormônios e 
neurotransmissores.
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uma sequência de reações químicas, ocorre a 
polimerização do pigmento escuro eume-
lanina (Figura 1 a-c). Se a proteína ASIP se 
ligar ao receptor MC1R, a atividade da tiro-
sinase é diminuída, a produção do pigmento 
eumelanina reprimida e a de feomelanina é 
ativada (Figura 1 d-f ). 

Investigações do papel do gene MC1R na 
pigmentação de diferentes espécies demons-
traram que modificações neste gene podem 
causar alterações estruturais na proteína re-
ceptora que interferem no seu funcionamen-
to regular. Determinadas mutações provo-
cam o aumento da produção de pigmentos 
escuros, do tipo eumelanina, devido à ati-
vação constante do receptor. Tais mutações 
originam alelos dominantes, ou seja, os 
animais que possuírem pelo menos uma có-
pia do alelo com estas mutações terão o fenó-
tipo escuro. Outras alterações na sequência 
do gene MC1R produzem receptores não 
funcionais levando à redução da produção 
de eumelanina com aumento da produção de 
feomelanina, o que resulta em fenótipos de 
cor clara. Os alelos que contém essas modi-
ficações normalmente são recessivos em re-
lação aos demais, pois são necessárias duas 
cópias para que o fenótipo associado a eles 
se manifeste. 

MC1R E A VARIAÇÃO NA 
PIGMENTAÇÃO HUMANA.  
E OS RUIVOS COM ISSO?
Ao caminharmos pelas ruas observamos pes-
soas com variados tons de pele e de cabelos, 
algumas com cabelos loiros e outras com di-
versas tonalidades de castanho a preto. As 
pessoas com pele morena ou negra produ-
zem principalmente pigmento do tipo eume-
lanina, possuindo também uma maior capa-
cidade de bronzeamento quando expostas ao 
sol. Já as pessoas com cabelos ruivos, loiros, 
pele clara ou com sardas produzem em maior 
proporção feomelanina e tendem a bronzear-
-se com menor facilidade. A pigmentação é 
importante na proteção da pele contra danos 
causados pela radiação ultravioleta (UV) do 
sol, um dos principais causadores de tumores 
de pele. Uma vez que o pigmento feomelani-
na não protege a pele contra a UV, as pessoas 

com mais feomelanina têm um risco aumen-
tado de danos na pele causada pela exposição 
solar devem se proteger ainda mais.

Nas populações humanas foram identifica-
das diversas variantes para o gene MC1R e 
várias delas foram associadas ao aumento do 
risco de câncer de pele, por codificarem pro-
teínas não funcionais que aumentam os efei-
tos citotóxicos causados pela radiação UV. 
Esses alelos apresentam em suas sequências 
de bases alterações que causam as substitui-
ções do aminoácido arginina por cisteína no 
códon 151 (Arg151Cys), da arginina por 
triptofano no códon 160 (Arg160Trp) e da 
asparagina por histidina no códon 294 (As-
p294His). Estudos recentes demonstraram 
que algumas combinações de variações do 
gene MC1R e dos genes causadores de cân-
cer, CDKN2A e BRAF (nos quais 40 e 60%, 
respectivamente, dos pacientes com melano-
ma possuem mutação), resultam em maior 
risco para desenvolvimento de melanomas, 
independente do tom de pele clara ou escura. 
Assim sendo, o risco pode estar aumentado 
tanto em pessoas com a produção elevada de 
eumelanina ou de feomelanina. Além disso, 
os estudos sugerem que as variações no gene 
MC1R que produzem pigmento feomela-
nina quando associadas à mutação no gene 
BRAF podem aumentar o risco de câncer 
de pele mesmo na ausência de fatores am-
bientais, como a exposição à UV, devido a 
mecanismos de danos oxidativos inerentes à 
produção desse pigmento.

O fenótipo ruivo ocorre em cerca de 2% 
da população mundial, e está presente em 
maior frequência na Irlanda, país em que 
ocorre em 12% das pessoas. Historicamen-
te, as pessoas que apresentavam traços físi-
cos de ruivos foram cercadas por mitos. Na 
Europa já foram temidas, discriminadas e 
consideradas predestinadas à agressividade. 
Entretanto, foram também admiradas, como 
no caso da rainha Elizabeth I (1533–1603) 
(Figura 2a), e retratadas pela arte como na 
pintura ‘O nascimento de Vênus’ (Nascita 
di Venere - 1486) (Figura 2b) do famoso 
artista Sandro Botticelli (1445-1510). Na 
atualidade, ainda são lembradas e notadas, 
especialmente no caso de celebridades como 
Nicole Kidman. 

Polimerização é a produção 
de grandes moléculas 
repetitivas (polímeros) por 
meio de reações de adição de 
unidades básicas menores ou 
monômeros.

Alelo dominante é a 
versão do gene que se 
manifesta fenotipicamente 
no heterozigoto, ocultando 
por completo o fenótipo 
correspondente ao alelo 
recessivo.
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Figura 2. 
(a) Rainha Elizabeth I (“Darnley 
Portrait”, cerca de 1575); 

(b) O nascimento de Vênus 
(Sandro Botticelli, cerca de 
1486). Fontes: National Portrait 
Gallery, London: NPG 2082; 
http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Sandro_
Botticelli_-_La_nascita_di_
Venere_-_Google_Art_Project.
jpg.

Há pouco mais de uma década, pesquisas 
genéticas revelaram que o fenótipo dos rui-
vos está associado a alguns alelos do gene 
MC1R. Apesar de ser considerada uma ca-
racterística recessiva em relação aos demais 
tipos de pigmentação humana, não existe 
apenas um alelo responsável pelo fenótipo 

ruivo. Dentre as variações do gene MC1R, 
encontradas na espécie humana, nove dife-
rentes alelos foram associados à ocorrência 
de cabelos ruivos e pele clara, sendo que seis 
desses (Asp84Glu, Arg142His, Arg151Cys, 
Ile155Thr, Arg160Trp e Asp294His) in-
fluenciam fortemente o fenótipo, enquanto 
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outros três alelos (Val60Leu, Val92Met e 
Arg163Gln) influenciam fracamente o fe-
nótipo (Quadro 1). Esses alelos provocam 
diferentes alterações estruturais no receptor, 
podendo afetar sua resposta ao hormônio 
α-MSH, alterando a atividade do receptor 
e gerando um extenso gradiente de pigmen-
tação nos ruivos, como é possível visualizar 
pela diversidade de tons de cabelos e pele 
observada entre os indivíduos com esse fe-
nótipo.

Os aspectos aqui abordados demonstram 
que o MC1R é um gene de extrema impor-
tância para o estudo da genética da pigmen-
tação. Por estar presente em diversos grupos 
de organismos torna possível a realização de 
análises genéticas comparativas auxiliando 
no entendimento da regulação dos fenótipos, 
além de possibilitar a descoberta de novas 
interações deste gene com outras caracterís-
ticas genéticas.
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