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CONCEITOS EM GENÉTICA

Deriva 
genética:
a aleatoriedade  
no processo 
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A seleção natural foi o primeiro mecanis-
mo proposto para explicar satisfato-

riamente a evolução biológica. Entretanto, 
ela não é suficiente para explicar a existência 
de toda a diversidade que encontramos na 
natureza. Algumas características observa-
das nos seres vivos podem ter-se tornado 
mais frequentes, ou mais raras, por simples 
acaso, através de um processo denominado 
deriva genética.
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A seleção natural proposta por Charles 
Darwin em sua maior obra, A Origem 

das Espécies (1859), foi, sem dúvida, um mar-
co para as ciências naturais por propor um 
mecanismo eficaz para explicar o surgimento 
e a transformação de toda a diversidade bio-
lógica. Por meio desse mecanismo evolutivo, 
os organismos com alguma vantagem contri-
buem com mais indivíduos para a próxima 
geração, de forma que, ao longo do tempo, 
substituem indivíduos menos aptos. A evo-
lução por seleção natural sustenta-se até a 
atualidade como o único processo evolutivo 
capaz de gerar adaptações.

No entanto, evolução não é sinônimo de 
adaptação, pois, mudanças evolutivas (isto 
é, descendência com modificação) nem sem-
pre são resultado da seleção natural e podem 
acontecer independente do seu efeito ser be-
néfico ou maléfico para o indivíduo. Como 
exemplo, temos a produção da vitamina C 
que ocorre na maioria dos animais, mas foi 
perdida em algumas linhagens de vertebra-
dos, incluindo aquela à qual pertencem os 
humanos. O que explicaria essa perda da sín-
tese de um composto tão importante? Existe 
algum outro fator evolutivo além da seleção 
natural que poderia explicar tal fenômeno?

A EVOLUÇÃO  
RESULTANTE DO ACASO
Seria possível que alelos extremamente 
vantajosos fossem eliminados da popula-
ção, mesmo trazendo uma grande vantagem 
ao indivíduo que os possuísse? Ou, em caso 
extremo, que uma mutação deletéria aumen-
tasse em frequência até que se tornasse a úni-
ca versão do gene na população? Analisando 
essas questões sob o ponto de vista da evolu-
ção por seleção natural, a resposta seria ne-
gativa, pois a Seleção agiria em favor da mu-
tação vantajosa, no primeiro caso, e contra a 
mutação desvantajosa, no segundo. No en-
tanto, a resposta correta seria que sim (e com 
frequência). Para entender como isso aconte-
ce, precisamos primeiro esclarecer um pon-
to: é verdade que esses cenários não seriam 
explicados pela seleção natural, mas ela não 
é a única força evolutiva existente. A deriva 
genética (WRIGHT, 1931), caracterizada 
principalmente por mudanças aleatórias no 
conjunto genético de uma população ao lon-

go das gerações, não só é capaz de provocar 
mudanças evolutivas, mas de se sobrepor à 
seleção natural em alguns cenários, como ve-
remos a seguir.

MAS O QUE SERIA  
A DERIVA GENÉTICA?
O conceito de deriva genética pode ser com-
preendido por uma abordagem que se refere 
à estatística, o que para alguns alunos difi-
culta a compreensão desse importante fator 
evolutivo. Para tentar contornar esse proble-
ma e ilustrar o processo, criamos aqui uma 
situação hipotética.

Imagine que uma grande empresa mantém 
um jardim de plantas para fins de venda e que 
ela cultiva três raras variedades de girassóis: 
azuis, lilases e roxos. Já que a variedade lilás é 
um pouco mais comum que as outras duas, a 
empresa adotou a seguinte norma para evitar 
um viés de venda: em cada lote vendido, me-
tade deve ser composta por girassóis lilases 
(1/2), e a outra metade igualmente dividida 
entre girassóis azuis (1/4) e roxos (1/4).

Para a inauguração do Jardim Botânico Mu-
nicipal, a prefeitura comprou 200 plantas 
desse fornecedor para iniciar uma população 
de girassóis. Com o intuito de manter a po-
pulação, todas as sementes produzidas por 
cada uma das plantas eram primeiramente 
coletadas e juntas em um saco, a partir do 
qual uma amostra de 200 sementes era re-
tirada de forma aleatória para ser semeada e 
formar a próxima geração. Ou seja, ao longo 
do processo não havia seleção de qualquer 
uma das variedades em particular, de modo 
que algumas plantas poderiam contribuir 
com mais sementes, outras com menos, ou 
até mesmo não haver sementes de certa va-
riedade. Esse manejo garantia um tamanho 
populacional constante de 200 plantas no 
Jardim Botânico, pois cada girassol floresce 
apenas uma única vez ao ano, morrendo após 
a reprodução. Dessa forma, a população re-
cém-formada será sempre composta por no-
vos indivíduos anualmente.

Em paralelo, um frequentador do Jardim 
Botânico Municipal ficou encantado com os 
girassóis e resolveu comprar daquela mes-
ma empresa apenas 20 plantas e iniciar uma 
pequena população. Consciente de que seu 

Alelos são diferentes formas 
ou variantes de um gene.
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pequeno terreno é suficiente para manter 
apenas 20 girassóis em condições apropria-
das, ele manteve esse tamanho populacional 
constante, adotando o mesmo processo de 
escolha aleatória das sementes produzidas 
para formar cada nova geração. Assim, o pro-
cesso de criação adotado foi o mesmo do Jar-
dim Botânico Municipal, mas em uma escala 
10 vezes menor.

Anos mais tarde, essas variedades ganharam 
prêmios em exposições importantes, aumen-
tando o interesse por elas. A empresa logo 
anunciou que dispunha das três variedades, 
mas que era parte de sua política interna ven-
der apenas lotes com proporções específicas 
dos três tipos de girassóis, garantindo que 
essa estratégia vinha sendo mantida com su-
cesso nos últimos anos.

Com essa informação, o Jardim Botânico 
Municipal fez um censo da população em 
seu jardim e descobriu que dos 200 girassóis 
da geração atual, aproximadamente 100 indi-
víduos da população eram de coloração lilás, 
50 de coloração azul e as outras 50 eram de 
flores roxas. Certo de que encontraria o mes-
mo, o pequeno produtor realizou a contagem 
dos 20 indivíduos e encontrou um resulta-
do surpreendente: todos os girassóis eram 
da variedade azul. Supondo que poderia ter 
sido um engano, ele comparou seus dados 
com fotografias detalhadas de seu jardim 
original e se certificou de que de fato a popu-
lação inicial era composta pelas três varieda-
des nas proporções anunciadas pela empresa 
(1/2 lilases, 1/4 azuis e 1/4 roxas).

Seu filho, um pesquisador da área de Gené-
tica de Populações, explicou-lhe que o re-
sultado foi devido à ação da deriva genética, 
pois aquela era uma espécie diploide e por 
isso muitas características do organismo são 
o resultado da ação conjunta dos dois alelos 
que o indivíduo carrega para determinados 
genes. No caso desses girassóis, a caracterís-
tica em questão é a cor da flor, e as cores são 
produzidas pela interação entre os alelos G1 
e G2. As flores roxas seriam produzidas por 
plantas com duas cópias do alelo G1 (G1G1) 
enquanto que as azuis são produzidas pelas 
plantas G2G2 e as lilases seriam produzidas 
pela interação entre as duas cópias diferen-
tes, G1G2.

O filho ainda explica que uma forma de re-
gistrar as mudanças populacionais é através 
do acompanhamento das frequências dos 
alelos ao longo das gerações. Então, ao pre-
parar a nova geração pela escolha aleatória de 
sementes, uma determinada variedade de gi-
rassol poderia ter uma representação maior 
ou menor do que as outras, simplesmente 
por um desvio no momento da amostragem. 
Tal acontecimento ocorre porque o tamanho 
da população é limitado e esses desvios na 
amostragem podem acontecer. Por exemplo, 
se durante a coleta o jardineiro recolher, ape-
nas por acaso, mais sementes de flores azuis 
com genótipo G2G2, na próxima geração 
existirão mais alelos G2 em relação ao outro 
alelo. Nesse caso, falamos que sua frequên-
cia aumentou e a do outro diminuiu. Como 
a amostra de sementes é finita e aleatória, 
na próxima geração nada garantirá que se-
rão escolhidas mais plantas com flores azuis, 
podendo ocorrer uma amostragem em outra 
direção, com mais sementes com alelos G1, 
provocando o aumento da frequência desse 
alelo e a diminuição da frequência do outro. 
Para visualizar melhor esse processo, consi-
dera-se a possibilidade de se poder enxergar 
a frequência dos alelos G1 e G2 ao longo das 
gerações das populações do Jardim Botâni-
co Municipal e do pequeno produtor, como 
mostrado na Figura 1. Assim, a frequência 
dos alelos flutua de modo aleatório, e é jus-
tamente essa variação aleatória na frequência 
dos alelos em uma população, provocada por 
um erro na amostragem desses alelos para 
comporem a próxima geração, que chama-
mos de deriva genética. 

OS EFEITOS  
DA DERIVA GENÉTICA
Qual seria a explicação para terem sobrado 
apenas as plantas com flores azuis no lote do 
pequeno produtor, enquanto que no Jardim 
Botânico Municipal ainda existiam as três 
variedades? Em nosso exemplo, o pequeno 
produtor esperava obter as mesmas propor-
ções de variedades de girassol de quando ele 
havia comprado da grande empresa de jar-
dinagem. Entretanto, conforme observamos 
anteriormente, a cada lote novo de sementes 
coletadas para gerar a próxima geração, ocor-
reu um desvio dessa proporção. Isso explica 

O genótipo é o conjunto de 
alelos que um indivíduo possui.

Diploides são organismos 
que possuem duas cópias de 
cada cromossomo em suas 
células somáticas (ou seja, não 
reprodutivas).
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Figura 1.
Alterações nas frequências 
alélicas ocorridas a cada 
geração nos dois jardins. Os 
eixos verticais da esquerda 
e da direta representam o 
número e a frequência dos 
alelos, respectivamente, em 
cada população. O eixo x 
representa as gerações, sendo 
0 os parentais (provenientes da 
empresa). Observe que após 
44 gerações (F44) o alelo G2 
foi fixado (vermelho) enquanto 
o alelo G1 (azul) foi perdido 
na população menor, mas se 
mantiveram em frequências 
aproximadamente iguais no 
Jardim Botânico Municipal após 
esse mesmo período.

Lócus é uma posição em um 
cromossomo que é ocupada por 
um dado gene ou um de seus 
alelos.

as mudanças nas frequências alélicas ao lon-
go do tempo. Mas, por que de modo mais 
intenso no jardim pequeno?

Para entender por que isso acontece, bas-
ta imaginar que uma planta azul (G2G2) 
seja amostrada a mais no lugar de uma roxa 
(G1G1) nas duas populações. Na pequena, 
isso vai resultar em 22 alelos G2, e 18 alelos 
G1 para a próxima geração; ou seja, a fre-
quência do alelo G2: f(G2) = 22/40 = 0,55 
e do alelo G1: f(G1) = 18/40 = 0,45. Na po-
pulação grande, por outro lado, essa mesma 
alteração resultará em f(G2) = 202/400 = 

0,505 e f(G1) 198/400 = 0,495. Como po-
de-se perceber, o desvio causado por uma 
pequena alteração na amostragem de indiví-
duos acarreta mudanças de dimensões muito 
diferentes nas duas populações: enquanto 
resulta em um desvio considerável nas fre-
quências alélicas da população pequena, não 
tem praticamente efeito algum na população 
grande. Percebe-se, então, que a deriva gené-
tica é dependente do tamanho da população, 
sendo mais intensa em populações menores, 
em que são maiores os desvios na amostra-
gem dos alelos que comporão a próxima ge-
ração.

Como observado na Figura 1, pode aconte-
cer de essas mudanças nas frequências dos 
alelos culminarem no desaparecimento de 
um deles na população. Nessa situação, ocor-
re a PERDA de um alelo, enquanto o outro 
alcança a frequência de 100%, o que chama-
mos de FIXAÇÃO de alelo. No caso de nos-
so pequeno produtor, o alelo G2 foi fixado na 
população de seu jardim, daí somente seriam 
produzidas plantas G2G2 com flores azuis. 
Nesse estágio, a variabilidade genética nes-
se lócus foi perdida nessa população, sendo 
observado apenas o alelo G2.

Para explorar esses pontos e traçar quais são 
as propriedades gerais da deriva genética, 
simulamos esse mesmo cenário mil vezes, 

como mostrado na Figura 2. Ou seja, é o 
equivalente a mil outros pequenos produto-
res e mil outras prefeituras realizando aquele 
procedimento que descrevemos. A primeira 
parte da figura nos mostra que a fixação de 
um dos alelos acontece nos dois tamanhos 
populacionais (Figura 2A). Nas menores, no 
entanto, isso ocorre muito mais rápido: em 
no máximo 526 gerações acontece a fixação 
de um dos alelos (observe o eixo horizontal 
do primeiro histograma), enquanto apenas 
~25% das populações grandes fixaram um 
dos alelos após esse mesmo período. Nos 
grupos maiores isso também ocorre, embora 
possa levar até mais de 6000 gerações (eixo 
horizontal do segundo histograma).
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Ainda, pode-se perguntar: o alelo G2 foi fi-
xado por ele conferir alguma vantagem para 
a planta? Existiu, nesse caso, alguma prefe-
rência por um dos alelos? A segunda parte 
da figura nos mostra que tanto nas popula-
ções pequenas quanto nas grandes, o alelo 
G1 foi fixado em torno de metade dos casos 
(os desvios observados para mais ou menos 
0,5 não são significativos), enquanto G2 é 
que se fixou na outra metade. Isso demons-
tra que, embora no experimento original do 
pequeno produtor o alelo fixado tenha sido 
o G2, poderia igualmente ter sido o G1, pois 
não há uma escolha por um dos alelos – isso 

Figura 2.
Resultados de 1000 réplicas de 
cada experimento – populações 
de pequenos produtores 
(esquerda) e em grandes jardins 
(direita). A) O eixo vertical 
dos histogramas representa o 
número de jardins (réplicas) em 
que um dos alelos foi fixado na 
geração x. Note que o máximo 
de gerações para populações 
pequenas é pouco mais de 
500, enquanto em populações 
grandes, chega a mais de 6000. 
B) O número e a proporção de 
casos em que G1 é o que foi o 
alelo fixado (azul), e o mesmo 
para o alelo G2 (vermelho).

acontece apenas por acaso. Ou seja, é como 
se fosse jogada uma moeda para o alto uma 
vez e o resultado fosse “cara”. Não significa 
que há algum tipo de seleção para o “alelo 
cara”: as probabilidades para cada lado são 
iguais. Se repetíssemos esse experimento 
1000 vezes, em aproximadamente metade 
dos casos, observaríamos esse resultado, e 
na outra metade, o “alelo coroa”. A partir dis-
so, percebemos que mesmo na ausência de 
seleção natural, a composição genética das 
populações pode ser alterada ao longo das 
gerações devido a outra força evolutiva – a 
deriva genética.
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A partir desse exemplo podemos resumir al-
gumas das propriedades da deriva genética:

• Ela é uma força evolutiva inversamente 
proporcional ao tamanho populacional. 
Tanto no exemplo original quanto nas 
réplicas, os efeitos da Deriva foram muito 
mais intensos nas populações pequenas, 
conforme pode ser observado pela quan-
tidade de gerações decorridas até que um 
dos alelos se fixasse;

• A deriva genética promove a fixação e per-
da aleatória dos alelos;

• Ela leva à perda da variabilidade genética 
dentro de uma população: após o evento 
de fixação, apenas um dos alelos será en-
contrado naquele grupo.

DERIVA GENÉTICA VERSUS 
SELEÇÃO NATURAL
Agora que entendemos a deriva genética 
como uma força evolutiva, nossa discussão 
dirige-se, quase que inevitavelmente, a traçar 
um paralelo com um outro fator evolutivo: 
– a seleção natural. Ou seja, qual das duas 
terá maior importância em moldar a variação 
genética no processo evolutivo? Esse é um 
debate que data desde a proposta da Síntese 
Moderna, nas décadas de 1930-40, quando a 
deriva genética foi inicialmente proposta por 
Sewall Wright (1889-1988). Este encontrou 
grande oposição principalmente por parte de 
Ronald Fisher (1890-1962), que defendia 
que alterações na composição genética devi-

do a erros aleatórios eram mínimas, e o pro-
cesso evolutivo era majoritariamente resulta-
do da seleção natural. No entanto, anos de 
pesquisa têm ajudado a elucidar a questão. 
Atualmente, certo consenso foi alcançado: 
quanto menor a população, maior será a in-
fluência da deriva genética, enquanto o poder 
de atuação da seleção natural aumenta gra-
dativamente com o aumento da população. 
Isso acontece porque os desvios aleatórios 
na contribuição dos alelos para a formação 
de cada geração podem ser tão elevados em 
pequenas populações que mesmo alelos van-
tajosos correm o risco de ser perdidos. Isso 
nos leva à conclusão de que nem toda varia-
ção encontrada nos indivíduos de uma popu-
lação é adaptativa, já que parte dela pode ter 
sido fixada pela deriva genética.

A DERIVA GENÉTICA  
NA EVOLUÇÃO HUMANA
O ácido ascórbico, mais conhecido como 
vitamina C, é um composto essencial para 
o bom funcionamento celular e de todo o 
organismo, participando da síntese de dife-
rentes compostos celulares, como o coláge-
no, além de atuar como antioxidante, pro-
tegendo as células contra danos oxidativos 
e infecções. Tamanha a sua importância em 
humanos, a deficiência desse composto leva 
ao desenvolvimento de escorbuto, caracteri-
zada por hemorragias, alterações cutâneas e 
pode levar à morte (MANELA-AZULAY 
et al, 2003). 
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Ao contrário de outros organismos, tais 
como algumas espécies de peixes, aves e mes-
mo outros mamíferos, nós não temos a ca-
pacidade de sintetizar vitamina C, e por isso 
temos que obtê-la por meio da alimentação. 
Isso acontece porque a nossa versão do gene 
GLO, que codifica uma enzima envolvida 
no último passo da produção de vitamina 
C nesses outros organismos (L-gulono-1,-
4-lactona oxidase), contém muitas muta-
ções deletérias e, portanto, não codifica uma 
proteína funcional (DROUIN et al, 2011). 
Mas, como é possível que ao longo da evolu-
ção um gene/proteína tão importante tenha 
se tornado inativo?

Investigações em vários grupos de organis-
mos demonstraram que, além da linhagem 
dos primatas antropoides (que inclui, den-
tre outras espécies, orangotangos, gorilas 
e humanos), outros grupos de vertebrados 
também perderam essa enzima – incluindo 
alguns peixes, aves e mamíferos, como o por-
quinho-da-índia. A explicação para esse fe-
nômeno é que todas essas espécies têm uma 
dieta rica em vitamina C, ingerindo até 100 
vezes mais que o consumo diário necessário. 
Assim, a pressão da seleção natural sobre o 
gene GLO diminuiu nessas linhagens, pois 
tanto indivíduos com a versão normal do 
gene quanto os mutantes com a versão ina-
tiva eram capazes de obter, de uma forma 
ou de outra, a quantidade necessária de áci-
do ascórbico e sobreviver (DROUIN et al, 
2011). Ou seja, a capacidade de produzir 

vitamina C, passou a ser um caráter neutro 
nessas linhagens, evoluindo sob deriva gené-
tica, o que resultou na perda de função do 
gene GLO.

Esse exemplo nos mostra que nem todas as 
características dos organismos são adaptati-
vas, podendo ter evoluído por deriva genéti-
ca. Dessa forma, a evolução dos seres vivos é 
melhor compreendida quando consideramos 
a influência do ambiente e as ações conjuntas 
da deriva genética e seleção natural sobre os 
indivíduos.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq) pelo apoio financeiro ( JLO pro-
jeto 234216/2014-0).

REFERÊNCIAS 
DARWIN, C. A Origem das Espécies. Tradução: 

C. Duarte e A. Duarte. São Paulo: Ed. Mar-
tin Claret, 2014 [1859].

DROUIN, G.; GODIN, J. R.; PAGÉ, B. The ge-
netics of vitamin C loss in vertebrates. Cur-
rent Genomics, v.12, p.371-378, 2011.

MANUELA-AZULAY, M.; MANDARIM- 
DE-LACERDA, C. A.; PEREZ, M. A.; 
FILGUEIRA, A. L.; CUZZI, T. Vitamina 
C. Anais Brasileiros de Dermatologia, v.78, 
p.265-274, 2003.

WRIGHT, S. Evolution in Mendelian popula-
tions. Genetics, v.16, p.97-159, 1931.

Sociedade Brasileira de Genética 111

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



Weverton Carlos Ferreira Trindade1, Mateus Henrique Santos2, Roberto Ferreira Artoni2, Dalva Cassie Rocha3

1 Universidade Estadual de Ponta Grossa, Mestrando em Biologia Evolutiva, Ponta Grossa, PR 
2 Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Biologia Estrutural, Molecular e Genética, Ponta Grossa, PR
3 Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Biologia Geral, Ponta Grossa, PR

Autor para correspondência - wevertonf1993@hotmail.com

INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE GENÉTICA

Percepção da teoria da 
evolução por alunos de 
Biologia de uma universidade 
portuguesa e de uma 
universidade brasileira: 
uma análise comparativa*

* Esta pesquisa foi realizada ao abrigo do Programa Licenciaturas 
Internacionais, financiado pela CAPES, em Portugal.

112 Genética na Escola  |  Vol. 13  |  Nº 2  |  2018

mailto:wevertonf1993@hotmail.com


Na atualidade, nenhuma outra teoria científica sobre a origem da biodiver-
sidade supera a teoria da evolução. Contudo, a teoria da evolução ainda é 

muito mal compreendida e aceita. Neste trabalho foi realizada uma avaliação dos 
documentos pedagógicos orientadores de Portugal e do Brasil, Estado do Para-
ná, para investigar divergências na estrutura de ensino e no conteúdo referente à 
Evolução no Ensino Secundário/Médio, além de uma investigação exploratória 
a partir de um questionário aplicado em alunos de uma universidade portugue-
sa e de uma universidade brasileira localizada no Paraná, a fim de avaliar se as 
diferenças na estrutura de ensino e nos documentos pedagógicos orientadores 
afetam as concepções dos estudantes sobre a teoria da evolução. Como resultado, 
percebe-se que em Portugal é dada maior ênfase ao estudo da Evolução Biológica 
no Ensino Secundário/Médio, sendo este um conteúdo estruturante, enquanto 
no Paraná é um conteúdo básico dentro do conteúdo estruturante biodiversida-
de. A religião não pareceu um fator determinante na compreensão e aceitação da 
teoria da evolução, principalmente entre os alunos portugueses. A menor carga 
horária destinada ao conteúdo de evolução no Ensino Médio no Estado do Pa-
raná parece afetar a percepção da teoria evolutiva pelos alunos da universidade 
brasileira, porém, um simples aumento na carga horária dedicada ao ensino de 
Evolução pode não ser suficiente para erradicar os equívocos científicos.
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INTRODUÇÃO

Na atualidade, nenhuma outra teoria 
científica sobre a origem da biodiver-

sidade supera a teoria da evolução biológica. 
Charles Darwin elaborou um sistema ex-
plicativo estável que não entra numa espiral 
infinita de mistérios, completamente isento 
de elementos religiosos (DENNET, 1998; 
ROSE, 2000). 

Além de seu grande poder explicativo, a teo-
ria da evolução é uma grande aliada no desen-
volvimento do pensamento crítico e científi-
co. Como referido pela UNESCO (2003), o 
desenvolvimento do conhecimento científico 
sobre a origem, as funções e a evolução do 
universo e da vida oferecem à humanidade 
uma abordagem conceitual e prática que in-
fluencia sua conduta e as suas perspectivas.

Apesar desta extrema importância, muitos 
professores enfrentam dificuldades no ensi-
no da teoria da evolução. Tidon e Lewontin 
(2004) apontaram os principais problemas 
que os professores enfrentam ao abordar este 
assunto e, dentre as colocações dos professo-
res, eles citaram o uso de material didático, 
o currículo escolar e a falta de preparo dos 
alunos para a compreensão do assunto. Nes-
te mesmo estudo, quase metade dos profes-
sores demonstrou ter conceitos lamarckistas 
quanto à evolução, apesar da maioria consi-
derar fácil a distinção entre a teoria de Dar-
win e a teoria de Lamarck. Oleques, Bartho-
lomei e Boer (2011) também identificaram 
em professores uma visão lamarckista da 
teoria da evolução, a qual interfere no apren-
dizado do aluno. 

Considerando que a teoria da evolução tem 
papel central e organizador na Biologia 
(DOBZHANSKY, 1964; GOULD, 1999; 
DAWKINS, 2009; WILSON, 2009), po-
dendo facilitar a compreensão dos demais 
ramos da Biologia no decorrer de um curso 
superior relacionado à Biologia, o objetivo 
deste trabalho foi identificar alguns equívo-
cos científicos em estudantes brasileiros e 
portugueses da graduação em Biologia (pri-
meiro ano da faculdade) sobre a teoria da 
evolução. Além disso, foi investigado de for-
ma preliminar convergências e particularida-
des do conteúdo referente à evolução biológi-
ca no Ensino Médio paranaense e no Ensino 

Secundário português a partir da análise 
documental. Além de avaliar se as diferenças 
na estrutura de ensino e nos documentos pe-
dagógicos orientadores influenciam a com-
preensão e aceitação da teoria da evolução, 
tais ferramentas permitiram também desta-
car pontos que poderiam ser utilizados para 
sanar dificuldades no aprendizado em ambas 
as localidades, melhorando a compreensão 
da teoria da evolução.

METODOLOGIA
Além de uma avaliação dos documentos 
pedagógicos orientadores de Portugal e do 
Estado do Paraná, também foi realizada 
uma investigação a partir de um questioná-
rio sobre o tema “Evolução biológica” para 
os recém-ingressos de 2014 no curso de Li-
cenciatura em Biologia de uma universidade 
em Portugal e para os recém-ingressos de 
2014 inscritos nos cursos de Licenciatura e 
Bacharelado em Ciências Biológicas de uma 
universidade brasileira localizada no Estado 
do Paraná.

O questionário (Tabela 1) foi baseado em 
Kutschera (2003), Bonito et al. (2011) e 
Campos (2013), e elaborado considerando a 
escala de Likert de 5 pontos. Desta forma, os 
entrevistados tiveram a opção de julgar dife-
rentes afirmativas sobre a teoria da evolução 
com liberdade. Em todas as questões as op-
ções de respostas eram: discordo totalmente, 
discordo, sem opinião, concordo ou concor-
do totalmente.

OBJETIVOS DAS QUESTÕES
- questão 1 - avaliar se os alunos compreen-

dem qual o tópico central da teoria da evo-
lução;

- questões 2 e 3 - avaliar a concepção dos 
estudantes sobre a origem da biodiversi-
dade e da espécie humana

- questões 4, 5 e 6 - identificar uma visão 
finalista e/ou lamarckista sobre a teoria da 
evolução;

- questão 7 - avaliar a compreensão dos alu-
nos a respeito de como ocorre a evolução;

- questão 8 - determinar se os alunos pos-
suem alguma dificuldade na compreensão 
do tempo geológico. 
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Tabela 1.
Afirmativas julgadas pelos 
alunos considerando a escala 
Likert de 5 pontos: Concordo 
totalmente, Concordo, Sem 
opinião, Discordo e Discordo 
totalmente.

Havia também uma questão a respeito de 
o aluno possuir ou frequentar alguma reli-
gião, a fim de investigar, de forma preliminar, 
possíveis conflitos que poderiam dificultar a 
compreensão da evolução biológica.

Os questionários foram disponibilizados 
para os alunos através do servidor Goo-
gle Doc’s, o qual foi divulgado por meio de 
e-mails e em redes sociais, especialmente 
Facebook. Para todos os envolvidos o ques-
tionário ficou disponível durante os meses de 
maio e junho de 2014. Participaram 66 alu-
nos, sendo 29 alunos da universidade brasi-
leira e 37 alunos da universidade portuguesa.

A análise das respostas foi feita considerando 3 
categorias de respostas: discordo (equivalente 
às respostas discordo totalmente e discordo), 
concordo (equivalente às respostas concordo e 
concordo totalmente) e sem opinião. 

Por fim, foi realizada uma análise qualitativa 
das convergências e particularidades das per-
cepções dos alunos da universidade brasileira e 
portuguesa acerca do processo de evolução bio-
lógica, numa atitude de reflexão dos processos 
de ensino de ciência e de conceitos científicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ensino Médio paranaense e  
Ensino Secundário português

A estrutura de ensino em Portugal é organi-
zada de maneira semelhante ao Ensino Bási-
co do Brasil. A escolaridade obrigatória ini-
cia-se aos 6 anos e compreende dois níveis: o 
Ensino Básico e o Ensino Secundário. O En-

sino Básico, com duração de 9 anos, equivale 
ao Ensino Fundamental no Brasil, e o Ensino 
Secundário, com duração de 3 anos, equivale 
ao Ensino Médio brasileiro.

Ao contrário do atual sistema de Ensino Mé-
dio brasileiro, o Ensino Secundário portu-
guês contempla cursos predominantemente 
orientados para a vida ativa, ou seja, cursos 
profissionalizantes que têm como objetivo 
formar o aluno para o mercado de trabalho 
e cursos científicos que visam formar o aluno 
para o ingresso no ensino superior (SAN-
TOS; KANUNFRE; ROCHA, 2015). 

Em Portugal, o documento pedagógico orien-
tador é chamado de Programa Curricular Na-
cional (MENDES; REBELO, 2006; MEN-
DES; REBELO; PINHEIRO, 2001; SILVA 
et al., 2003), enquanto no Estado do Paraná 
o documento orientador utilizado nas escolas 
estaduais é chamado de “Diretrizes Curricula-
res Estadual” (PARANÁ, 2008). As Diretrizes 
Curriculares Estadual do Paraná são organiza-
das em volumes separados para cada discipli-
na, sendo um único volume para os três anos 
do Ensino Médio regular. Já o Programa Cur-
ricular Nacional português é organizado em 
volumes por curso, por ano do curso e por dis-
ciplina, sendo, portanto, muito mais detalhado. 
Além de possuir tabelas taxonômicas mais de-
talhadas, o Programa Curricular Nacional con-
ta com mapas conceituais e sugestões metodo-
lógicas práticas e avaliativas, além de sugestões 
bibliográficas direcionadas para professores e 
alunos, conteúdos estes que são ausentes nas 
Diretrizes Curriculares Estadual do Paraná.

Afirmativas julgadas pelos alunos

1. A teoria da evolução é uma teoria que visa explicar a origem da vida.

2. Todos os organismos da biosfera são produtos de processos evolutivos naturais.

3. Os seres humanos são demasiados perfeitos, sendo impossível serem produtos de processos 
evolutivos naturais, sendo produtos de causas sobrenaturais.

4. Segundo a teoria da evolução biológica, as adaptações de um ser vivo surgem de seu esforço 
em superar as mudanças ambientais, sendo estas adaptações passadas aos seus descendentes.

5. Os organismos tornam-se mais perfeitos à medida que evoluem.

6. Numa população, os organismos mais aptos são aqueles que são mais fortes, saudáveis, 
rápidos e/ou maiores, logo, estes é que serão beneficiados pela seleção natural.

7. A teoria da evolução implica que a vida tenha evoluído (e continue a evoluir) de forma 
aleatória ou ao acaso.

8. Os fenômenos que ocorrem em escala geológica (milhares, milhões e bilhões de anos) são 
complexos e de difícil entendimento.

Sociedade Brasileira de Genética 115

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE GENÉTICA

Os alunos do Ensino Médio público do Pa-
raná têm apenas 2 aulas de Biologia por se-
mana (100 minutos/semana) (PARANÁ, 
2010), enquanto em Portugal os alunos têm 
3 aulas de 90 minutos cada por semana (270 
minutos/semana) (MENDES; REBELO; 
PINHEIRO, 2001; SILVA et al., 2003). 

A carga horária maior encontrada no Ensino 
Secundário português deve-se à estrutura do 
ensino em Portugal, pois o estudante pode 
escolher uma dentre sete modalidades de 
cursos do Ensino Secundário regular, equi-
valente ao Ensino Médio brasileiro: Cursos 
Tecnológicos; Ensino Artístico Especiali-
zado; Cursos profissionais; Cursos de For-
mação e Educação; Cursos de Qualificação 
inicial, Cursos de Aprendizagem e Curso 
Científico Humanístico (este último é o ob-
jeto de estudo deste trabalho), para o qual a 
oferta educativa é vocacionada para o pros-
seguimento de estudos de nível superior, de 
caráter universitário ou politécnico (CIDA-
DE DAS PROFISSÕES, 2015). Esta divi-
são do Ensino Secundário em modalidades 
tem como objetivo facilitar e intensificar o 
contato dos alunos com o meio científico, 
estimulando-os a pensar e praticar a lógica 
do conhecimento científico (PORTUGAL, 
1986). Aliado a essa divisão do Ensino Se-
cundário português em modalidades, o en-
sino em tempo integral explica a grande di-
ferença da duração e do número de aulas de 
Biologia entre Brasil e Portugal.

A forma de acesso ao ensino superior pú-
blico em Portugal também pode justificar 
esta maior carga horária e este maior deta-
lhamento no documento pedagógico orien-
tador português. O Ministério da Educa-
ção português preferiu detalhar o plano 
curricular nacional de modo a padronizar 
o ensino, com a intenção de dar as mesmas 
condições de acesso a todos os alunos. Em 
Portugal, o acesso ao ensino superior efe-
tua-se com base na nota de candidatura do 
estudante, que é classificado pelo desem-
penho final no Ensino Secundário (50%) e 
pelo desempenho nas provas do exame na-
cional para cada curso (50%), que se realiza 
ao final de cada ciclo (UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA, 2014). No Brasil, o aces-
so ao Ensino Superior é feito com base nas 
notas das provas do vestibular e do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio), não 
sendo considerado o desempenho do aluno 
durante o Ensino Médio.

A diferença de carga horária permite que em 
Portugal seja dada maior ênfase ao estudo de 
Evolução, que é um conteúdo estruturante 
do 11º ano do Ensino Secundário, equiva-
lente ao 2º ano do Ensino Médio brasileiro, 
enquanto no Paraná, a disciplina de Evolu-
ção tem um conteúdo básico que faz parte 
do conteúdo estruturante biodiversidade, 
referente ao 3º ano do Ensino Médio.

Uma importante diferença entre o ensino 
de evolução no Brasil e em Portugal é que, 
no Brasil, a teoria da evolução geralmente 
é abordada após os conteúdos de genética 
mendeliana, que costumam ser trabalhados 
logo no início do 3º ano do Ensino Médio, 
enquanto em Portugal a teoria da evolução é 
abordada antes da genética mendeliana, que 
é trabalhada no 12º ano do Ensino Secun-
dário. Bizzo e El-Hani (2009) argumentam 
que o tema evolução deve vir após a aborda-
gem dos conteúdos de genética mendeliana, 
algo que proveria os alunos do que faltara ao 
próprio Darwin para desenvolver a síntese 
evolutiva moderna. Porém, mesmo sendo 
abordados no mesmo ano, o ensino de gené-
tica no Ensino Médio brasileiro tem sido de-
sarticulado do ensino de evolução, o que leva 
a dificuldades no processo de ensino-apren-
dizagem da teoria da evolução (VALENÇA; 
FALCÃO, 2012).

Análise da visão dos estudantes 
ingressantes no ensino superior 

Na universidade portuguesa a média de 
respostas equivocadas foi de 2,7 por aluno 
(equivalente a 39% das questões); já na uni-
versidade brasileira, a média de respostas 
equivocadas foi de 3,5 por aluno (correspon-
dente a 50% das questões). A distribuição 
dos equívocos científicos pode ser visualiza-
da no Gráfico 1.

Na universidade portuguesa, 46% dos alunos 
equivocaram-se em menos de 3 questões, en-
quanto 54% dos alunos equivocaram-se em 
3 ou mais questões. Já na universidade brasi-
leira, apenas 14% dos alunos equivocaram-se 
em menos de 3 questões, enquanto os outros 
86% equivocaram-se em 3 ou mais questões. 
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As questões que mais geraram equívocos cien-
tíficos foram semelhantes entre os brasileiros 
e portugueses: a questão 1, relacionada à evo-
lução e origem da vida, correspondeu a 24% 
dos equívocos dos brasileiros e 25% dos por-
tugueses; a questão 4, relacionada à herança 
de caracteres adquiridos, correspondeu a 22% 

dos equívocos dos brasileiros e a 17%, dos por-
tugueses; a questão 6, relacionada ao conceito 
de aptidão, foi responsável por 17% dos equí-
vocos tanto dos brasileiros quanto dos portu-
gueses. Em Portugal, a questão 7 também teve 
uma alta taxa de equívocos, sendo responsável 
por 22% dos equívocos dos portugueses.

Gráfico 1.
Distribuição de equívocos 
científicos entre os alunos 
das universidades brasileira 
(29 alunos) e portuguesa (37 
alunos).

1. Evolução e origem da vida

AFIRMATIVA

Concordo Discordo Sem Opinião

      

1. A teoria da evolução é uma teoria que 
visa explicar a origem da vida.

86,2% 70,3% 13,8% 27,0% 0,0% 2,7%

Declararam possuir ou frequentar algu-
ma religião 66% dos brasileiros e, 51%, 
dos portugueses. No geral, a religião não 
pareceu um fator determinante na com-
preensão e aceitação da teoria da evolução: 
No Brasil, a taxa foi de 3,5 respostas equi-

vocadas entre os alunos religiosos e, 3,4, 
entre os alunos sem religião. Entre os alu-
nos portugueses a taxa foi de 2,3 respostas 
equivocadas entre os alunos religiosos e de 
3 respostas equivocadas entre os alunos 
sem religião. 

Esta foi a questão que produziu o maior nú-
mero de respostas equivocadas por ambas as 
nacionalidades. Segundo o site Understand-
ing Evolution (2014), a origem da vida não é 
o tópico central da teoria evolutiva, apesar de 
incluir ideias e evidências relacionadas.

A confusão entre os campos teóricos, evolu-
ção biológica e origem da vida, é um achado 

frequente nas pesquisas educacionais sobre 
evolução (CARNEIRO; ROSA, 2003; SIL-
VA; DUSO; LEYSER, 2012). “A Origem 
das Espécies”, título da sexta e última edição 
da grande obra de Charles Darwin, pode le-
var os alunos a pensarem que o livro é sobre 
a origem da vida, o que faria que a teoria da 
evolução confrontasse a ideia fixista. 
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Considerar que a teoria da evolução confron-
ta a ideia fixista é também considerar que a 
teoria da evolução também deva explicar a 
origem da vida, o que se torna uma barreira 
para a compreensão e aceitação da teoria da 
evolução. Porém, como afirma Meyer e El-
-Hani (2013), criacionismo e evolucionismo 

têm pouco terreno em comum, não tratando 
de dois lados do mesmo argumento, mas sim 
de duas visões distintas de mundo. 

A maior carga horária destinada ao ensino 
de Evolução no Ensino Secundário não foi 
suficiente para corrigir este equívoco científi-
co entre os estudantes portugueses.

2. Origem da biodiversidade

3. Evolução Humana

AFIRMATIVA

Concordo Discordo Sem Opinião

      

2. Todos os organismos da biosfera são 
produtos de processos evolutivos 
naturais.

65,5% 62,2% 27,6% 32,4% 6,9% 5,4%

AFIRMATIVA

Concordo Discordo Sem Opinião

      

3. Os seres humanos são demasiados 
perfeitos, sendo impossível serem 
produtos de processos evolutivos 
naturais, sendo produtos de causas 
sobrenaturais.

17,2% 0,0% 75,9% 100,0% 6,9% 0,0%

Os resultados desta questão foram seme-
lhantes aos de Kutschera (2003), sendo que 
40% dos europeus adultos concordaram com 
a mesma afirmação. Além da influência reli-
giosa, já que 50% dos portugueses e 75% dos 
brasileiros que discordaram desta afirmação 
declararam possuir alguma religião, tal dis-
cordância pode ter ocorrido pela formulação 
da questão, possibilitando dúbia interpreta-

ção. Em relação a este item que dizia que é 
impossível os seres humanos serem produtos 
de processos evolutivos naturais, todos os alu-
nos portugueses discordaram da afirmação e 
para tanto podem ter levado em consideração 
organismos geneticamente modificados e se-
lecionados artificialmente pelo ser humano, 
uma vez que esta área é de grande influência 
na universidade portuguesa em questão.

Devido à teoria da evolução contrariar mui-
tas crenças religiosas comuns, alguns autores 
defendem que a religiosidade está negati-
vamente correlacionada com a aceitação da 
evolução (MASCI, 2009; COYNE, 2012). 
Além da influência religiosa, esta convicção 
de que ocupamos um lugar à parte em rela-
ção ao resto da natureza assume uma gran-
de variedade de causas, como a crença numa 

exclusividade humana de aprendizagem, 
linguagem, cultura e pensamento racional 
(WILSON, 2009). No entanto, os resulta-
dos deste trabalho vão de encontro às ideias 
de Cobern (1996), que defende que os estu-
dantes podem aprender conceitos científicos 
sem descartar totalmente suas crenças.

Nos trabalhos de Mota (2013) e Oliveira e 
Bizzo (2011), a religiosidade dos estudan-
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tes brasileiros não os impediram de aceitar 
a teoria da evolução, apesar do nível de cone-
xão com dogmas religiosos influenciar o grau 
de aceitação de alguns pontos, principalmen-
te aqueles relacionados à evolução humana. 
Resultados semelhantes foram apresentados 
por Mead, Hejmadi e Hurst (2018) com es-
tudantes do Reino Unido, que constataram 
que conflitos psicológicos, gerados quando 
evidências contrariam suas crenças, não tem 
influência na aceitação da teoria da evolução. 
A negação da teoria da evolução estaria, por-
tanto, ligada a uma dificuldade em entender 
e aceitar consensos científicos em geral. 

É importante investigar a origem desta re-
sistência em não aceitar consensos cientí-
ficos. Os estudantes são influenciados por 
inúmeros fatores fora do ambiente escolar, 
portanto, o conhecimento científico restrito 
a ambientes formais de ensino não é suficien-
te para superar esta resistência (COBERN, 
1994). Em conjunto com melhorias na edu-
cação básica, o investimento em museus na-
turais e em áreas de preservação, que auxi-
liam na educação ambiental e o aumento do 
efetivo midiático em torno da valorização da 
ciência, podem ser importantes ferramentas 
para o enfrentamento desta questão.

4, 5 e 6. Lamarckismo e Evolução progressiva

AFIRMATIVA

Concordo Discordo Sem Opinião

      

4. Segundo a teoria da evolução 
biológica, as adaptações de um 
ser vivo surgem de seu esforço em 
superar as mudanças ambientais, 
sendo estas adaptações passadas aos 
seus descendentes.

79,3% 43,2% 17,2% 48,6% 3,4% 8,1%

5. Os organismos tornam-se mais 
perfeitos à medida que evoluem.

48,3% 18,9% 37,9% 62,2% 13,8% 18,9%

6. Numa população, os organismos mais 
aptos são aqueles que são mais fortes, 
saudáveis, rápidos e/ou maiores, logo, 
estes é que serão beneficiados pela 
seleção natural.

62,1% 40,5% 34,5% 56,8% 3,4% 2,7%

Mesmo sendo historicamente equivocado 
atribuir a Lamarck a ideia de caracteres ad-
quiridos (MEYER; EL-HANI, 2005), neste 
trabalho considera-se a definição de Gould 
(2002, p. 85) para quem contemporanea-
mente o Lamarckismo caracteriza-se como 
a “noção de que os organismos evoluem por 
aquisição de caracteres adaptativos e pas-
sando-os à descendência na forma de infor-
mação genética alterada”, estando qualquer 
noção de evolução progressiva ligada ao La-
marckismo. 

Como na linguagem cotidiana o termo “evo-
lução” costuma ter um sentido de aperfei-
çoamento (FABIAN, 2000), isso pode levar 

à ideia de que os organismos melhoram à 
medida que evoluem. Além disso, esta visão 
lamarckista de progresso agrada ao senso 
comum não só pela sua simplicidade, mas 
também pela sua implicação de que a evolu-
ção trilha um caminho progressivo, propul-
sionada pelo duro trabalho dos organismos 
(GOULD, 2002; MARTINS, 2013)

A articulação da evolução com conceitos 
abordados em genética – em especial em ge-
nética das populações – pode facilitar a de-
sassociação da evolução da ideia de progresso 
e melhoria (GREGORY, 2009; VALEN-
ÇA; FALCÃO, 2012). Apresentar aos es-
tudantes exemplos de variabilidade genética 
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de organismos aparentemente simples como 
as bactérias, ou o processo evolutivo de vírus 
como o HIV, permitiria a compreensão de 
que não são os indivíduos que evoluem, mas 
sim populações, pois a evolução não necessa-
riamente envolve uma melhora das aptidões 
físicas externas ou a transformação de uma 
espécie em outra.

Podemos verificar as consequências da in-
terpretação da evolução como um processo 
progressivo na questão “Numa população, os 
organismos mais aptos são aqueles que são 

mais fortes, saudáveis, rápidos e/ou maiores, 
logo, estes é que serão beneficiados pela se-
leção natural”. A maioria dos estudantes da 
universidade brasileira concordou com esta 
afirmação enquanto a maioria dos estudan-
tes da universidade portuguesa discordou. 
Como aponta Gregory (2009) e Campos 
(2013), em termos evolutivos a aptidão re-
fere-se à capacidade de um organismo passar 
seus genes à geração seguinte, ao passo que o 
significado cotidiano da palavra refere-se ao 
seu estado de saúde.

A grande ausência de opinião dos estudantes 
da universidade brasileira pode ser resulta-
do da insegurança por não terem tido aulas 
suficientes sobre o assunto durante o Ensino 
Médio. Os estudantes da universidade por-
tuguesa, por terem tido um maior número 
de aulas sobre o assunto, foram mais segu-
ros em suas respostas. Porém, apresentaram 
uma elevada taxa de equívocos científicos 
quando concordaram com a afirmação. 

Como concluiu Yates e Marek (2014), os 
estudantes que tiveram mais aulas sobre 

evolução normalmente têm mais confiança 
em seu conhecimento sobre o assunto, po-
rém podem manter um maior número de 
concepções distantes das científicas do que 
antes de terem as aulas, sendo os professo-
res as principais fontes destas concepções. 
É importante a identificação deste tipo de 
concepção em educadores, tanto no ensino 
básico quanto no ensino superior, a fim de 
evitar a propagação destes equívocos cientí-
ficos durante as aulas.

Estes resultados são parecidos com o de Bo-
nito et al. (2011), quando 62% dos alunos do 
7º ano do Ensino Básico português (equiva-
lente ao 7º ano de Ensino Fundamental no 
Brasil) classificaram o tempo geológico como 

um conceito demasiado complexo. Para estes 
autores, quanto mais abstrato e mais afas-
tado do ponto de vista temporal estiver um 
acontecimento geológico, mais difícil é sua 
compreensão e interpretação. 

7. Aleatoriedade e acaso na Evolução

8. Escala geológica

AFIRMATIVA

Concordo Discordo Sem Opinião

      

7. A teoria da evolução implica que a vida 
tenha evoluído (e continue a evoluir) 
de forma aleatória ou ao acaso.

27,6% 62,2% 37,9% 24,3% 34,5% 13,5%

AFIRMATIVA

Concordo Discordo Sem Opinião

      

8. Os fenômenos que ocorrem em escala 
geológica (milhares, milhões e bilhões 
de anos) são complexos e de difícil 
entendimento.

65,5% 51,4% 27,6% 21,6% 6,9% 27,0%
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Dawkins (2007) explica que, durante a evo-
lução humana, nosso cérebro foi equipado 
com a capacidade de avaliar probabilidades 
e riscos dentro de um intervalo de tempo 
proporcional às poucas décadas de duração 
das nossas vidas, por isso é de difícil enten-
dimento fenômenos que ocorrem em esca-
las geológicas, que compreendem milhões 
e bilhões de anos. Apesar da evolução não 
ocorrer apenas de forma lenta (CAMPOS, 
2013) o conteúdo de geologia pode trazer 
uma melhor perspectiva temporal das mu-
danças que afetaram nosso planeta e os seres 
vivos que o povoaram (CARNEIRO; TO-
LEDO; ALMEIDA, 2004). 

Destaca-se aqui mais uma particularidade 
do ensino português: enquanto no Ensino 
Médio do Paraná o ensino de Geologia vem 
acoplado à Geografia, em Portugal, a Geolo-

gia ganha um espaço alternado com o ensino 
de Biologia durante o Ensino Secundário. 
Esta estratégia de ensino pode ajudar a com-
preender a evolução dos seres vivos durante a 
história da Terra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em Portugal é dada maior ênfase ao estudo 
da evolução biológica no Ensino Secundário/
Médio, sendo este um conteúdo estruturante 
do 11º ano do Ensino Secundário, enquanto 
no Estado do Paraná, Evolução é um conteú-
do básico que faz parte do tema estruturante 
biodiversidade do 3º ano do Ensino Médio. A 
maior carga horária destinada à Biologia e o 
maior detalhamento do documento pedagó-
gico orientador português estão relacionados 
principalmente com a forma de acesso ao en-
sino superior português. 
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A menor carga horária destinada ao conteú-
do de Evolução no Ensino Médio no Estado 
do Paraná parece afetar a percepção da teoria 
evolutiva pelos alunos da universidade brasi-
leira em questão. Porém, um simples aumen-
to na carga horária dedicada à Evolução pode 
não ser suficiente para erradicar os equívocos 
científicos apresentados neste trabalho, já 
que 54% dos portugueses equivocaram-se 
em 3 ou mais questões, mesmo tendo maior 
carga horária destinada à Biologia no Ensino 
Secundário. 

De acordo com as respostas dos questioná-
rios, a religião não pareceu um fator determi-
nante na compreensão e aceitação da teoria 
da evolução, principalmente entre os alunos 
portugueses. No entanto, são necessários 
mais estudos com uma população amostral 
maior, verificando se o nível de conexão com 
dogmas religiosos influencia o grau de com-
preensão e aceitação da teoria da evolução. 

Esta pesquisa aponta alguns problemas co-
muns na compreensão da teoria da evolução, 
mesmo em países com maneiras distintas de 
abordarem o tema. A falta de contato com o 
meio científico pode ser um dos fatores prin-
cipais para as dificuldades na compreensão 
de alguns conceitos. Os resultados deste tra-
balho servem de subsídio para a tomada de 
decisões no que tange à melhoria do ensino 
de Evolução no nível básico e superior.
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NA SALA DE AULA

Uso do filme 
GATTACA  
para ensinar e  
discutir genética
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Filmes são atraentes principalmente pelos recursos e efeitos de som, imagem, 
ação, enredo etc, fazendo representações múltiplas de situações. Geralmente, 

os temas comovem, promovem cultura e veiculam informações interessantes. De 
acordo com essas premissas, escolhemos o filme GATTACA para estimular um 
estudo a respeito de alguns conceitos de Genética. Além do filme, utilizamos 
um folder detalhando o tema. Nesse contexto didático conseguimos criar maior 
interesse pelo assunto através da experiência cinematográfica.
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GENÉTICA NOS MEIOS  
DE COMUNICAÇÃO 

Termos e conceitos da genética estão am-
plamente presentes na mídia e na cultu-

ra popular. Sendo assim, é um tema que não 
está distante do cotidiano dos alunos, uma 
vez que possuem acesso a esses meios de co-
municação.

Filmes são recursos que podem ser produti-
vos para o ensino, pois possibilitam aproxi-
mações aos conceitos no contexto de um en-
redo interessante. No entanto, para que haja 
aprendizagem dos conceitos genéticos, é ne-
cessário mais do que reunir pessoas e exibir 
o filme. Sendo assim, este é um relato do pre-
paro e da execução de uma aula, com seu res-
pectivo material de apoio, utilizando o filme 
“GATTACA” (COLUMBIA TRISTAR, 
1997) para o ensino de Genética, uma vez 
que o cinema pode ser um recurso didático 
simples, comteporâneo e acessível, servindo 
como disparador de interesse e contribuindo 
para habituar o aluno à leitura do conteúdo 
escolar em outros contextos.

PLANEJAMENTO DA 
PROPOSTA E CONTEXTO  
DA ESCOLA
Antes da aula, escolhemos quais seriam os 
assuntos abordados pelo filme a serem explo-
rados nas aulas, com base no livro didático 
de apoio. A partir dessa seleção, levantamos 
informações em livros de Genética para re-
digir um folder que resumisse os conteúdos 
mais importantes. 

A atividade foi desenvolvida em quatro aulas 
de 50 minutos, ao longo de duas semanas, 
com 57 alunos do 2º ano do ensino médio de 
uma escola da rede pública estadual na cida-
de de Coari/AM. A faixa etária dos alunos 
esteve entre 16 até 31 anos, sendo que 48% 
dos alunos tinham entre 16 e 18 anos e 22%, 
entre 19 e 21 anos.

EXECUÇÃO DA PROPOSTA
O trabalho foi desenvolvido em 5 etapas: 

1. Aplicação de um questionário anterior à 
exibição do filme, sobre conhecimentos 
relacionados à Genética, mas também so-
bre o uso de filmes em sala de aula, com 

onze (11) questões fechadas e de múltipla 
escolha, para as quais tiveram 30 minutos 
para responder; 

2. Leitura do folder (Anexo), desenvolvido 
para esta proposta, contendo a sinopse do 
filme e sugestões de pontos interessantes 
relacionados à Genética a serem trabalha-
dos. A leitura foi feita nos últimos 20 mi-
nutos da primeira aula, com o objetivo de 
despertar o interesse sobre o filme.

3. Apresentação do filme, no segundo dia, 
com a duração de duas aulas. Os alunos 
foram acomodados no auditório, e para 
os quais foram disponibilizados pipoca e 
suco de caixinha.

4. No quarto dia, aplicação de um segundo 
questionário com 18 questões fechadas e 
múltipla escolha, relacionadas ao enredo 
do filme e a conteúdos de Genética pre-
sentes no mesmo folder (30 minutos); 

5. Aplicação de um terceiro questionário 
com doze (12) questões fechadas e de 
múltipla escolha sobre a opinião pessoal 
da experiência vivenciada pelos alunos em 
relação ao uso de filmes nas aulas de Ge-
nética, que serviu de comparativo com o 
primeiro questionário, também respondi-
do nos 20 minutos finais do último dia.

Em todas as etapas, os alunos foram super-
visionados e puderam debater e trocar opi-
niões. 

O QUESTIONÁRIO  
ANTES DO FILME –  
O PRIMEIRO CONTATO
O primeiro questionário revelou que, prati-
camente, todos os alunos já tinham ouvido 
falar de genética (93%). Foi interessante que 
a maioria deles teve seu primeiro contato 
com o tema fora da escola (Figura 1).

Sobre a possibilidade de manipular geneti-
camente os seres humanos (ponto abordado 
no filme), a opinião de 65% dos alunos é de 
que isso seria “bom” e “correto”. Em relação a 
outros organismos (como fungos, bactérias e 
plantas) essa porcentagem cai para 50%. Da 
turma, 72% avaliaram como correta a con-
duta de alterar o DNA humano para evitar 
deficiências genéticas e 63% afirmaram que 
gostariam de ter sido modificados ou plane-
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Fig. 1.
Onde você ouviu falar de 
genética pela primeira vez?

jados geneticamente. Além disso, alguns es-
tudantes manifestaram que essa providência 
seria uma forma de evitar futuros problemas 
de convivência.

Dos alunos pesquisados, 91% consideraram 
ser “boa” ou “ótima” a utilização de filmes nas 
aulas, apontando que esse recurso deveria ser 
mais usado e que ajuda o aprendizado (89%).

QUESTIONÁRIO SOBRE  
O FILME 
Após o filme, foi aplicado um segundo ques-
tionário que abordou questões sobre o filme 
e o folder. A maioria dos alunos (78%) ob-
servou que havia uma relação entre o título 
do filme com as bases nitrogenadas do geno-
ma humano, informação descrita no folder. 
Já 97% identificaram que o protagonista do 
filme (Vicent) tinha alta probabilidade de 
sofrer de um problema no coração; enten-
deram (97%) que seu maior sonho seria o 
de viajar para o espaço e que ele conseguiu 
realizá-lo (100%). No filme, Vicent era visto 
pela sociedade como um ser “inválido”, pelo 
seu possível problema cardíaco, identificado 
geneticamente. Porém, para a maioria dos 

alunos (68%), ele foi considerado “válido”, 
pois obteve sucesso apesar da improbabilida-
de detectada pelo sistema, através de análise 
de seu genoma. 

O filme também foi utilizado para levantar 
discussões bioéticas e trabalhar conceitos 
mais específicos de Genética, como é o caso 
do pianista afetado para polidactilia, anoma-
lia autossômica dominante.

QUESTIONÁRIO FINAL 
Nas respostas de opinião sobre a experiência, 
os alunos classificaram o filme, em sua maio-
ria, como “Ótimo” ou “Bom” (97%). Além 
disso, consideraram que a atividade, combi-
nada de filme e folder, contribuiu para seu 
entendimento de conceitos genéticos (93%).

Questionário  
prévio ao filme  

(%)

Questionário  
posterior ao filme  

(%)

Sim Não Sim Não

Você acha "bom" e "correto" manipular 
geneticamente os seres humanos? 65 35 30 70

Você gostaria que seu próprio material 
genético tivesse sido planejado/modificado? 63 29 51 42

Você acha "boa" e "correta" a manipulação 
genética de outros organismos? 50 38 67 18

Você acha "bom" e "correto" melhorar os 
seres humanos para que ninguém nasça com 

alguma deficiência genética?
72 28 71 26

Tabela 1.
Comparativo de respostas aos 
questionários antes e após 
a apresentação do filme. Os 
valores faltantes para o 100% 
representam a % de indecisos.
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Ainda, no questionário final, 70% afirma-
ram que não seria “bom” e “correto” alterar o 
DNA de humanos e 51% gostariam de ter 
sido “geneticamente construídos”. No entan-
to, 71% responderam que a manipulação 
genética humana seria “boa” e “correta” para 
curar deficiências.

Cerca de 75% das respostas mostram que 
a turma entendeu que ninguém é genetica-
mente igual a outro (exceto gêmeos univiteli-
nos) e que o fenótipo não é predeterminado 
pelos genes no nascimento (70%).

Em relação a outros seres vivos, 67% consi-
deram que é “bom” e “correto” manipulá-los 
geneticamente e 37% consideram que a prá-
tica da genética obedece à ética, 22% disse-
ram não e 41% não opinaram.

A questão da manipulação genética dos seres 
humanos exposta no filme gerou debates en-
tre os alunos que, inicialmente, manifestaram 
dúvidas ao opinar ou a criticar o uso desses 
métodos, fundamentados, principalmente, 
em ideias religiosas. Depois de assistirem ao 
filme, foram observadas alterações das opi-
niões (tabela 1), proporcionando uma maior 
aceitação (dependendo da situação) de de-
terminadas manipulações genéticas. Foram 
observados casos de mudança de opinião 
quando: alguns mudaram o seu pensamento 
anterior e outros mantiveram e defenderam 
sua posição, utilizando como embasamento 
informações do folder e situações do filme 
como exemplos. Tal situação mostra que um 
enredo fictício pode promover a reflexão e a 
reavaliação de conceitos e opiniões ao apre-

sentar situações-problema. O pensar crítico 
e contextualizado, importante no ensino de 
biologia e no cotidiano da escola, foi valori-
zado nessa atividade, de maneira que os alu-
nos posicionaram-se e argumentaram. Além 
disso, passaram a conhecer como funcionam 
certos processos genéticos e a entender em 
quais situações a aplicação pode ser viável.

De maneira geral, observamos também que 
as dúvidas diminuíram e que os estudantes 
adquiriram mais segurança ao apresentar 
opiniões e posicionamentos. Os alunos re-
conheceram que o filme contribuiu para me-
lhorar o entendimento de temas de Genética, 
pois trouxe uma contextualização mais clara 
para os conceitos, além de ser um formato de 
aula mais descontraído.

POR QUE USAR O FOLDER?
As informações do folder trouxeram direcio-
namento ao processo de ensino e estabelece-
ram mais claramente a finalidade do filme no 
contexto da aula e da disciplina, esclarecendo 
conceitos alvos e facilitando a compreensão 
do tema, mostrando seus significados e des-
dobramentos. Além disso, a utilização auxi-
liou no preenchimento dos questionários e a 
mapear eventuais dificuldades dos alunos. A 
leitura do folder antes do filme foi positiva, 
pois a sinopse do enredo e dos conceitos que 
seriam retratados levou à curiosidade e ao 
interesse, gerando muitas perguntas no “pré-
-filme”. Nesse formato, o material didático 
tornou-se mais atraente e auxiliou os alunos 
antes, durante e depois do filme, descompli-
cando o assunto.

Alunos e professores reconhecem que filmes podem ser um recurso muito produtivo para as 
aulas de genética. Confira outras sugestões: 

KARYN, C. S. G.; MOREIRA, S. T.GENETIKANDO: usando seriados de TV e simulações de 
laboratório para ensinar Genética. Genética na Escola, v. 1, p. 20–28, 2016. 

MAESTRELLI, S. R. P.; FERRERI, N. O óleo de Lorenzo: o uso do cinema para contextualizar 
o ensino de genética e discutir a construção do conhecimento científico. Genética na 
Escola, v. 1, p. 35–39, 2006. 

NASCIMENTO, J. M. L.; MEIRELLES, R, M S,; SILVA, M. M.; NASCIMENTO, R. L.; BARROS, 
M. D. M. Guia do educador para o filme X-Men Primeira Classe. Genética na Escola, v. 
1, p. 28–35, 2016.

Folder.
Páginas 130 e 131.
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GENÉTICA,  
ARGUMENTAÇÃO E ÉTICA
A genética está muito relacionada à inovação 
e à possível melhoria da qualidade de vida, 
como é observado no desenvolvimento da 
agricultura, indústria, medicina e outros se-
tores. Contudo, os procedimentos podem ser 
questionáveis, podendo criar controvérsias. 
Frequentemente, as pessoas interessadas não 
possuem fundamentação para expor e defen-
der suas opiniões, gerando entendimentos 
equivocados, como foi observado entre os 
alunos durante essa atividade.

Apesar de não ser o foco principal, nossa 
proposta, obviamente, não resolveu esse pro-
blema de forma completa. Ao final da ati-
vidade, os alunos ainda manifestaram certa 
dificuldade de discussão: percebemos que 
não estavam familiarizados com a ética, nem 
qual seria sua relação com a Genética, o que 
mostra a carência do pensamento bioético no 
ambiente escolar. Assim, os alunos baseavam 
grande parte de suas argumentações em si-
tuações e entendimentos adquiridos apenas 
em sua vivência e em princípios religiosos. 
Nesse sentido, o filme GATTACA pode 
fornecer, ainda, um bom pretexto para a pro-
moção de uma reflexão sobre a importância 
dos estudos genéticos para o nosso cotidiano.

Outro ponto de discussão importante é o 
determinismo biológico/genético que, no 

enredo do filme, acarretou na segregação 
entre os humanos. Embora fictício, esse ce-
nário assemelha-se a situações de racismo 
e outros tipos de preconceitos presentes 
em nossa sociedade. Esses problemas não 
podem ser ignorados e devem ser traba-
lhados nas escolas, sob um ponto de vista 
biológico, ético e social. Dentro dessa pers-
pectiva, mais debates e discussões como 
essas devem ser estimulados nas escolas, 
pois tal prática estimula a argumentação e 
pode ser transformadora para a construção 
de opinião e comportamento mais ético e 
respeitoso na sociedade, contribuindo para 
promover a tolerância e o respeito dentro 
da diversidade.
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“Baralho mutante”  
para o ensino 
das alterações 
cromossômicas 
numéricas 
Aneuploidias
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Neste trabalho didático, é apresentada uma alternativa 
para o ensino das alterações cromossômicas 

numéricas, as aneuploidias. A atividade é proposta na 
forma de um jogo cujas cartas, contendo cromossomos 
são combinadas aos pares durante a montagem do 
cariótipo, originando assim diferentes aneuploidias. 
Além de proporcionar um momento de descontração, o 
jogo também favorece a participação ativa dos alunos na 
construção do conhecimento e no desenvolvimento de 
estratégias para dinamizar a aplicação.
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APRESENTAÇÃO DO JOGO 

Para este estudo foi elaborado um jogo de 
cartas com o objetivo de elucidar o tema 

das alterações cromossômicas numéricas do 
tipo Aneuploidias (Anexo). O jogo foi no-
meado “Baralho Mutante” e pode ser aplica-
do em sala de aula para estudantes de ensino 
médio e superior. 

A finalidade do jogo é a montagem de um 
cariótipo hipotético formado por dez pares 
de cromossomos (2n=20), que inclui nove 

FIGURA 1.
Representação do cariótipo 
normal com 2n= 20 que 
pode ser montado com o 
jogo “Baralho Mutante”. No 
box A estão agrupados os 
cromossomos do complemento 
autossômico. Em B e C estão os 
cromossomos que determinam 
o sexo, que complementam 
a representação do cariótipo 
feminino XX e masculino XY, 
respectivamente.

pares de cromossomos autossômicos e um 
par de cromossomos que determinam o sexo 
(Figura 1). 

As cartas do jogo foram elaboradas contendo 
o número correspondente à posição do cro-
mossomo no cariótipo; assim, do 1 ao 9 po-
sicionam-se os cromossomos autossômicos. 
As letras X e Y foram utilizadas para defi-
nir os cromossomos que determinam o sexo, 
sendo XX para o cariótipo da fêmea, ou XY, 
para o macho.

Para que ocorra a formação das aneuploidias 
durante o jogo, as cartas podem conter um, 
dois e também não conter o idiograma do 
cromossomo. A combinação destas cartas 
em pares no cariótipo é que dará origem às 
diferentes aneuploidias. A nomenclatura 
para as possíveis aneuploidias do jogo pode 
ser vista na figura 2. 

A fim de promover maior interação entre os 
jogadores, o jogo contém cartas com instru-
ções que conferem tanto vantagens quanto 

desvantagens ao jogador, como pode ser vis-
to na figura 5. Ganha o jogo, o jogador que 
concluir um cariótipo primeiro, indepen-
dente de conter ou não mutações cromos-
sômicas. 

O baralho completo é formado por 110 
cartas e com ele o professor pode aplicar a 
prática para grupos de quatro alunos. Para 
a reprodução do material, o professor deve 
imprimir as figuras conforme as instruções 
apresentadas na Tabela 1. 
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FIGURA 2.
Simbologia e nomenclatura 
das alterações cromossômicas 
numéricas, Aneuploidias do 
Jogo “Baralho mutante”. Em 
cada carta está representado o 
número correspondente ao par 
cromossômico no cariótipo e o 
idiograma do cromossomo pode 
estar presente, ausente ou em 
mais de uma cópia.

Tabela 1.
Instruções para impressão das 
cartas para construir o baralho.

Passos
Imprimir páginas,  

selecionar:
Nº de cópias para cada  

quatro jogadores

1º Página da figura 3; página da figura 6 9 cópias

2º Página da figura 4; página da figura 6 1 cópia

3º Página da figura 5; página da figura 6 1 cópia

*Recomendamos a impressão em papel A4 250 g, para dar mais resistência às cartas. Solicitar aos alunos 
para que levem para a aula uma tesoura com ponta redonda para recortar as cartas.

COMO PREPARAR  
O MATERIAL
Para confeccionar o jogo, utilizar o material 
de apoio: figuras 3, 4, 5 e 6. No momento da 
impressão, escolher a opção frente e verso. 
Selecionar imprimir páginas e, no espaço in-
dicado, digitar o número da página em que 
se encontra a figura e a página da figura no 

verso das cartas, conforme instruções da Ta-
bela 1. 

COMO JOGAR
1. Inicialmente os jogadores devem emba-

ralhar as cartas; distribuir 12 cartas para 
cada um dos jogadores; o restante das 
cartas deve ficar sobre a mesa, em um 
monte que será utilizado para compra; 

2. O jogador deve observar, dentre as cartas 
recebidas, quais pares podem ser monta-
dos. Para isso, cada jogador deve guiar-se 
pelo número ou letra que a carta contém, 
identificando os pares de cromossomos; 

3. Apenas os pares completos no primeiro 
instante devem ser baixados e organiza-
dos em ordem sobre a mesa, dando iní-
cio à montagem do cariótipo. Ver exem-
plo do cariótipo na figura 1;
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4. Os jogadores devem iniciar a primeira 
rodada de compra decidindo entre si 
quem será o primeiro jogador a pegar 
uma carta do monte, mantendo a mesma 
ordem de compra nas próximas rodadas; 

5. A cada rodada de “compra” o jogador 
deve observar se pode ser formado um 
par de cromossomos com a carta que foi 
comprada. Caso seja formado um par, 
este deve ser inserido no cariótipo, que 
está sobre a mesa. Caso não forme um 
par, o jogador deve escolher uma, dentre 
suas cartas, para descartar no monte de 
descarte;

6. A carta que o jogador anterior descar-
tou, poderá ser utilizada apenas pelo 
próximo jogador, se desejar. Caso a carta 
descartada não seja útil ao jogador sub-
sequente ele deverá comprar uma carta e 
seguir a instrução nº5. 

a. Os jogadores não podem utilizar as 
cartas para substituir/ou corrigir pa-
res que já compõem o cariótipo; 

7. Sempre que algum jogador ficar sem car-
tas na mão, terá o direito de comprar três 
cartas em uma mesma rodada de com-
pra. Em seguida, ele deve escolher uma 
delas para descartar, permanecendo com 
duas cartas na mão; 

8. Sempre que terminar o monte de com-
pras, o monte de descarte deve ser reci-
clado tornando-se o monte de compra. 
É recomendado embaralhar o mesmo 
nessa etapa;

9.  Cartas com instruções aparecerão du-
rante o jogo e fornecerão uma maior in-
teração entre os jogadores; os jogadores 
que tiverem em mãos estas cartas podem 
escolher o momento certo para utilizá-
-las, sempre que a instrução for cabível. 
Além disso, não é permitido descartar 
as cartas de instruções sem utilizá-las. 
No entanto, após utilizá-las, estas não 
devem voltar ao baralho de compra ou 
descarte;

10. O fim do jogo é sinalizado quando 3 
jogadores concluírem o cariótipo. Mas 
recomendamos que seja permitido que 
o quarto jogador também possa concluir, 
buscando entre os montes as cartas que 
lhe faltam. Assim, este poderá participar 
da discussão com os colegas. 

11. Ao final o professor deve auxiliar os gru-
pos na descrição dos cariótipos que fo-
ram concluídos. Recomenda-se utilizar 
o guia de nomenclatura (Figura 2), e os 
conceitos de cada alteração. 

QUESTÕES PARA O 
PROFESSOR ABORDAR  
APÓS O JOGO
O professor deverá solicitar aos jogadores 
que façam uma análise e descrição do ca-
riótipo montado (quadro a seguir). Deve-se 
observar se ocorreu a formação de uma ou 
mais alterações cromossômicas numéricas e 
obedecer à nomenclatura apresentada na fi-
gura 2. 
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Quadro.

Análise e descrição do cariótipo

2n = Número de cromossomos autossomos =

Número de cromossomos determinantes do gênero =

X =

Y =

Foram observadas alterações cromossômicas numéricas

SIM (   ) NÃO (   )

Descreva
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OUTRAS FORMAS DE 
UTILIZAR O BARALHO 
O baralho também pode ser utilizado para 
abordar temas básicos como montagem de 
cariótipos, morfologia dos cromossomos, 
meiose e gametogênese.

1. Montagem do Cariótipo

Para uma abordagem mais simples de mon-
tagem do cariótipo, o professor deve retirar 
as cartas que contêm alterações cromossô-
micas e também as cartas com instruções, 
apresentadas nas figuras 4 e 5. Os jogadores 
podem seguir as mesmas instruções do jogo 
com as mutações. Devem ser identificados os 
cromossomos homólogos, seguindo para a 

FIGURA 7.
Guia para classificação das 
morfologias cromossômicas 
de acordo com a posição do 
centrômero.

ordenação dos cromossomos de acordo com 
o tamanho (do maior para o menor) e a iden-
tificação dos cromossomos que determinam 
o sexo. Ver exemplo do cariótipo na figura 1.

2. Morfologia dos cromossomos

O baralho também pode ser utilizado para 
abordar as diferentes morfologias dos cro-
mossomos. Para isso os alunos devem obser-
var o quadro abaixo e classificar as morfolo-
gias de acordo com a posição do centrômero 
(metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntri-
co e telocêntrico) conforme demonstrado na 
figura 7. O professor deve explicar as dife-
renças entre os braços cromossômicos (longo 
e curto) e como é identificado o centrômero.

3. Meiose e gametogênese 

Os cariótipos montados durante os jo-
gos (tanto os normais ou com Aneuploi-
dias) podem ser utilizados para abordar 
a meiose e gametogênese, identificando 
os gametas progenitores. Para isso, o pro-

fessor poderá solicitar aos alunos que, 
após montarem o cariótipo, separem cada 
membro de um par cromossômico (carta) 
aleatoriamente em dois grupos. Assim, se-
rão formados os gametas progenitores do 
cariótipo montado.

142 Genética na Escola  |  Vol. 13  |  Nº 2  |  2018



ALTERAÇÕES 
CROMOSSÔMICAS 
NUMÉRICAS
As alterações ou mutações cromossômi-
cas numéricas são variações observadas em 
indivíduos em relação ao número diploide 
padrão da espécie. Estas alterações são clas-
sificadas como Euploidia, quando a variação 
envolve o conjunto completo de cromosso-
mos ou Aneuploidia quando afetam parcial-
mente o conjunto de cromossomos, ou seja, 
afetam pares cromossômicos.

ANEUPLOIDIAS
As aneuploidias podem envolver tanto a per-
da, quanto o acréscimo de cromossomos no 
complemento cariotípico. Elas são classifica-
das como: 

- Nulissomia, quando ocorre a perda de 
um par de cromossomos homólogos 
(2n-2);

- Monossomia resulta da perda de um cro-
mossomo em um par de cromossomos 
homólogos (2n-1);

- Trissomia, é o acréscimo de um cromos-
somo em um par de cromossomos homó-
logos (2n+1);

ANEXO - Tetrassomia ocorre quando existem quatro 
cópias de um mesmo cromossomo (2n+2).

Além destas, as aneuploidias também po-
dem afetar os cromossomos determinantes 
do sexo, ocorrendo tanto o excesso quanto à 
perda de cromossomos.

As aneuploidias podem surgir por não 
ocorrer disjunção de cromossomos duran-
te as divisões mitótica e/ou meiótica, seja 
no momento da separação de cromossomos 
homólogos na meiose ou de cromátides ir-
mãs, neste caso, podendo ocorrer tanto na 
mitose quanto na meiose II. A meiose tem 
especial importância, pois durante a forma-
ção dos gametas (Gametogênese) uma célula 
diploide (2n) é reduzida ao estado haploide 
(n), podendo eventualmente originar game-
tas Aneuploides. Assim, o gameta portador 
de uma Aneuploidia, quando fertilizado, 
resultará em um zigoto com o número de 
cromossomos diferente do valor diploide pa-
drão para a espécie. 
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Como o sistema imunológico responde após a 
injeção de uma vacina,? O que faz uma vacina 

ser considerada eficaz? Como a biotecnologia 
pode ser empregada neste campo? – Este material 
didático aborda estas e outras questões por 
meio do emprego de metodologias de biologia 
molecular a fim de que alunos do ensino médio ou 
superior conheçam as etapas e os dados que devem 
ser considerados quando se busca a produção de 
uma vacina de sucesso. O estudo de caso usa a 
simulação de um método de biologia molecular, a 
eletroforese, para ajudar a compreender como uma 
vacina contra a dengue é desenvolvida e depois 
testada para garantir sua eficácia e segurança.
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Na atividade proposta, os estudantes reali-
zam uma eletroforese em gel para simular 
quais dos genes estruturais (C,M,E) do 
vírus da dengue estão presentes em quatro 
vacinas hipotéticas (V1, V2, V3 e V4). Em 
seguida, os estudantes usam os dados obti-
dos na atividade de eletroforese e os resulta-
dos sobre a produção de anticorpos e de cé-
lulas T citotóxicas em modelos animais para 
determinar qual seria a vacina escolhida para 
um ensaio clínico em humanos.

A atividade pode ser desenvolvida com os es-
tudantes divididos em grupos. O item Guia 
do professor contém orientações para o pro-
fessor preparar e desenvolver a atividade e o 
Guia do Estudante, juntamente com cópia 
dos itens Material de apoio, Vacina da den-
gue: um estudo de caso e Estudo in vivo 
que orienta a atuação dos diferentes grupos 
durante a aula.

Utilizando o tema dengue como problemá-
tica, a organização deste material baseou-se 
no material de apoio intitulado AIDS Vaccine 
Case Study disponibilizado pela University 
of Rochester Medical Center (https://www.
urmc.rochester.edu/life-sciences-learning-
center/resources-lessons/lessons/aids-
vaccine-case-study.aspx). 

GUIA DO PROFESSOR
Vacina da dengue: um estudo de caso - 
Neste estudo de caso, os alunos receberão 
informações sobre a resposta do sistema 
imunológico quando expostos a partes do 
genoma, correspondentes aos genes estrutu-
rais do vírus da dengue. 

Objetivos de aprendizado: Realizar uma 
eletroforese em gel utilizando corantes para 

simular a separação de fragmentos de DNA 
de diferentes tamanhos e verificar quais deles 
estão presentes em quatro vacinas hipotéti-
cas contra o vírus da dengue;

• Utilizar informações fornecidas sobre a 
resposta do sistema imune a patógenos, 
dados de dois estudos in vivo e os resul-
tados obtidos na atividade de eletroforese 
em gel para identificar quais vacinas se-
riam mais adequadas para um ensaio clí-
nico em humanos.

Materiais:

• 4 tubos de ensaio etiquetados, respectiva-
mente, como Vacina V1, Vacina V2, Vaci-
na V3, Vacina V4 (preparadas conforme 
descrição no anexo 1);

• 1 micropipeta capaz de dispensar 7µL;

• 4 microponteiras descartáveis;

• Gel de agarose a 1,5% conforme descrição 
no anexo 1

• Tampão de eletroforese TAE 1X (ver re-
ceita no anexo 1);

• Uma cuba para eletroforese (preferencial-
mente pequena, com dimensões aproxi-
madas de 15x15 cm);

• Acesso a uma fonte de energia;

• Copiar e preparar para distribuição os 
itens “Guia do estudante”, “Material de 
Apoio”, “Vacina da dengue: um estudo de 
caso”.

Sugere-se trabalhar com esta atividade em 
grupos de 2 a 4 alunos. Uma cópia dos se-
guintes itens: “Guia do estudante”, “Material 
de Apoio”, “Estudo de caso” e “Estudo in vivo” 
devem ser entregues a cada grupo. 

Tampão: solução usada em 
eletroforese a fim de estabilizar 
o pH do meio e que permite 
o fluxo da corrente elétrica. O 
Tris-Acetato-EDTA (TAE) é uma 
solução tampão comumente 
usada na eletroforese de DNA 
em gel de agarose.

Eletroforese: técnica usada 
para separar fragmentos de 
DNA de acordo com o tamanho.

Genes estruturais: genes 
que codificam para proteínas 
envolvidas na formação do 
nucleocapsídeo e do envelope 
viral.
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GUIA DO ESTUDANTE 
1. Ler o “Material de Apoio”;

2. Ler o “Estudo de Caso” sobre a vacina da 
dengue;

3. Confeccionar um gel de agarose de acordo 
com a receita descrita no anexo 1. O pro-

V1                         V2                         V3                         V4

fessor ou um aluno voluntário fará um gel 
de agarose;

4. Aplicar em cada poço do gel, 7 µL de cada 
uma das “Vacinas de DNA”, conforme es-
quema abaixo. Observe que cada amostra 
é aplicada intercalando um pocinho vazio, 
isto porque os corantes difundem-se e 
bandas contínuas podem ser visualizadas.

5. Correr o gel durante cerca de 15 minu-
tos a 120 volts em tampão TAE 1X. As 
observações referentes ao gel devem ser 
realizadas imediatamente, ou seja, o gel 
não deve ser guardado até o dia seguin-

te, pois os corantes difundem para fora 
do gel;

6. Esquematizar na figura abaixo o resultado 
obtido após a corrida eletroforética:

V1                 V2                 V3                 V4
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7. A eletroforese de corantes realizada é 
uma simulação da eletroforese de sepa-
ração de fragmentos de DNA de dife-
rentes tamanhos. Para entender quais 
fragmentos correspondem aos corantes 
utilizados, ler novamente Material de 

Apoio e A vacina da dengue: um estu-
do de caso;

8. Em seguida, ler o anexo Estudo in vivo; 

9. Usar as informações do gel de eletrofore-
se e do Estudo in vivo para responder às 
perguntas da tabela abaixo:

Vacina
Quais genes estão  

nesta vacina?
Você usaria esta vacina em  
um ensaio com humanos?

Por quê?

V1    

V2    

V3

V4    

MATERIAL DE APOIO
Estrutura e genoma  
do vírus da Dengue

O vírus da dengue é membro da família Fla-
viviridae e pertencente ao gênero Flavivirus. 
Cada partícula viral consiste de uma cadeia 

simples de RNA (genoma viral) dobrada 
dentro de uma cápsula proteica, denominada 
nucleocapsídeo, envolta por uma membrana 
externa conhecida como envelope viral. An-
coradas ao envelope viral, encontram-se as 
proteínas E e M que controlam a entrada do 
vírus em células humanas (Figura 1). 

Figura 1.
Estrutura do vírus da 
Dengue. Modificado de 
https://www.nature.com/
scitable/topicpage/dengue-
viruses-22400925.
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O genoma do vírus tem um tamanho aproximado de 11  
kilobases (Kb) e é dividido em regiões que codificam para 
proteínas estruturais e não-estruturais. Entre as proteí-
nas estruturais estão: a proteína C que atua na formação do 
nucleocapsídeo empacotando o RNA genômico; a proteína M 
(membrana) e a proteína E (envelope) envolvidas na ligação ao 
receptor e outros processos de virulência. Ambas as proteí-
nas, M e E, estão presentes na superfície viral. Além das pro-
teínas estruturais, o vírus possui sete outras proteínas: NS1, 
NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5, como esquemati-
zado na Figura 2.

Figura 2.
Representação esquemática do 
genoma do vírus da dengue. 
A parte superior representa 
uma escala com o tamanho do 
genoma viral (11Kb). Nos boxes, 
em azul, estão representados 
os genes que codificam para as 
proteínas estruturais (C, M e E). 
Nos boxes, em laranja, estão 
representados os genes que 
codificam para as proteínas não-
estruturais (NS1, NS2A, NS2B, 
NS3, NS4A, NS4B, e NS5).

COMO O SISTEMA IMUNOLÓGICO ATUA 
CONTRA ORGANISMOS INVASORES?
Células apresentadoras de antígeno (CAP) fagocitam 
o patógeno e apresentam parte dele (antígeno) sobre proteí-
nas denominadas complexo de histocompatibilidade. 
Os antígenos apresentados são reconhecidos pelas células T 
 helper. Ao reconhecer os antígenos apresentados por CAP, as 
células T helper podem atuar de 2 formas:

1. Ativam células T citotóxicas (T killer)

2. Ativam células B

As células B ativadas produzem anticorpos e células de memó-
ria. Já as células T citotóxicas ativadas (T killer) atacam outras 
células que apresentam o antígeno (células infectadas, bem 
como macrófagos)

E AS VACINAS?
As vacinas, de um modo geral, devem estimular as defesas 
naturais do corpo, como a produção de anticorpos, células T 
citotóxicas, e células de memória, sem ocasionar a doença. 
Esse tipo de defesa é conhecido como defesa específica, ou seja, 
o sistema imunológico reconhece o antígeno, tendo um efeito 
de memória. Estimula a infecção que produzirá diversas subs-
tâncias a fim de imobilizar o organismo invasor ou permitir 
através das células de memória, que o corpo, ao entrar nova-
mente em contato com o patógeno, seja capaz de combatê-lo.

Kilobases: uma unidade 
de medida do comprimento 
dos ácidos nucleicos que 
corresponde a 1000 pares de 
bases.

Proteínas estruturais: 
proteínas associadas à estrutura 
viral e estão presentes no vírus 
maduro.

Proteínas não-
estruturais: proteínas 
envolvidas no ciclo da 
replicação viral e outras funções 
essenciais à manutenção do 
vírus dentro do hospedeiro.

Virulência: é a capacidade 
que o vírus possui de 
se multiplicar dentro do 
organismo, provocando doença.

Células apresentadoras 
de antígeno (CAPs): células 
de defesa capazes de fagocitar o 
patógeno e expor o antígeno em 
sua superfície o que permite o 
reconhecimento pelos linfócitos T.

Complexo de 
histocompatibilidade: 
complexo proteico presente 
na superfície das CAPs que 
exibem o antígeno facilitando o 
reconhecimento pelos linfócitos T.

Células T helper: um tipo 
de linfócito T que, quando 
ativado, possui a capacidade 
de estimular outras células do 
sistema imunológico como 
as células B e as células T 
citotóxicas.

Células T citotóxicas: 
tipo de linfócito que, quando 
estimulado, tem a capacidade 
de reconhecer e destruir células 
infectadas.

Células B: um tipo de linfócito 
que atua na reposta imune 
humoral, produzindo moléculas 
de anticorpos. Após sua ativação, 
uma parte das células B sofrem 
diferenciação e se transformam 
em células B de memória.

Célula de memória: uma 
célula de um clone de linfócitos 
de vida longa e que pode 
responder rapidamente a uma 
segunda exposição ao mesmo 
antígeno.

Antígeno: é um tipo de 
molécula estranha ao organismo 
que desencadeia uma resposta 
imunológica como, por exemplo, 
a produção de anticorpos.

Macrófago: célula fagocítica 
presente em muitos tecidos que 
funciona na imunidade inata 
pela destruição de organismos 
invasores e, na imunidade 
adquirida, como célula 
apresentadora de antígeno.

Patógeno: vírus ou outro 
microrganismo que causa uma 
doença.
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As vacinas de DNA destacam-se por induzir 
uma resposta imune de amplo espectro tanto 
humoral quanto celular. Uma vez no interior 
da célula, mais especificamente no núcleo, o 
DNA será transcrito e o RNAm segue para 
o citoplasma onde ocorre a tradução de có-

Vacina
• Estimula a produção de anticorpos
• Estimula a produção de células T citotóxicas
• Produz células de memória
• Não causa doença

pias da proteína recombinante. A pro-
teína recombinante pode então ser expressa 
na superfície celular e iniciar uma resposta 
imunológica.

A atuação das vacinas pode ser resumida 
como mostrado no quadro abaixo:

VACINA DA DENGUE: 
SIMULAÇÃO DE UM  
ESTUDO DE CASO
Supor a seguinte situação: um estabeleci-
mento de ensino está trabalhando para o de-
senvolvimento de uma vacina contra a den-
gue e cada estudante dará uma contribuição 
nesse processo. O professor disponibilizará 
quatro potenciais vacinas de DNA para os 
alunos. No entanto, não se sabe ainda quais 
combinações dos três genes estruturais do 
vírus da dengue estão em cada uma delas. O 
estudante deverá verificar quais são as com-
binações.

Juntamente com as potenciais vacinas de 
DNA estão alguns dados coletados de es-
tudos preliminares em animais, quando ca-
mundongos foram imunizados com cada um 
dos três genes estruturais da dengue (genes 

C, M e E). O gene C que codifica para uma 
proteína do nucleocapsídeo viral; o gene M 
e o gene E que codificam para proteínas da 
superfície do vírus.

Genes estruturais do vírus da dengue

São disponibilizadas 4 possíveis vacinas da 
dengue (V1, V2, V3, V4), das quais não se 
tem certeza das combinações dos três genes 
estruturais do vírus da dengue que as com-
põem. Os genes presentes são: o gene C que 
codifica para uma proteína do nucleocapsí-
deo viral; o gene M e o gene E que codificam 
para proteínas da superfície do vírus.

O segmento dos genes estruturais do vírus, 
abaixo esquematizado, foi isolado e cortado 
com uma enzima de restrição. Os locais 
de corte estão indicados por setas e os frag-
mentos gerados possuem, respectivamente, 
0,4 Kb, 06 Kb e 1,5Kb (Figura 3).

Figura 3.
Esquema de um segmento 
do genoma do vírus da 
dengue mostrando três genes 
estruturais C, M e E. As setas 
indicam os locais de corte da 
enzima de restrição usada para 
digerir este segmento de DNA.

Proteína recombinante: 
proteína que foi codificada 
a partir de um gene 
recombinante.

Enzima de restrição: 
uma enzima (endonuclease) 
capaz de reconhecer e 
cortar moléculas de DNA 
em sequências específicas 
de nucleotídeos (sítios de 
restrição).

Após a digestão, os fragmentos de DNA 
gerados podem ser separados por tama-
nho em um gel quando submetidos a ele-
troforese. No caso específico, usou-se a 

eletroforese em gel de agarose para deter-
minar quais as partes do genoma do vírus 
estão em cada uma das vacinas de DNA 
(Figura 4).
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V1                V2                 V3                 V4

Poços do gel

gene E

gene C

gene M

ESTUDO IN VIVO
Foi realizado um teste com 10 camundongos 
nos quais foram injetados vacinas com DNA 
controle e com os genes C, M e E, a fim de 

Figura 4.
Cada banda representa um dos 
genes que compõem a vacina. 
A maior banda corresponde 
ao gene E (1,5 Kb), a banda 
intermediária corresponde ao 
gene C (0,6 Kb) e a banda 
menor corresponde ao gene M 
(0,4 Kb).

avaliar a resposta imunológica quanto à pro-
dução de anticorpos (Figura 5) e de células T 
citotóxicas (Figura 6). Ao final, foram obti-
dos os seguintes resultados:

Figura 5.
Quantidade de anticorpos 
produzidos em camundongos 
após injeção dos genes C, M 
e E. O soro de cada animal foi 
coletado 8 semanas após a 
injeção.

Figura 6.
Produção de células T 
citotóxicas em camundongos 
após injeção dos genes C, M 
e E. As células de cada animal 
foram coletadas 8 semanas após 
a injeção.
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RESPOSTAS
- A separação eletroforética dos corantes que compõem as diferentes vacinas originam o 

padrão abaixo:

- Após obter as informações do gel de eletroforese e do Estudo in vivo, as respostas às per-
guntas podem ser respondidas como na tabela abaixo:

Vacina
Quais genes estão  

nesta vacina?
Você usaria esta vacina em  
um ensaio com humanos?

Por quê?

V1  E, C, M Não 
 Porque contém todos os genes 

estruturais, podendo causar a doença.

V2  E, M Sim 
 Possui os dois genes que mais 

estimularam a produção de anticorpos 
e células T citotóxicas ativas.

V3 C Não
Pois contém apenas o gene que não 

estimula a produção de anticorpos ou 
de células T citotóxicas ativas.

V4  E Sim 

 O gene E estimula a produção de 
anticorpos e células T citotóxicas ativas. 

No entanto, a vacina V2 teria  
uma resposta melhor por possuir  
os dois genes que apresentaram  

os melhores resultados.

Os estudantes devem observar que a imu-
nização dos camundongos com o gene C 
não estimula tão bem a produção de célu-
las T citotóxicas e, portanto não é um bom 
material / candidato para a produção de 
uma vacina.

O gene M é o melhor indutor da produção 
de anticorpos e o gene E, o mais eficiente 
na indução da produção de células T citotó-
xicas. Uma vacina de DNA contendo uma 
mistura dos genes M e E seria a indicada 
para testes em humanos.
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ANEXO 1
Preparação de soluções e gel de eletroforese

Preparo das quatro amostras de corantes que simularão as diferentes "vacinas"

V1 (20 mL) V2 (20 mL)

4 mL de azul de bromofenol 1% 4 mL de índigo carmim 1%

4 mL de índigo carmim 1% 4 mL de xileno cianol 1%

4 mL de xileno cianol 1% 2 mL de glicerol

2 mL de glicerol 0,4 mL tampão de eletroforese

0,4 mL tampão de eletroforese TAE 50X

TAE 50X

V3 (20 mL) V4 (20 mL)

4 mL de azul de bromofenol 1% 4 mL de xileno cianol 1%

2 mL de glicerol 2 mL de glicerol

0,4 mL tampão de eletroforese 0,4 mL tampão de eletroforese

TAE 50X TAE 50X

(Nota: índigo carmim diluído em TAE tem uma vida útil de cerca de 2 meses).

Preparo do gel de agarose a 1,5% (para 40 mL de gel)

Pesar 0,6 g de agarose, colocar em um erlenmeyer contendo 40 ml de tampãoTAE1X. Fundir a 
solução no micro-ondas até homogeneizar (evitar fervura). Aguardar a redução da temperatura 
para aproximadamente 60oC. Despejar a solução de gel na bandeja, posicionar o pente e esperar 
a solução solidificar. Adicionar tampão TAE 1X até cobrir a superfície do gel.

Tampão TAE 50X

Para o preparo de 1l de TAE 50X:

242 g TRIS base;

57,1 ml ácido acético glacial;

100 ml de solução de EDTA 0,5 M (pH 8.0);

Água destilada até completar 1 litro.

Obs: Para o preparo de 400 ml da solução de TAE 1X a partir da solução estoque TAE 50X, pipetar 
8 ml de TAE 50X e adicionar 392 ml de água destilada.
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Biotecnologia  
em jogo:  
estratégia lúdica  
para o ensino médio
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A atividade apresenta um jogo de tabuleiro investigativo 
e cooperativo através do qual os alunos são convidados 

a fazer parte de um laboratório de biotecnologia e têm 
como desafio a fabricação da vacina recombinante contra 
o HPV. As equipes formadas são representadas por peões 
e percorrem o tabuleiro para coletarem tanto Cartas 
Problema associadas ao HPV e ação das vacinas quanto 
Cartas Informação que abordam temas como a ação de 
enzimas, transcrição e tradução de genes. À medida que 
são solucionados os problemas, são disponibilizados 
modelos 3D do HPV, DNA viral, plasmídeo e proteínas 
recombinantes.
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O JOGO

O “Biotecnologia em Jogo” coloca os alu-
nos no papel de uma equipe de cien-

tistas com o objetivo de produzir a vacina 
recombinante  contra o HPV através da 
técnica do DNA recombinante. Para que 
esta atividade seja bem aproveitada, é im-
portante que o professor já tenha trabalha-
do com os temas de transcrição e tradução 
anteriormente. O jogo deve ser utilizado 
como uma forma de aprofundar e fixar estes 
assuntos previamente discutidos.

O tema vacina contra o HPV é extrema-
mente pertinente para contextualizar o 
jogo, pois trata de uma vacina que foi recen-
temente introduzida no programa de imu-
nização do governo brasileiro, tendo como 
público alvo meninas e meninos no início da 
adolescência. Dessa forma, o jogo auxilia na 
divulgação da campanha de vacinação entre 
os jovens, apresentando informações sobre 
a função da vacina e os riscos do HPV. O 
HPV está associado ao desenvolvimento 
de diferentes tipos de câncer, representan-
do um grande problema de saúde pública. 
A transmissão deste vírus ocorre por con-
tato direto com a pele ou mucosa infectada 
durante o ato sexual. Também pode haver 
transmissão da mãe para o bebê, durante 
a gravidez e o parto (transmissão vertical). 
Estima-se que entre 25 e 50% da população 
feminina e 50% da população masculina, 
ambas em nível mundial, estejam infecta-
das pelo HPV. 

FUNÇÃO PEDAGÓGICA  
DO JOGO
A atividade Biotecnologia em Jogo busca 
permitir que os alunos tenham contato com 
conceitos de biologia celular e biologia mole-
cular que permeiam a área da biotecnologia. 
Com as etapas da produção da vacina é pos-
sível observar como os processos celulares 
ocorrem e qual a importância de compreen-
dê-los para alcançar seu objetivo final e pro-
duzir a proteína recombinante que cons-
titui a vacina contra o HPV. Outro objetivo 
do jogo é oferecer aos alunos informações 
importantes sobre as doenças relacionadas 
com o HPV, como o vírus que é transmiti-

do e a importância da prevenção por meio da 
vacina.

Além de apresentar conceitos científicos, a 
atividade lúdica serve como oportunidade 
para os alunos participarem ativamente do 
processo de aprendizagem e estimula a socia-
lização incentivando as discussões referentes 
ao assunto e o trabalho em equipe.

COMPONENTES DO JOGO
• 1 tabuleiro do jogo com proporção de fo-

lha A3, podendo ser impresso em duas fo-
lhas A4 e uni-las para formar o tabuleiro; 
3 peões; 1 dado; 44 cartas apresentadas 
no Anexo 1, sendo:

 3 cartas problema;

 3 cartas ação;

 18 cartas informação (6 por etapa);

 18 cartas de sorte ou azar.

• 1 ficha de soluções;

• Ficha esquemática da célula hospedeira 
(levedura) em A4;

• 1 modelo 3D do HPV completo (capsí-
deo e material genético viral);

• 1 modelo 3D de molécula de plasmídeo;

• Modelos 3D das proteínas recombinantes 
que montam o capsídeo do HPV.

Os modelos 3D do capsídeo do vírus e 
proteínas recombinantes foram produzi-
dos em impressora 3D. As moléculas de 
DNA viral e plasmídeo foram confeccio-
nadas em peça de acrílico cortada a laser, 
tendo suas subunidades ligadas por ímãs. 
Entretanto, a produção dos modelos não 
fica presa ao uso desses materiais e equipa-
mentos. A construção do modelo dos cap-
sídeos e das proteínas recombinantes pode 
ser realizada de outra maneira como utili-
zando massa de modelar ou biscuit (Figura 
1A). Em relação aos modelos de DNA vi-
ral e plasmídeo, podem ser utilizados fios, 
barbantes ou modelos impressos em papel 
(Figura 1B). 

É preciso incluir elementos para cortar os 
modelos de DNA viral e plasmídeo e para 
unir as partes de interesse montando o 

Vacina recombinante 
- vacina que tem um dos 
componentes obtido por 
meio da técnica do DNA 
recombinante.

HPV - sigla para o nome 
em inglês do Papiloma Vírus 
Humano, Human Papiloma 
Virus.

Plasmídeo - molécula circular 
de DNA presente em bactérias. 
Pode ser transferido para outros 
tipo celulares levando nova 
informação genética para outra 
célula.

Proteína recombinante 
- proteína produzida com 
utilização da técnica do DNA 
recombinante.

Técnica do DNA 
recombinante - técnica 
utilizada para manipular 
fragmentos de DNA derivados 
de duas ou mais fontes 
diferentes, geralmente espécies 
diferentes.
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DNA recombinante. A sugestão é utilizar uma tesoura para 
representar a enzima de restrição que terá a função de 
cortar os modelos de DNA e uma fita adesiva representando 
a DNA ligase para unir os modelos (Figura 2). 

Figura 1.
(A) Modelo do vírus feito em 
biscuit com DNA viral em papel; 
(B) Plasmídeo também em 
papel.

Figura 2.
Modelo representando enzima 
de restrição (tesoura) e DNA 
ligase (fita adesiva).

Enzima de restrição – 
enzima que corta a molécula de 
DNA em locais determinados, 
por meio do reconhecimento de 
regiões específicas da sequência 
de nucleotídeos, sendo utilizada 
como ferramenta molecular para 
obter fragmentos de DNA.

DNA ligase - enzima que tem 
como ação unir as extremidades 
de fragmentos de DNA, sendo 
utilizada como ferramenta 
molecular para permitir a 
ligação de diferentes moléculas 
de DNA formando o DNA 
recombinante.

Transformação celular – 
é a modificação do material 
genético da célula que ocorre 
quando o material genético 
sofre a inserção ou deleção de 
um ou mais genes.

DINÂMICA DO JOGO 
A turma divide-se em grupos de 6 alunos por tabuleiro e den-
tro desses grupos são formadas 3 duplas. As duplas seguem 
de forma independente no percurso do jogo com o intuito 
de coletar informações mais rapidamente. Porém, continuam 
sendo uma única equipe com o mesmo objetivo final, produzir 
a proteína recombinante que compõe a vacina contra o HPV. 
Os alunos passam por três etapas durante o jogo representa-
das com cores diferentes no tabuleiro (Figura 3). 

A primeira etapa está marcada no tabuleiro com o caminho 
roxo. Ao longo do caminho desta etapa, os alunos recolhem 
informações associadas à identificação e constituição estrutu-
ral do HPV como agente infeccioso e fator determinante para 
desenvolvimento de diferentes cânceres e a importância da va-
cina para a prevenção. 

Na segunda etapa (caminho laranja), as informações obtidas 
são em relação ao genoma viral, ação das enzimas de restrição 
e DNA ligase, a relação do plasmídeo com a transformação 
celular e a técnica do DNA recombinante. 
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A terceira etapa do jogo (caminho verde) 
aborda as diferenças estruturais entre os mi-
crorganismos, a participação das organelas na 
síntese proteica e a relação DNA-proteína.

A divisão do jogo nessas etapas permite 
abordar os conteúdos relacionados a três di-
ferentes temáticas: HPV; Vacina e Biotecno-
logia (Quadro 1). 

Figura 3.
Tabuleiro do “Biotecnologia em 
Jogo”.

Etapa
Assuntos das  

Cartas-informação
Cartas–Problema

Cartas-ação e 
Modelos 3D

1

- Identificação do HPV como 
agente infeccioso causador de 
diferentes cânceres

- Constituição estrutural do HPV

- Importância da vacina como 
prevenção

Por que é importante 
ter uma vacina contra o 
HPV?

Como a vacina funciona 
no organismo?

Identificar a estrutura 
do HPV manuseando o 
modelo da partícula viral 
(capsídeo e DNA viral)

2

- Informações em relação ao 
genoma viral

- Ação de enzimas de restrição e 
DNA ligase

- Relação do plasmídeo com a 
transformação celular

- Técnica do DNA recombinante

Como o gene L1 pode 
ser isolado do DNA viral 
e inserido no plasmídeo?

Qual a importância da 
utilização do plasmídeo?

Formação/montagem 
do DNA recombinante 
utilizando o modelo do 
plasmídeo e DNA viral

3

- Informações abordam as 
diferenças estruturais entre 
leveduras e bactérias

- A participação das organelas 
na síntese proteica

- Relação DNA-proteína

Por que é preciso utilizar 
uma levedura para 
produzir as proteínas 
recombinantes?

Inserir o DNA 
recombinante na célula 
hospedeira (levedura 
esquematizada) e 
montagem do capsídeo 
viral com os modelos de 
proteínas recombinantes

Gene L1 - sequência 
específica do material genético 
do HPV que fornece informação 
para produção da proteína L1 
presente no capsídeo deste 
vírus.

Quadro 1.
Organização de cada etapa do 
jogo.
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No desenrolar de cada etapa, primeiro são 
apresentados os problemas a serem solucio-
nados. As equipes devem coletar informa-
ções ao longo do tabuleiro que as ajudem 
a resolver essas questões. Ao final da etapa 
chega-se ao objetivo da etapa: resolver o 
problema e receber o modelo 3D referente à 
etapa em que se encontra. Para percorrer o 
caminho no jogo, cada equipe joga o dado e 
move o peão por tantas casas quanto forem 
os pontos sorteados. Existem casas destaca-
das no tabuleiro nas quais os alunos recebem 

diferentes cartas. Abaixo são apresentados os 
diferentes tipos de cartas, as diferentes casas 
e as funções que são associadas a cada uma.

Cada dupla é representada por um peão de 
cor diferente que parte da casa Início. Cada 
etapa apresenta questões diferentes (Quadro 
1) que precisam ser resolvidas para alcan-
çar o objetivo final. Uma Carta Problema 
(Figura 4) é a primeira carta recebida pelos 
alunos no começo de cada etapa. Os alunos 
só podem passar para a próxima etapa após 
resolver o problema. 

Figura 4.
Carta problema segunda etapa.

Casa Sorte ou Azar: tem como símbolo 
uma placa de atenção e está distribuída alea-
toriamente ao longo do tabuleiro. Caso o 
número tirado no dado faça a dupla cair em 
uma dessas casas, é preciso retirar uma carta 
da pilha de cartas de sorte ou azar e obedecer 
ao que a carta indica.

A Carta de Sorte ou Azar pode apontar que 
a dupla, AVANCE CASAS no tabuleiro, 
RECUE CASAS, ou fique uma jogada sem 
jogar (Figura 5). Está associada a situações 
comuns que ocorrem em um laboratório de 
pesquisa.

Casa Base de Dados: é uma parada obriga-
tória, cada dupla que passar por ela precisa 
parar, independentemente do número sor-
teado no dado permitir o avanço de mais 
casas. Ao chegar à Base de Dados, os alunos 
têm acesso ao envelope contendo as cartas 
informação referentes à etapa em que se en-
contram. 
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Cada dupla retira 1 Carta-Informação (Fi-
gura 6) do envelope. São 2 casas Base de Da-
dos por etapa ao final da qual cada dupla terá 

Figura 5.
Cartas de sorte ou azar.

Figura 6.
Carta informação 1ª etapa.

2 cartas e, a equipe, como um todo, somará 6 
cartas informação.
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Figura 7.
Ficha de soluções.

Casa Laboratório: uma parada obrigatória 
sendo a última casa de cada etapa. A dupla 
que primeiro chegar espera as outras até que 
todos os jogadores tenham alcançado esta 
casa. Na casa laboratório acontecem 2 partes 
importantes do jogo. 

Primeiro, ao chegar no Laboratório cada 
dupla deve compartilhar com o restante da 
equipe as cartas informação que recolheu. A 
partir da discussão das cartas informação e 
juntos tentarão responder a carta problema 
da etapa. A resposta precisa ser escrita na Fi-
cha de Soluções (Figura 7) e conferida pelo 
professor.
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Após encontrar a solução, ainda na casa la-
boratório, acontece a entrega do modelo di-
dático junto com a Carta Ação (Figura 8) 

que instrui os alunos sobre como o modelo 
deve ser manuseado. 

Figura 8.
Carta ação da 1ª etapa.

Figura 9.
Modelos didáticos 3D da 
partícula viral completa.

Ao final de cada etapa é entregue um modelo 
didático diferente, que se refere ao conteúdo 
abordado na etapa. No final da primeira eta-
pa recebem um Modelo 3D da partícula viral 

do HPV (Figura 9) com capsídeo desmontá-
vel e molécula de DNA viral. É preciso abrir 
o modelo do vírus e retirar seu material gené-
tico para que possa ser utilizado na 2ª etapa. 

Ao final da próxima etapa, os alunos rece-
bem o segundo modelo 3D que representa 
o Plasmídeo (Figura 10A). Primeiramente, 
eles retiram a parte do material genético viral 

(Figura 10B) que corresponde ao gene de in-
teresse, abrem o plasmídeo em região especi-
fica e incluem o gene viral formando o DNA 
recombinante (Figura 10C). 
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Figura 10.
Modelos didáticos do 
plasmídeo (A) que pode ser 
combinado com gene de 
interesse (parte roxa) do DNA 
viral (B) construindo o DNA 
recombinante (C).

Na última etapa o objetivo é inserir o DNA 
recombinante na célula hospedeira; neste caso, 

uma levedura esquematizada (Figura 11) em 
uma ficha, entregue no final dessa etapa. 

Figura 11.
Ficha de esquema de levedura 
realizando síntese da proteína 
recombinante após ser 
transformada.
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O modelo recebido são proteínas recom-
binantes (Figura 12) sintetizadas pela le-

vedura transformada que se montam em 
capsídeos vazios.

FINAL DO JOGO 
Ao final do jogo, o grupo terá todos os com-
ponentes e instruções necessárias para a 
produção da proteína recombinante, conse-
guindo produzir a vacina contra o HPV. As 
soluções encontradas na Ficha de Soluções 
por todos os grupos devem ser lidas em voz 
alta. Nesse momento, o professor amplia 

a discussão dos grupos para toda a classe, 
podendo assim realizar um debate sobre a 
vacina contra o HPV e o procedimento de 
produção envolvendo a técnica do DNA re-
combinante. Nesse jogo não existem perde-
dores ou vencedores, as equipes trabalham 
em conjunto para cumprir o objetivo da pro-
dução da vacina contra o HPV. 

Figura 12.
Modelos didáticos 3D das 
proteínas recombinantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ferramenta lúdica “Biotecnologia em 
Jogo” foi produzida de modo que sua repro-
dução seja fácil e possa ser realizada em inú-
meras salas de aula, podendo cumprir com 
o papel no processo da divulgação científica 
acerca da biotecnologia. Este material tem o 
potencial de facilitar o processo de ensino-
-aprendizagem dos conceitos relacionados 
à biotecnologia, trazendo para a sala de aula 
as tecnologias que vem lançando produtos e 
serviços importantes para a sociedade.

Além disso, auxilia de certa forma na cam-
panha de vacinação do governo federal con-
tra o HPV, ratificando os riscos relaciona-
dos com a infecção por HPV e sanando as 
dúvidas sobre a vacina recombinante utili-
zada.

PARA SABER MAIS
SPIEGEL, C. N.; ALVES, G. G.; CARDO-

NA, T. S.; MELIM, L. M. C.; LUZ, M. 
R. M. P.; ARAÚJO-JORGE, T. C.; HEN-
RIQUES-PONS, A. Célula Adentro 
(Discovering the Cell) an educational game 
in cell and molecular biology for second-
ary-level students. Journal of Biology Educa-
tion, v. 43, n. 1, p. 27-35, 2008. 

The Enzyme Game. The European Initiative 
Biotechnology Education (EIBE). Dis-
ponível em: http://archiv.ipn.uni-kiel.de/
eibe/ENGLISH/U20.HTML

PAPEL DO PROFESSOR
Para melhor entendimento da atividade, é 
importante que o professor tenha discutido 
anteriormente alguns temas com os alunos, 
verificando, por exemplo, quais são os co-
nhecimentos prévios sobre os processos de 
transcrição e tradução, além da estrutura dos 
genomas de procariotos e eucariotos. É reco-
mendável que o professor utilize o jogo como 
uma forma de aprofundar o assunto e fixar 
os conceitos científicos abordados.

Durante a execução da atividade, o professor 
atua como um tutor tirando possíveis dúvi-
das sobre as regras do jogo e sobre os conteú-
dos das cartas-informação, além de regular o 
tempo de discussão dos alunos ao final de 
cada etapa. Também é função do professor 
verificar e discutir com as equipes as soluções 
de cada etapa e, posteriormente, entregar e 
auxiliar no manuseio dos modelos.
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Os genes  
do relógio  
circadiano  
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As mentes criativas de certos autores nos presenteiam 
com histórias marcantes, ricas em detalhes e capazes 

de interligar domínios aparentemente distantes de uma 
forma original e deleitável. Este é o caso de ‘Te amarei 
para sempre’, um filme que une genética e viagens no 
tempo. Notavelmente, ele pode ser utilizado como um 
excelente modelo para o estudo das bases moleculares 
de doenças humanas e a consolidação de importantes 
conceitos genéticos para alunos do ensino superior.
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O FILME

Te amarei para sempre (título original: The 
Time Traveller’s Wife; 1h 47 min.) baseia-

-se no livro “The Time Traveler’s Wife” (Audrey 
Niffenegger; 2003) e tem influência da canção 
“Hard to Say I’m Sorry” (Peter Cetera; 1982). 
A versão adaptada para o cinema foi elaborada 
por Bruce Joel Rubin (screenplay), dirigida por 
Robert Schwentke, filmada nos EUA/Canadá 
e lançada no Brasil em 16 de outubro de 2009. 
O longa-metragem relata a extraordinária vida 
de Henry DeTamble (Eric Bana, de Hulk), um 
bibliotecário de Chicago (EUA), portador de 
uma anomalia genética que permite que ele 
viaje pelo tempo. Porém, suas viagens ocorrem 
de forma não controlada. Ou seja, ele não sabe 
quando as viagens acontecerão, para onde ou 
para qual ano ele irá, nem mesmo quanto tem-
po ficará no novo local/tempo até retornar à 
sua linha de tempo natural.

Essa obra multigênero (romance, fantasia e 
drama) teve um orçamento em torno de 40 
milhões de dólares e foi bem-conceituada 
pelo público (nota média 7,1 por mais de 
120 mil avaliadores no site IMDB). O fatu-
ramento global do filme foi de, aproximada-
mente, 100 milhões de dólares. Informamos 
ao leitor que o texto a seguir contém spoilers.

A história situa-se entre a década de 1970 e 
início do século XXI. Apesar de não contro-
ladas, frequentemente as viagens de Henry o 
levam a determinados locais que são, de al-
guma forma, marcos em sua vida. Um desses 
locais é o jardim da casa de Clare Abshire 
(Rachel McAdams, de Uma Manhã Glorio-
sa). Na primeira vez em que ambos se encon-
tram, Clare é uma criança e Henry está por 
volta dos 30 anos. Eles se tornam amigos e, 
ao longo das diversas viagens, Clare desen-
volve, da infância à juventude, um amor pla-
tônico por Henry. Encontram-se, novamen-
te, apenas na vida adulta, quando se casam.

A capacidade de realizar viagens temporais 
involuntárias promove conflitos na vida do 
casal. Entretanto, isso se torna dramático 
quando Clare engravida e aborta esponta-
neamente (duas vezes, pelo menos). Nesse 
momento, Henry e Clare decidem procurar 
ajuda médica por suspeitarem que a criança 
também tenha a condição genética, viajando 
para fora do útero durante a gestação.

A CONDIÇÃO GENÉTICA
O casal busca o Dr. David Kendrick, um 
geneticista que inicia uma série de exames 
no protagonista. Ele observa que o cérebro 
de Henry produz uma intensa atividade 
elétrica, semelhante a uma crise epiléptica, 
momentos antes do deslocamento espaço-
-temporal. O pesquisador ainda menciona 
que analisará os ‘clock genes’ [genes do relógio 
(ou ritmo) circadiano] de Henry à procura 
de mutações nos mesmos.

É importante ressaltar que os pais de Hen-
ry não apresentam a anomalia, sugerindo 
se tratar de uma mutação de novo, isto é, 
uma mutação que surgiu apenas em Hen-
ry, que é filho único. Ninguém da família 
de Clare, nem mesmo ela, apresenta essa 
anomalia. Além disso, não há evidências 
de que o casal forme uma união consanguí-
nea (isto é, entre parentes). Assim, pode-se 
supor que o(s) alelo(s) mutante(s) seja(m) 
dominante(s).

Designada de ‘Síndrome Cronológica’ (do in-
glês, Chrono-Impairment), a condição genéti-
ca não parece ser mendeliana, isto é, mediada 
por um único gene cuja expressão fenotípica 
não é modulada pelo ambiente. Ao contrário, 
há inúmeras sugestões no filme demonstran-
do tratar-se de uma condição complexa, ou 
seja, uma característica poligênica cujo fenó-
tipo patológico (viagem no tempo) é desen-
cadeado por fatores ambientais. 

O FILME COMO UM 
MATERIAL DIDÁTICO: 
ESTUDANDO A ‘SÍNDROME 
CRONOLÓGICA’ 
A obra relata um caso médico fictício curio-
so que pode ser utilizado em sala aula para 
o estudo das bases moleculares de doenças 
humanas, assim como para a consolidação de 
conceitos genéticos importantes, para alunos 
dos cursos de graduação em ciências biológi-
cas, biomedicina, medicina e área correlatas. 
Isto pode ser feito por meio da apresentação 
de um questionário (a seguir), cujas respos-
tas devem ser justificadas por meio da apre-
sentação de trechos do filme:

1. Trata-se de uma doença monogênica ou 
poligênica? 
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2. Há evidências de que elementos ambien-
tais possam desencadear as viagens no 
tempo? 

3. Qual é (são) a(s) provável(is) localiza-
ção(ões) cromossômica(s) do(s) gene(s) 
associado(s) à síndrome cronológica?

4. A manifestação clínica (viagem no tempo) 
pode ser atenuada ou controlada?

5. Há evidências de que o(s) alelo(s) associa-
do(s) à síndrome seja(m) letal(is)?

6. Há evidências de que a síndrome apresen-
te penetrância incompleta ou expressivi-
dade variável?

7. Esquematize um heredograma que ilustre 
o caso representado na obra.

RESPOSTAS
1. O filme faz alusão a uma natureza poli-

gênica, revelada quando Dr. Kendrick diz 
que irá avaliar os clock genes (no plural). 

2. Sim. Os elementos não genéticos (ambien-
tais) capazes de disparar a viagem no tempo 
são inúmeros: (i) ingestão de álcool, (ii) es-
tresse, (iii) fortes emoções positivas (eufo-
ria) ou negativas (medo ou ansiedade), (iv) 
televisão ligada e (v) ingestão de medica-
mentos para dor. Alguns desses são explici-
tamente citados ao longo do filme (i, ii e v), 
ao passo que os outros são sutis. Por exem-
plo, pode-se perceber que a euforia desen-
cadeia a viagem no tempo quando: (a) Cla-
re está se arrumando com o vestido de noiva 
e sua amiga diz: “Se ele te vir vestida assim 
ele vai desmaiar” e ela prontamente percebe 
o risco e vai atrás de seu noivo, (b) Henry 
está pulando de alegria junto com sua espo-
sa sobre a cama ou (c) quando o protago-
nista em êxtase reencontra sua esposa nas 
cenas finais e diz: “Estou indo”. Igualmente, 
o medo tem o mesmo efeito que pode ser 
observado quando Henry está prestes a 
sofrer o acidente de carro, no início do fil-
me; ansiedade também, que pode ser vista 
quando ele está se arrumando, momentos 
antes de se casar. Curiosamente, aparelhos 
de televisão ligados também parecem pro-
vocar o deslocamento espaço-temporal, o 
qual pode ser verificado em dois momentos 
do filme, quando: (i) o casal entra na loja 
repleta de televisores ligados e Clare diz: 

“eles (os aparelhos de TV) vão despachá-lo” 
e (ii) Henry desliga o aparelho de televisão 
localizado em seu quarto, após retornar de 
uma viagem no tempo. 

3. Os genes estão localizados provavelmente 
em cromossomos autossômicos. Duran-
te a terceira gravidez, o casal esforça-se 
para evitar situações de estresse, a ges-
tação ocorre sem transtornos e a criança 
nasce. Trata-se de Alba, uma menina que 
também é capaz de viajar no tempo. Esse 
fato sugere que a condição genética não 
é mitocondrial (pois o homem não passa 
sua mitocôndria para filha), nem ligada 
ao Y, já que Alba é XX. Dessa forma, os 
genes seriam autossômicos ou ligados ao 
X. Acreditamos que eles seriam autossô-
micos, pois o cromossomo X é sujeito à 
inativação aleatória, o que poderia resultar 
em mosaicos genéticos e variegação 
fenotípica, dois aspectos que potencial-
mente afetariam a capacidade de viajar no 
tempo. Em especial, nos seres humanos os 
genes do ritmo circadiano estão localiza-
dos nos autossômicos (o gene CLOCK no 
cromossomo 4; o PER1 no 17; PER2 no 
2; PER3 no 1; CRY1 no 12; CRY2 no 11 
e TIMELESS no 12).

4. Sim. Por exemplo, Henry diz que vai to-
mar um comprimido de Valium antes do 
casamento, justificando que é melhor uma 
cerimônia com um noivo medicado (com 
sonolência) do que um sem noivo. Porém, 
ele desaparece logo após essa fala, antes de 
tomar o medicamento e evitar a viagem. 
Por conjectura, o Dr. Kendrick sugere que 
drogas anti-epiléticas poderiam, eventual-
mente, ser efetivas, já que durante o exame 
ele havia descoberto que a atividade cere-
bral pré-viagem no tempo se assemelha a 
um quadro epiléptico. Por sua vez, Alba 
diz que consegue evitar as viagens não 
intencionais pelo simples ato de cantar. 
Curiosamente, a mãe falecida de Henry 
era uma cantora e ele repetidamente afir-
ma não ser capaz de cantar como sua mãe 
– fato que poderia explicar sua inabilidade 
de controlar as viagens no tempo. Alba é 
vista como um prodígio pelo Dr. Kendrick, 
pois ela não apenas consegue evitar viagens 
acidentais, mas também consegue determi-
nar para onde e quando ela quer viajar.

Mosaico genético: 
condição referente à existência 
de duas ou mais linhagens 
geneticamente distintas em um 
mesmo organismo derivado de 
um único embrião.

Variegação fenotípica: 
existência de setores com 
fenótipos distintos em um 
mesmo tecido.
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5. Sim. A ocorrência de pelo menos dois 
abortos antes do nascimento de Alba su-
gere que este alelo seja letal, isto é, capaz 
de causar a morte de um organismo. 

6. Sim. A necessidade da presença de fatores 
ambientais desencadeadores, associada à 
possibilidade de evitar a viagem no tem-
po apresentada por Alba, sugerem que a 
penetrância poderia ser incompleta, isto é, 
nem todos os indivíduos com determinado 

genótipo necessariamente manifestariam o 
fenótipo correspondente. Adicionalmente, 
o fato de Henry realizar viagens para luga-
res incertos e Alba para locais precisos su-
gere uma expressividade variável, isto é, um 
fenótipo apresenta intensidades diferentes 
em indivíduos com o mesmo genótipo.

7. A figura 1 ilustra, simplificadamente, a 
genealogia (heredograma) referente à fa-
mília dos protagonistas. 

Figura 1.
O heredograma sintético de 
‘Te amarei para sempre’. Henry 
(II-1) é portador da Síndrome 
Cronológica, a qual o torna 
capaz de viajar pelo tempo. 
Clare (II-2) não possui a(s) 
mutação(ões) associadas à 
síndrome, mas a filha deles sim 
(Alba, III-1), sugerindo tratar-se 
de uma condição autossômica 
dominante. O fato de os 
pais de Henry (I-1 e I-2) não 
apresentarem a doença, sugere 
que a(s) mutação(ões) surgiram 
no protagonista (mutação de 
novo). O filme não deixa claro 
quantos irmãos exatamente 
Clare tem. Os quadrados 
representam homens; círculos, 
mulheres; triângulos, abortos 
espontâneos; algarismos 
romanos, gerações; algarismos 
arábicos, indivíduos. Símbolos 
preenchidos em preto 
representam indivíduos 
afetados. Círculo com uma linha 
cruzada: mulher falecida. A seta 
indica o indivíduo que procurou 
auxílio médico (Henry).

ATIVIDADES ADICIONAIS: 
CONHECENDO MELHOR 
OS GENES DO RELÓGIO 
CIRCADIANO
Apesar do filme não afirmar, categoricamen-
te, que mutações nos clock genes sejam res-
ponsáveis pela condição, ele o sugere, expli-
citamente. Dessa forma, alterações nos clock 
genes seriam responsáveis pelas viagens espa-
ço-temporais involuntárias de Henry. 

Uma segunda atividade didática pode ser fei-
ta com os alunos, objetivando desenvolver a 
capacidade de pesquisa em bancos de dados, 
além de aprofundamento do tema. Assim, 
pode-se apresentar a seguinte lista de ques-
tões:

A. Quais são as funções biológicas dos ge-
nes do relógio circadiano? (Para isto su-
gere-se uma procura no banco de dados 
OMIM do NCBI - https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/omim, buscando pelos clock 
genes).

B. Quão evolutivamente conservados eles 
são na árvore da vida? (Para isto sugere-
-se uma procura no banco de dados HO-
MOLOGENE do NCBI - https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/homologene, buscando 
pelos clock genes ou na literatura científica 
(PUBMED) - vide como no item “D”).

C. Quais são os efeitos biológicos (ou clí-
nicos) de mutações nestes genes? (Para 
isto sugere-se uma procura no banco de 
dados OMIM do NCBI - https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/omim, buscando pelos 
clock genes).

D. Entre os diversos fatores ambientais que 
podem influenciar as viagens no tempo 
no filme, quais deles afetam a expressão 
de genes do relógio circadiano de acordo 
com a ciência? (Para isto sugere-se uma 
procura no banco de dados PUBMED 
do NCBI - https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/ utilizando palavras-chave 
que envolvam os clock genes e os fatores 
ambientais descritos anteriormente). 
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RESPOSTAS
A. A função desses genes é codificar fato-

res de transcrição basais que dirigem 
a produção rítmica de proteínas associa-
das. Essa produção regular das proteínas 
permite que as diversas funções bioló-
gicas sejam executadas nos momentos 
mais apropriados do dia. Os clock genes 
são componentes moleculares do relógio 
circadiano (do latim: circa = aproximada-
mente/cerca de; dies = dia), um marca-
-passo endógeno presente na maioria das 
formas de vida. Assemelhando-se a um 
relógio físico, o relógio circadiano consiste 
de processos endógenos cíclicos, os quais 
ocorrem com uma periodicidade de 24 
h, controlando uma grande variedade de 
processos fisiológicos e comportamentais 
essenciais à manutenção da vida. Padrões 
de sono, de secreção hormonal, metabo-
lismo e alguns aspectos da cognição são 
todos regulados por relógios circadianos 
e, consequentemente, por clock genes. 

B. Esses genes são bem conservados entre 
eucariontes evolutivamente distantes, 
sendo encontrados em fungos, plantas, 
animais e insetos. Os primeiros clock genes 
foram identificados nas décadas de 1970 
e 1980 na mosca-da-frutas drosófila e no 
fungo Neurospora. Mais tarde, na década 
de 1990, esses genes foram identificados 
em humanos. As descobertas acerca do 
controle molecular do ritmo circadiano 
renderam o prêmio Nobel de Fisiologia 
ou Medicina de 2017 aos americanos Jef-
frey C. Hall, Michael Rosbash e Michael 
W. Young. 

C. Os efeitos reais de mutação nos clock genes 
nos diferentes grupos de seres vivos são di-
versos. Em plantas, mutações nesses genes 
podem resultar em permanente desregu-
lação do relógio circadiano, de modo que 
a planta se torna incapaz de desencadear 
processos como floração, abertura de es-
tômatos, deslocamento de metabólitos e 
respostas gerais às mudanças ambientais 
sazonais. Assim, o crescimento, o desenvol-
vimento e a reprodução ficam comprome-
tidos. Em animais, mutações nesses genes 
também levam a um comprometimento 
expressivo dos organismos. Doenças como 
Alzheimer, câncer, depressão, diabetes, dis-

túrbios do sono, malformações musculares 
e ósseas estão associadas a alterações em 
diversos genes, incluindo clock genes. 

D. No filme, o consumo de álcool é um dos 
desencadeadores das viagens espaço-tem-
porais de Henry. Efetivamente, o álcool 
leva a alterações na expressão de clock genes 
(especialmente PER2) em vários órgãos 
do corpo, inclusive em regiões cerebrais, 
como o núcleo supraquiasmático do 
hipotálamo. Não é por acaso que a so-
nolência é um efeito do consumo dessa 
substância, pois, como já mencionado, os 
padrões de sono são controlados pelos 
clock genes por meio do relógio circadiano. 
Estresse é outro fator que pode influenciar 
a expressão dos clock genes. Estresses físi-
cos, como os gerados por atividades alta-
mente exaustivas, e estresses psicossociais, 
como os originados por emoções intensas, 
podem afetar fortemente a expressão dos 
clock genes tanto no filme quanto na vida 
real. Há ainda o estresse metabólico gera-
do, por exemplo, por restrição alimentar, 
que apesar de não contemplado no filme 
também é influente sobre esses genes. Um 
último elemento com fundamentação bio-
lógica utilizado no filme é o medicamento 
ansiolítico/calmante Valium, popular-
mente conhecido como Diazepam. No 
filme, Henry pretende utilizar esse medi-
camento a fim de se acalmar e evitando, 
assim, mais uma viagem espaço-temporal 
involuntária. A modulação da expressão 
de clock genes (PER1 e PER2) conferida 
por drogas de efeito ansiolítico é tecnica-
mente verídica. Por sua vez, os televisores 
são o único elemento capaz de disparar 
as viagens temporais no filme para o qual 
não encontramos fundamentação biológi-
ca real. Entretanto, acreditamos que seu 
efeito possivelmente seria categorizado 
como estressor (luz intensa ou imagens 
rápidas e/ou fortes). 

REFERÊNCIAS
Link para o filme Te amarei para sempre no Inter-

net Movie Data Base (IMDB) https://www.
imdb.com/title/tt0452694/

LAMONT, ELAINE WADDINGTON et 
al. From circadian clock gene expression to 
pathologies. Sleep medicine, v. 8, n. 6, p. 547-
556, 2007.

Núcleo supraquiasmático 
do hipotálamo: o 
hipotálamo é uma região do 
encéfalo responsável pela 
regulação da temperatura 
corporal, da fome e sede, do 
comportamento emocional e 
do ritmo circadiano. O núcleo 
supraquiasmático é uma de 
suas partes, localizada acima do 
quiasma.

Fator de transcrição 
basal: uma proteína capaz de 
se ligar a sequências específicas 
do DNA e, em conjunto com 
a RNA polimerase, permite a 
transcrição de genes.

Sociedade Brasileira de Genética 189

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



Rafael Rahal Guaragna Machado1, Fernando Henrique Cornacini1, Kawan Carvalho Martins1, 
Marina Cristine Cano Francisquetti1, Ana Elizabete Silva2

1 Licenciados em Ciências Biológicas, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas (Ibilce), Departamento de Biologia, Campus de São José do Rio Preto, São Paulo.

2 Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce), Departamento de 
Biologia, Campus de São José do Rio Preto, São Paulo

Autor para correspondência - anabete@ibilce.unesp.br

MATERIAIS DIDÁTICOS

Aprendendo com  
as ervilhas  
de Mendel*

*Esta atividade foi desenvolvida durante a disciplina “Práticas Pedagógicas de Genética e Evolução”, por alunos no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
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Por meio da simulação de alguns cruzamentos entre 
ervilhas com características relacionadas à cor do grão 

(amarela ou verde) e forma/textura (lisa ou rugosa), são 
revisadas as bases teóricas das Leis de Mendel.
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A atividade prática tem como objetivo 
auxiliar os alunos do ensino médio na 

compreensão das leis da herança deduzidas 
por Mendel de forma clara e dinâmica, uti-
lizando como modelo o cruzamento entre 
ervilhas a partir das características cor e 
forma das sementes. Ao final da atividade, 
os alunos deverão ter condições de respon-
der a questões referentes às proporções ge-
notípicas e fenotípicas da prole (F1 e F2) 
nos diferentes cruzamentos e de compreen-
der os diferentes conceitos abordados na 
atividade.

CONFECÇÃO DO  
MODELO DIDÁTICO
O modelo consiste de uma placa de metal 
(pode ser compensado de madeira ou outro 
material) que será utilizada como suporte 
para montagem dos cruzamentos. Os mes-
mos serão feitos utilizando semiesferas de 
isopor representativas das ervilhas de cores 
amarela e verde e de textura lisa e rugosa. 
Com este material será possível trabalhar a 
primeira e segunda leis de Mendel.

Para a confecção do material didático são ne-
cessários os seguintes materiais:

• Um painel de metal (dimensão 2 m de 
comprimento x 1 m de largura);

• 30 semiesferas de isopor de 15 cm de diâ-
metro; 

• Um metro de ímã;

• Papel sulfite branco (2 folhas);

• Papel cartão branco (2 folhas);

• Papel EVA preto (1 folha de 48 cm x 40 
cm);

• Papel crepom amarelo e verde (1 folha de 
cada);

• Tinta guache (cor verde e amarela);

• Cola quente ou branca;

• Caixa de papelão ou outro material (para 
guardar o kit).

MONTAGEM DO MODELO
É interessante que os estudantes participem 
ativamente da confecção do modelo didático, 

MATERIAIS DIDÁTICOS

que se envolvam na pesquisa do tema e assim 
se sintam mais responsáveis pelo material. 
Esta etapa também pode ser feita interdis-
ciplinarmente com a disciplina de Artes. To-
dos os recursos utilizados para a confecção 
do modelo são de baixo custo, resistentes e 
duráveis. 

Para a construção do modelo didático são su-
geridas as seguintes etapas:

• Obter todo o material necessário para a 
confecção do modelo;

• Pintar 20 semiesferas de isopor com tinta 
guache amarela (elas representam as ervi-
lhas com fenótipo amarelo liso); 

• Pintar 5 semiesferas de isopor com tinta 
guache verde (elas representam as ervilhas 
com fenótipo verde liso);

• Colar papel crepom de cor verde na super-
fície externa de duas semiesferas de isopor 
(elas representam as ervilhas de fenótipo 
verde rugoso); 

• Colar papel crepom de cor amarela na su-
perfície de três semiesferas de isopor (elas 
representam as ervilhas de fenótipo ama-
relo rugoso);

• Recortar em EVA os símbolos “P”, “F1”, 
“F2” correspondendo, respectivamente, 
à geração parental, à primeira e à segun-
da gerações); Imprimir em papel sulfite 
as letras “V”, “v”, “R” e “r” corresponden-
do, respectivamente, ao alelo dominante 
do fenótipo amarelo, o alelo recessivo do 
fenótipo verde, o alelo dominante do fe-
nótipo liso e o alelo recessivo do fenótipo 
rugoso;

• Imprimir em papel sulfite (recomenda-se 
fonte Arial, tamanho 32) os números 1, 2, 
3 e 9, correspondentes às frequências dos 
descendentes na geração 2. O número 1 
deverá ser impresso três vezes e, o número 
3, duas vezes.

• Recortar as letras e os números e colar 
sobre o papel cartão para aumentar a re-
sistência e facilitar o manuseio. Colar com 
cola quente ou cola branca um pedaço de 
ímã (cerca de 2 cm x 2 cm), atrás de cada 
semiesfera, do papel impresso e dos sím-
bolos recortados em EVA;
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• Recortar sete tiras de EVA de cor preta 
(30 cm de comprimento x 3cm de largura) 
para representar as ligações entre os cru-
zamentos; colar pedaços de ímã por sua 
extensão (cerca de cinco pedaços de 2cm 
x 2cm);

• Se julgar necessário, encapar a tampa de 
uma caixa de papelão na qual serão guar-
dadas todas as peças, com o título da ativi-

dade, conforme modelo da Figura 1. Den-
tro da caixa, o material pode ser dividido 
em 1ª e 2ª Lei de Mendel para que não 
haja confusão durante o desenvolvimento 
da atividade.

• Imprimir e recortar os textos introdutó-
rios para as atividades referentes às leis de 
Mendel (Anexo I).

Figura 1.
Esquema de como o material 
didático pode ser armazenado 
(visão externa e interna do 
recipiente de armazenamento), 
aumentando a durabilidade e 
mantendo a organização do 
mesmo.

RECONHECIMENTO 
DO MATERIAL PELOS 
ESTUDANTES
Antes de iniciar a atividade, é necessário 
mostrar aos alunos os objetos que serão 
usados, explicando o significado de cada 
um. Por exemplo, mostrar a semiesfera 

pintada de amarelo que representa a er-
vilha de fenótipo amarelo liso. A Figura 
2 simboliza todos os componentes que 
serão utilizados para os cruzamentos das 
ervilhas. Caso o professor ache necessário, 
pode imprimir a Figura 2 em papel sulfite 
e colá-la em papel cartão para orientação 
dos estudantes.

Figura 2.
Símbolos dos componentes 
utilizados para os cruzamentos 
das ervilhas.
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DESENVOLVENDO  
A ATIVIDADE:  
ESTUDANTES EM AÇÃO
O painel de metal pode ser fixado no quadro 
negro ou na parede. 

Para o desenvolvimento desta atividade, o 
professor introduzirá alguns conceitos fun-
damentais de genética para o desenvolvi-
mento da prática. O painel de metal pode 
ser apoiado na lousa ou fixado na parede e 
os alunos serão convidados a formar dois 
grupos de cinco estudantes que realizarão 
os cruzamentos no painel. Os demais estu-
dantes podem acompanhar e participar da 
apresentação e discussão nos seus devidos 
lugares. A atividade pode ser desenvolvida 
na seguinte sequência;

I. Atividades referentes à  
primeira lei de Mendel

Leitura individual ou em grupo do texto 
(Texto introdutório – primeira lei de Men-
del (anexo I).

Após a leitura do texto, aconselha-se que o 
professor siga o seguinte roteiro:

1. O professor deve introduzir o trabalho 
de Mendel com as ervilhas, salientando 
o significado de linhagens homozigóticas 
(puras) e heterozigóticas (F1). Para isso 
pode-se utilizar o painel e os modelos de 
ervilhas;

2. Indicar os postulados de Mendel sobre 
os cruzamentos envolvendo uma caracte-
rística. Ressaltar que cada característica é 
condicionada por dois fatores que se sepa-
ram na formação dos gametas;

3. Informar primeiramente os resultados fe-
notípicos dos cruzamentos relacionados à 
Primeira Lei de Mendel, sem mencionar 
os resultados genotípicos e as proporções;

4. Lançar para os alunos o seguinte desafio: 
Que tipo de resultado numérico levou 
Mendel a concluir a primeira lei?

5. Os estudantes devem, em grupos, montar 
os cruzamentos com os genótipos, fenó-
tipos e proporções. Imprima e distribua 
para os diferentes grupos de estudantes o 
procedimento descrito no item Procedi-
mento para os estudantes;

MATERIAIS DIDÁTICOS

6. Após a finalização do painel pode ser 
desenhado um quadro na lousa para que 
todos os alunos possam participar da 
apresentação e discussão das proporções 
genotípicas e fenotípicas dos indivíduos 
da geração F2;

7. Fazer uma discussão com a classe para 
que os estudantes possam construir os 
conceitos de fatores: dominante, recessi-
vo, homozigoto e heterozigoto. A discus-
são pode ser orientada pela formulação 
de questões que os estudantes devem 
inicialmente discutir em seus grupos e, 
posteriormente, com todos da classe. As 
questões, descritas no anexo II, devem ser 
impressas e distribuídas para os estudan-
tes que devem discuti-las e respondê-las 
em grupo. As respostas estão disponíveis 
para os professores no item “Respostas”.

Procedimento para os estudantes – 
primeira lei de Mendel

1. Montar o cruzamento entre os parentais 
(P): planta homozigota recessiva para a 
cor da semente (verde) com planta homo-
zigota dominante para semente amarela. 
Representar a seguir o fenótipo da ge-
ração 1 (F1), sabendo-se que o alelo que 
determina a cor amarela da semente é do-
minante em relação ao verde. Em seguida 
colocar, abaixo de cada ervilha, as letras 
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que representam os genótipos dos paren-
tais e da geração F1;

2. Representar o cruzamento entre duas 
plantas de F1, por autofecundação. Lem-
brar que toda a descendência F1 é he-
terozigota para a característica ervilha 
amarela. A seguir, colocar as letras que 
representam os genótipos dos parentais 
gerando a F2;

3. Indicar os genótipos e as proporções dos 
descendentes na geração F2.

II. Atividades referentes à  
segunda lei de Mendel

Imprimir e distribuir para os estudantes o 
texto introdutório referente à segunda lei de 
Mendel (Anexo I).

Após a leitura do texto introdutório, sugere-
-se o seguinte roteiro:

1. Indicar os postulados de Mendel sobre 
os cruzamentos envolvendo duas carac-
terísticas. Ressaltar que em indivíduos de 
linhagens homozigóticas para diferentes 
características como a cor e textura das 
ervilhas, por exemplo, os fatores respon-
sáveis pela sua transmissão (genes), lo-
calizados em cromossomos diferentes, 
segregam independentemente durante a 
formação dos gametas. 

2. Informar inicialmente os resultados feno-
típicos dos cruzamentos relacionados à 
segunda lei de Mendel, sem mencionar os 
resultados genotípicos e as proporções.

3. Apresentar para os estudantes o seguinte 
desafio: Que tipo de resultado numérico 
levou Mendel a concluir a segunda lei?

4. Os estudantes, em grupos, elaboram os 
cruzamentos com os genótipos, fenótipos 
e proporções. Para montar os cruzamen-
tos, seguir as do item Procedimento para os 
estudantes - segunda lei de Mendel. 

5. Discutir com a classe as questões relacio-
nadas no Anexo II. Se possível, imprimir e 
entregar aos alunos as questões do Anexo 
II.

Procedimento para os estudantes – 
segunda lei de Mendel

1. Montar o cruzamento pela autofecunda-
ção das ervilhas produzidas na geração F1, 
originando uma geração F2. Colocar abai-
xo das ervilhas os genótipos dos parentais 
e da F2; 

2. Indicar os genótipos e suas proporções 
dos descendentes da F2: amarelo-lisas, 
amarelo-rugosas, verde-lisas e verde-ru-
gosas;

3. Após a finalização do painel, pode ser 
desenhado um quadro na lousa para que 
todos os alunos possam visualizar e rela-
cionar a proporção genotípica e fenotípica 
dos descendentes da F2;

Ao término da atividade, os estudantes po-
derão ser desafiados para resolverem outros 
cruzamentos envolvendo a transmissão de 
características de animais, inclusive no ho-
mem, estimulando o raciocínio e a importân-
cia e também aplicação das leis de Mendel 
na transmissão de características humanas 
simples e de doenças ou ainda de caracte-
rísticas de fácil observação, como: ser destro 
ou canhoto, miopia ou visão normal. Em 
relação à miopia e à visão normal, ressaltar 
que são transmitidas por genes recessivos. O 
professor pode também sugerir cruzamentos 
de homozigoto com heterozigoto, por exem-
plo, para que os estudantes possam, a partir 
dos conceitos aprendidos, resolverem outras 
questões.
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ANEXO I -  
TEXTOS INTRODUTÓRIOS
Texto introdutório –  
Primeira lei de Mendel

O monge Gregor Mendel (1822–1884), 
na horta do mosteiro de Brno (República 
Checa), realizou experimentos utilizando 
como modelo linhagens homozigóticas para 
o gene que determina a característica cor da 
semente de ervilhas-de-cheiro (Pisum sati-
vum), espécie que produz muitas sementes, 
tem ciclo de vida curto, e produzem muitos 
descendentes férteis. Analisou a transmis-
são de sete características simples e de fácil 
identificação, uma de cada vez, como: cor 
da semente (verde ou amarela), forma da 
semente (lisa ou rugosa), cor da vagem (ver-
de ou amarela), cor das pétalas (púrpura ou 
branca) dentre outras. 

Nesta atividade há a simulação do cruza-
mento de plantas de linhagens homozigotas 
para a característica cor da semente: amare-
las ou verdes. 

Texto introdutório –  
Segunda lei de Mendel

Após os experimentos nos quais Mendel 
analisou separadamente uma característi-
ca por vez, ele se propôs a avaliar a trans-
missão de duas características diferentes, 
simultaneamente, como a cor da semente 
(amarela e verde) e a textura da semente 
(lisa e rugosa) e verificar como essas carac-
terísticas, supostamente transmitidas por 
dois pares de genes localizados em cromos-
somos diferentes, eram observadas nas ge-
rações F1 e F2. 

ANEXO II -  
QUESTÕES PARA DISCUSSÃO
Questões para discussão –  
Primeira lei de Mendel

1. Com base nos resultados da simulação de 
cruzamentos de ervilhas com cores de se-
mentes diferentes, qual foi o postulado de 
Mendel que, posteriormente, foi denomi-
nado primeira lei?

2. Qual a unidade básica responsável pela 
transmissão de características como a cor 
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de ervilha?

3. O que são alelos? O que caracteriza um 
alelo dominante e um alelo recessivo? 
Quais os alelos responsáveis pela cor das 
ervilhas?

4. Como se explica o desaparecimento de er-
vilhas verdes na geração F1 e o reapareci-
mento na geração F2? 

Questões para discussão –  
Segunda lei de Mendel

1. Com base nos resultados da simulação 
dos cruzamentos entre linhagens de er-
vilhas com cor e textura diferentes, qual 
o postulado daquele que ficou conhecido 
como segunda lei de Mendel?

2. Qual o significado da proporção 9:3:3:1 
obtida na geração F2 pela autofecundação 
do duplo heterozigoto VvRr? 

RESPOSTAS
QUESTÕES SUGERIDAS  
PARA DISCUSSÃO

I. Primeira Lei de Mendel

1. A primeira lei de Mendel, também de-
nominada lei da segregação dos fatores, 
postula que os caracteres são condiciona-
dos por pares de fatores que se separam 
aleatoriamente na formação dos gametas, 
assim, cada gameta contém apenas um 
membro de cada par. Na fertilização, os 
gametas se fundem aleatoriamente re-
constituindo o par.

2. A denominação fator, dada por Mendel à 
unidade básica da hereditariedade, corres-
ponde ao termo gene. Atualmente, sabe-se 
que cada fator ou gene é um segmento de 
DNA que contém as informações heredi-
tárias que são transmitidas de uma gera-
ção para a seguinte.

3. Alelos são formas alternativas de um de-
terminado gene. O alelo dominante é 
aquele que expressa a característica por 
ele determinada mesmo quando presente 
em apenas um dos membros do par (dose 
simples). O alelo recessivo só se expressa 
em dose dupla, ou seja, precisa estar pre-
sente nos dois membros do par para que 
a característica por ele condicionada se 
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manifeste. Assim, os alelos responsáveis 
pela coloração das ervilhas são o alelo do-
minante amarelo (V) e o alelo recessivo 
verde (v).

4. A não ocorrência de ervilhas verdes na F1 

e seu reaparecimento na F2 é devido à do-
minância do alelo amarelo (V) em relação 
ao verde (v). Como o cruzamento foi reali-
zado entre linhagens puras (homozigotas) 
amarelas (VV) e verdes (vv), e conside-
rando a segregação igual dos alelos V e v, 
todos os descendentes eram heterozigotos 
(Vv). Como o alelo amarelo é dominante, 
todas as ervilhas apresentavam a cor ama-
rela. Houve na geração F2 a formação de 
ervilhas monozigóticas para o alelo verde 
e a característica reapareceu em decorrên-
cia da autofecundação dos indivíduos F1 
heterozigóticos (Vv x Vv). 

II. Segunda lei de Mendel 

1. Mendel postulou o princípio da segunda 
lei da herança ou lei da segregação inde-
pendente, com base nos resultados de 
cruzamentos envolvendo linhagens puras 
para as duas características diferentes (cor 
de sementes e textura das cascas), ervilhas 
amarelas e lisas com ervilhas verdes e ru-
gosas. Posteriormente este princípio foi 
chamado segunda lei de Mendel. Os fa-

tores para as duas ou mais características 
segregam-se no híbrido, distribuindo-se 
independentemente para os gametas, e 
combinam-se ao acaso.

2. O duplo heterozigoto (VvRr) produz 
quatro tipos diferentes de gametas: VR, 
Vr, vR, vr. Assim, a geração F2, obtida da 
autofecundação do diíbrido m(VvRr), 
tem 16 possibilidades de combinação en-
tre os quatro gametas diferentes. A pro-
porção de 9:3:3:1 resulta dessa combina-
ção e da relação de dominância entre os 
alelos para cor (amarelo e verde) e para 
textura (liso e rugoso). Assim, na geração 
F2, Tem-se: 

- 9/16 apresentava pelo menos um alelo 
dominante para cor amarela e textura 
lisa (V_R_);

- 3/16 apresentava pelo menos um alelo 
dominante para cor amarela (V_rr) e 
nenhum para textura lisa, originando 
ervilhas do tipo amarelo-rugosa;

- 3/16 apresentava pelo menos um alelo 
dominante para textura lisa (vvR_) e 
nenhum para a cor amarela, originando 
ervilhas do tipo verde lisas; 

- 1/16 tinham os quatro alelos recessivos 
(vvrr), formando apenas verde-rugosas.

Mendel observou que na geração F2 surgi-
ram fenótipos novos, como o amarelo rugoso 
e o verde liso, que não estavam presentes na 
geração parental e nem na geração F1. Esses 
fenótipos foram resultantes de novas combi-
nações de caracteres paternos e maternos e 
permitiu a seguinte conclusão: a herança da 
cor e da textura da semente eram indepen-
dentes.
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ESQUEMA DOS 
CRUZAMENTOS REALIZADOS 
COM OS MODELOS
Primeira lei de Mendel

Esquema, em etapas, da formação do painel 
referente à 1ª Lei de Mendel. A. Represen-

tação do cruzamento entre planta de ervilha 
homozigota recessiva verde (vv) com planta 
homozigota dominante amarela (VV). B. 
Geração 1 (F1) - Ervilhas amarelas heterozi-
gota (Vv). C. Cruzamento entre duas plan-
tas com ervilhas amarelas heterozigotas (Vv) 
e a geração 2 (F2) (1 VV; 2 Vv; 1 vv).
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Representação do painel final, relacionado à 1ª Lei de Mendel, que os alunos devem 
montar. 

Quadro de Punnet – Primeira lei de Mendel.
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Segunda Lei de Mendel

Esquema dos cruzamentos que os estudan-
tes devem montar.

Visão, em etapas, da formação do painel 
referente à segunda lei de Mendel. A. Cru-
zamento entre planta de ervilha com se-
mentes amarela lisa dominante (VVRR) e 

planta com sementes verde rugosa recessiva 
(vvrr). B. Geração 1 (F1) - Ervilhas ama-
relas e lisas (VvRr). C. Geração F2 obtida 
pela autofecundação das ervilhas de F1, ori-
ginando uma F2 composta por 9/16 ama-
relo-lisas (V_R_), 3/16 amarelo-rugosas 
(V_rr), 3/16 verde-lisas (vvR_) e 1/16 ver-
de-rugosas (vvrr).
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Visão final do painel referente à 2ª Lei de Mendel.

Quadro de Punnet - Segunda lei de Mendel.
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O Mistério de  
Marie Rogêt:  
um jogo de investigação 
como ferramenta para 
a aprendizagem e 
contextualização  
da Genética*

* O jogo foi desenvolvido por um grupo de estudantes da disciplina Laboratório de Ensino de Genética.
** As autoras Érika de Carvalho e Stella de Paula Lopes contribuíram igualmente neste trabalho.
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Saber genética pode ajudar a desvendar um crime. Essa é a ideia motivadora 
do jogo proposto, que alia competição à aplicação de conceitos genéticos. 

Ressaltando o uso de conhecimento genético na Biologia Forense, apresenta-
se um jogo de tabuleiro de investigação de um crime, adaptado do conto “O 
Mistério de Marie Rogêt”, de Edgar Allan Poe. Essa atividade busca despertar o 
interesse dos alunos de ensino médio e superior pelos conteúdos de genética e 
principalmente mostrar como esse conhecimento pode ser útil no cotidiano.
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OBJETIVO PEDAGÓGICO

Busca-se, através deste material didático, 
contextualizar os conceitos genéticos e 

suas implicações, por evidenciar sua aplicabi-
lidade em uma situação fictícia, mas que re-
flete o mundo cotidiano. Além disso, o jogo 
auxilia na compreensão e fixação de concei-
tos estudados. A atividade favorece ainda a 
capacidade de pensar coletivamente e critica-
mente, e dialoga com a disciplina Literatura, 
por trazer uma trama retirada de uma obra 
de Edgar Allan Poe.

OBJETIVO DO JOGO
Descobrir quem é o criminoso, utilizando 
para isso evidências que ajudem a desven-
dar o mistério empregando conhecimentos 
de Genética. O grupo vencedor será aque-
le que apresentar informações relevantes e 
o raciocínio usado para chegar à conclusão. 
Para uma melhor apreciação e compreensão 
do jogo, é importante que os alunos tenham 
acesso ao bloco “Você no Instituto Médi-
co Legal” (anexo 5) durante, pelo menos, 
uma aula antes da sua aplicação. O acesso 
ao bloco poderá ser também uma atividade 
domiciliar.

Sugerimos ainda a utilização de um pré-teste 
e pós-teste para que o professor possa ob-
servar se o objetivo foi alcançado. Devido ao 
nosso objetivo, sugerimos a questão: “Como 
podem ser aplicados os conhecimentos gené-
ticos no cotidiano?”. 

MATERIAL
O jogo é composto por: 

a) Regras do jogo (anexos 1A e 1B);

b) Tabuleiro (anexo 2) de 420 x 594 mm (ta-
manho de 2 folhas de papel A4);

c) 4 Peões (os peões podem ser representa-
dos, por exemplo, por botões com diferen-
tes cores ou formatos);

d) 2 dados;

e) Cartas de evidências, de tamanho 60 x 90 
mm; há ainda uma carta com a resolução 
do crime (anexo 3).

f ) Apresentação do crime a ser solucionado 
(anexo 4);

g) “Você no Instituto Médico Legal.” (anexo 
5);

h) Bloco de notas dos investigadores e ques-
tões norteadoras (anexo 6).

DINÂMICA
🔍 Apresentar o bloco de atividades nortea-

doras aos estudantes. Dividir a turma em 
grupos com número igual de indivíduos. 
Para maior interação entre os estudan-
tes, sugerimos grupos com 6 indivíduos;

🔍 Montar o tabuleiro com o respectivo nú-
mero de peões. Cada peão representará 
um dos grupos. Por exemplo, 3 grupos 
iguais a 3 peões;

🔍 No tabuleiro existem casas determinan-
tes como: Docas, Delegacia de Polícia, 
IML entre outras. No início do jogo, 
todas as cartas de evidências devem ser 
dispostas próximo ao local onde tal evi-
dência foi descoberta. Para saber onde as 
cartas devem ser dispostas, verificar o tí-
tulo de cada carta respeitando a nomen-
clatura: cartas do IML na casa do IML, 
e assim sucessivamente (importante que 
as cartas sejam colocadas com as ilus-
trações e textos virados para baixo). As 
cartas poderão ser coletadas quando o 
peão do jogador parar sobre a casa onde 
a carta está alocada. 

Obs: a carta que possui a resolução do crime 
deve ser retirada do baralho. A carta deve 
permanecer com o moderador do jogo, 
que lerá a carta em voz alta após receber 
uma explicação de pelo menos um dos 
grupos que seja semelhante à resolução 
do jogo, concluindo assim a dinâmica.

🔍 O professor será o mediador do jogo, por 
isso ele ficará responsável por conduzir 
as jogadas no tabuleiro, determinando 
a ordem, supervisionando os peões para 
que andem o número de casas respecti-
vo ao resultado dos dados e que apenas 
uma carta por jogador seja coletada, e 
devolvida, por jogada;

🔍 O Professor deve entregar antes do início 
do jogo o bloco de anotações e de ques-
tões norteadoras (anexo 6) para cada gru-
po. Se achar necessário, o professor pode 
discutir brevemente as técnicas forenses.

MATERIAIS DIDÁTICOS

204 Genética na Escola  |  Vol. 13  |  Nº 2  |  2018



🔍 Após tudo organizado, o professor deve-
rá informar que um corpo foi encontra-
do. A partir deste momento, os investi-
gadores do crime vão obter evidências ao 
percorrerem o tabuleiro. Deverão anotar 
no bloco de anotações (em grupo) as in-
formações que considerarem importan-
tes para auxiliar na resolução do crime. 
Também é importante solucionar as 
questões que se encontram no bloco, as-
sim que as evidências pertinentes forem 
encontradas;

🔍 Em seguida, o professor deve ler o conto 
adaptado (anexo 4) para que os alunos 
entendam as circunstâncias da morte, e 
percebam que se trata de um crime;

🔍 Na sequência, um aluno de cada grupo 
deve ir até o tabuleiro para decidir quem 
começa (sugere-se jogar um dos dados e 
o grupo que tirar o maior número nos 
dados começa a jogar e assim sucessiva-
mente);

🔍 O aluno começa jogando o(s) dado(s) 
(sugerem-se dois dados, para agilizar o 
jogo). Ele deverá andar o número de ca-
sas conforme o número obtido nos da-
dos. Ao cair em uma casa relevante no 
tabuleiro, na qual haja cartas de evidên-
cias do crime, o jogador pega uma carta 
e a leva até seu grupo para discutirem 
sobre as informações na carta. Na próxi-
ma rodada de jogadas, antes de jogar os 
dados novamente, o jogador deve devol-
ver a carta ao final do monte de cartas da 
casa onde foi coletada. Caso o jogo seja 
em grupos representados por cada peão, 
sugere-se que a cada rodada um aluno 
diferente vá ao tabuleiro para que todos 
tenham a oportunidade de participar ati-
vamente. 

🔍 Caso o grupo da vez pegue uma dica à 
qual o grupo já teve acesso, o professor 
pode permitir que ele pegue outra car-
ta, após devolver a carta repetida para o 
final do monte, favorecendo assim que 
eles consigam solucionar o crime e para 
agilizar as jogadas;

🔍 Apesar de todos jogarem ao mesmo 
tempo, a discussão deverá ser apenas in-
ternamente em cada grupo até chegar à 
conclusão da resolução do crime.

Vence o jogador ou grupo que primeiro apre-
sentar aos outros jogadores ou grupos a re-
solução correta do crime, explicando como 
chegou à conclusão. 

Caso o tempo de aula não seja suficiente 
para que algum dos grupos chegue a uma 
conclusão final, sugere-se que, quando falta-
rem 10 minutos para o término, cada grupo 
exponha as próprias conclusões até aquele 
momento, e ganha quem se aproximar mais 
da resposta correta, que será apresentada 
pelo professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É interessante ressaltar que a atividade des-
crita trabalha não somente a aprendizagem e 
contextualização de biologia e genética, mas 
também promove a discussão de aspectos 
sociais, que é um dos objetivos da educação 
formal. O conto utilizado trata de questões 
importantes acerca da mulher na socieda-
de, abordando assunto ainda hoje tratados 
como tabus, tais como relações extraconju-
gais, aborto e assistência médica clandesti-
na. A abordagem de tais assuntos em sala 
de aula se faz mais urgente a cada dia, na 
medida em que a mídia e a internet trazem 
muitas informações sem a necessária e im-
prescindível discussão, para que o indivíduo 
se posicione criticamente, ciente de seu pa-
pel social.

Entendemos ser papel da escola e do edu-
cador, assim como também de outros seg-
mentos da sociedade, fornecer alicerces, na 
medida do possível, a fim de que cada sujeito 
construa a própria base de conhecimentos. 
Para que o processo de ensino/aprendiza-
gem seja uma ferramenta capaz de transfor-
mar pessoas em cidadãos, aptos a contribuí-
rem para o enriquecimento da sociedade de 
forma crítica e concisa, são necessários muito 
mais que a simples transmissão de conheci-
mentos desconectados do cotidiano, mas que 
o próprio aluno seja capaz de construir seu 
crescimento intelectual, atuando de forma 
ativa na concepção de seu saber.

O jogo proposto vem ao encontro destas ne-
cessidades, uma vez que instiga o processo 
investigativo nos alunos e aguça o interesse e 
a curiosidade a partir de uma contextualiza-
ção necessária do conteúdo com a realidade.
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ANEXOS
Anexo 1A

Regras: Moderadores/Professores

Dividir a turma em grupos de no máximo 10 
indivíduos (6 é o número ideal)

1) Retirar do baralho de cartas de evidências 
a carta que possui a solução do jogo. Esta 
deverá permanecer com o moderador até 
o final;

2) Montar o tabuleiro sobre uma mesa, dis-
tribuir as cartas de evidências próximo às 
respectivas casas no tabuleiro, conforme o 
título da carta. Sobre a casa de início do 
tabuleiro, dispor um número de peões que 
corresponda ao número de grupos partici-
pantes no jogo;

3) Distribuir o bloco de anotações em grupo 
e as questões norteadoras entre os grupos: 
um para cada grupo;

4) O moderador do jogo deve ler em voz alta 
o conto adaptado para todos os jogadores, 
enquanto esses deverão anotar informa-
ções que julgarem importantes no bloco 
de anotações em grupo;

5) Um integrante representante deve ir até o 
tabuleiro para definir a ordem das jogadas. 
Sugere-se jogar um dos dados e o grupo 
que tirar o maior número nos dados come-
ça a jogar e assim sucessivamente;

6) O moderador deve supervisionar as joga-
das garantindo que cada integrante pegue 
apenas uma pista por vez;

7) Ao dar início à próxima rodada, o mo-
derador deverá recolher a carta evidência 
utilizada pelos grupos na rodada anterior 
e a devolver ao final do monte de cartas 
evidências da respectiva casa de onde ela 
foi retirada, conforme o título da carta;

8) Quando algum grupo acreditar que já 
sabe a resolução do crime, o moderador 
deverá convidar um integrante do grupo 
para apresentar frente aos outros partici-
pantes a resolução e a explicação de como 
chegaram às conclusões. O moderador 
compara as explicações à carta de resolu-
ção do crime e caso sejam semelhantes, o 
jogo termina e o grupo é nomeado como 
vencedor; caso contrário, se a resolução 
estiver incorreta, esse grupo é desclassifi-

cado e o jogo continua até que a resolução 
correta seja apresentada por outro grupo.

Para finalizar o jogo, o moderador poderá ler 
a carta que possui a resposta, desvendando 
assim o mistério.

Anexo 1B

Regras: jogadores

1) Cada grupo deve ser representado por um 
peão no tabuleiro;

2) A pessoa que estiver aplicando o jogo (o 
moderador/ professor) deverá ler o conto 
adaptado, e os integrantes de cada grupo 
deverão realizar anotações que julgarem im-
portantes no bloco de anotações em grupo;

3) A cada rodada deverá ser eleito um inte-
grante do grupo para ir até o tabuleiro. 
Para decidir a ordem das jogadas entre os 
grupos, um representante de cada grupo 
deverá jogar um dos dados e aquele que 
obtiver o maior número começa;

4) Definido o grupo que iniciará a rodada, 
esse deve jogar os dados, andar, com o 
peão do grupo, o número de casas corres-
pondente ao resultado dos dados;

5)  Caso o peão pare em uma casa com cartas 
de evidências, o jogador pode retirar uma 
das cartas dispostas nessa casa e a levar até 
seu grupo para analisar a evidência da carta;

6) Quando um grupo detiver uma carta numa 
rodada, sugere-se que as informações rele-
vantes sejam anotadas no bloco de anotações 
em grupo e que usem as informações da car-
ta para responder às questões norteadoras. 
As informações que o grupo obtiver devem 
ficar restritas apenas entre o próprio grupo;

7) Na próxima rodada, os grupos que pega-
ram cartas de evidências na última joga-
da devem retorná-las ao final do próprio 
monte de cartas;

8)  Repetir as ações descritas a partir do item 
3 ao item 7;

9) Quando o grupo acreditar que já sabe a 
resolução do crime, peça ao moderador do 
jogo para que um dos integrantes do gru-
po apresente frente aos outros participan-
tes a resolução e a explicação de como os 
componentes do grupo chegaram a essas 
conclusões, baseando-se nos testes e evi-
dências encontradas durante o jogo.
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Anexo 3

Cartas
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Anexo 4

“O Mistério do Marie Rogêt”  
(Adaptação resumida do conto)

Paris, França. Marie Rogêt é uma linda 
moça, filha única da viúva Estela Rogêt. Sua 
grande beleza atraiu a atenção de um per-
fumista, proprietário da perfumaria Sr. Le 
Blanc, cuja clientela consistia principalmente 
de audaciosos aventureiros. 

Os salões da perfumaria tornaram-se fa-
mosos, graças aos encantos da alegre Ma-
rie. Porém, após um ano de trabalho no 
recinto, Marie subitamente desapareceu da 
loja. O Sr. Le Blanc não soube dar explica-
ções de tal ausência e a Sra. Rogêt estava 
quase louca de ansiedade e terror. Os jor-
nais apoderaram-se imediatamente do as-
sunto e a polícia aprestava-se a fazer sérias 
investigações. 

Uma semana após o desaparecimento, Ma-
rie, com boa saúde, mas com um ar de leve 
tristeza, reapareceu na perfumaria. Marie 
justificou seu sumiço dizendo que fora pas-
sar alguns dias na casa de um parente fora 
da cidade. Porém, após um mês, ela deixou 
de trabalhar definitivamente na perfumaria.

Depois de cinco meses desempregada, vi-
vendo com sua mãe, Marie desapareceu 
subitamente pela segunda vez. Três dias se 
passaram e nada se ouviu falar a respeito 
dela. No quarto dia, entretanto, seu corpo 
foi encontrado boiando no rio Sena, perto 
da praia fronteira ao bairro da rua Saint-
-André.

Devido ao apelo popular da tragédia, todas 
as forças da polícia parisiense foram cha-
madas a dar o máximo de sua colaboração 
para a solução do crime. Iniciou-se a inves-
tigação partindo-se de pessoas que pos-
suíam ligação direta com a vítima, como 
sua mãe, noivo e chefe. Todos eles foram 
interrogados, porém a polícia não obteve 
resultados conclusivos. 

Ainda faltavam pistas para ajudar a solu-
cionar o mistério. Denúncias começaram a 
aparecer. Uma ligação anônima dava conta 
de que Marie estava tendo um caso com 
um marinheiro de alta patente, porém ele 

era casado e tudo era às escondidas. O de-
nunciante dizia ainda que havia escutado 
uma discussão de Marie e o marinheiro 
há cerca de uma semana antes do corpo 
da mesma ter sido encontrado. O noivo de 
Marie (St. Eustache) se demonstrava mui-
to abalado com o acontecimento.

Após uma longa investigação, a polícia re-
digiu o seguinte inquérito: “Marie Rogêt 
deixara a casa de sua mãe por volta das 
nove horas da manhã do domingo, 22 de 
junho. Ao sair, comunicou ao seu noivo, 
e somente a ele, sua intenção de passar o 
dia com uma tia. Seu noivo deveria buscá-
-la ao anoitecer e acompanhá-la até a casa 
materna. À tarde, porém, sobreveio uma 
forte chuva e, supondo que Marie perma-
neceria a noite toda na casa da tia (como já 
fizera antes, em circunstâncias idênticas), 
St. Eustache pensou que não era necessário 
manter sua promessa de a encontrar".

Quando o corpo de Marie foi encontrado, 
seu rosto estava coberto de sangue preto, 
que saíra, em parte, da boca. Não se via 
espuma, como no caso dos simples afo-
gados. Não havia descoloração do tecido. 
Em torno do pescoço, havia equimoses 
(manchas escuras) e marcas de dedos. Os 
braços estavam dobrados sobre o peito e 
mostravam-se rígidos. A mão direita estava 
crispada e a esquerda, parcialmente aberta. 
No punho esquerdo havia duas escoriações 
circulares, parecendo causadas por cordas, 
ou por uma corda com mais de uma vol-
ta. Parte do punho direito, também estava 
bastante esfolada, bem como o dorso, em 
toda a sua extensão, porém mais especial-
mente nas omoplatas. Ao rebocar o corpo 
para a praia, os pescadores haviam amarra-
do nele uma corda, nenhuma das escoria-
ções havia sido produzida por essa corda. 
O laudo médico dizia que Marie fora víti-
ma de brutal violência. 

Fragmentos adaptados do Conto Policial “O Mis-
tério de Marie Rogêt” de Edgar Allan Poe. 
Disponível em: https://pt.slideshare.net/
acheiotexto/misterio-de-marie-roget-com-
plemento. Acesso em 06/11/2017. Conto 
Policial Original de Edgar Allan Poe, Tradu-
ção João Costa.
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Anexo 5

“Você no Instituto Médico Legal”

Aluno: ______________________________________________________________________________________

Turma: ___________________________

Ano: _____________________________

Data: ________/________/________

O teste de DNA é amplamente 
empregado na medicina forense 
e na determinação de paterni-
dade devido à sua alta taxa de 
exatidão, que ultrapassa 99,9%. 
O teste utiliza-se de sequên-
cias repetidas de nucleotídeos 
ao longo do DNA, as quais são 
sequências específicas de cada 
indivíduo e possuem um padrão 
que é herdado dos pais. Saiba 
mais assistindo o vídeo em ht-
tps://youtu.be/meWzZ17_vTw

Se quiser aprender sobre a téc-
nica de PCR, assista o vídeo em 
https://youtu.be/5YlfZwzRPa4 
ou à aula mais aprofundada em 
https://youtu.be/1HaQfPbIdcI

INSTITUTO MÉDICO LEGAL

Corpo de uma mulher foi encontrado boiando no rio Sena e foi levado ao Instituto Médico 
Legal (IML). Uma família que havia reportado o desaparecimento da filha foi chamada 
para reconhecer o corpo, mas devido à fisionomia deformada, os familiares não consegui-
ram reconhecer o mesmo como sendo da filha desaparecida. Os investigadores do caso 
sugeriram um teste de DNA para constatar se o corpo encontrado é o da filha.

1. Coleta das amostras biológicas

Qual(is) material(is) biológico(s) pode(m) ser coletado(s) para a execução do exame e de 
quem será(ão) coletado(s)? Justifique.
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2. PCR

A coleta do material genético forneceu material suficiente para o teste. O próximo passo é 
amplificar os fragmentos de DNA utilizando a metodologia da PCR.

O equipamento de PCR parou de funcionar enquanto amplificava a sequência de DNA da 
amostra biológica coletada do corpo encontrado no rio Sena. Ajude os peritos a termina-
rem a amplificação do DNA da amostra emparelhando as bases nitrogenadas da sequência 
abaixo.

5’ C G A T C G A T G C T A G C A T G C T A C G G C G C A T C G T A G C T A C G T A C G T A C G C G C A T G C T G A 3’

Reação em cadeia da poli-
merase (em inglês Polymerase 
Chain Reaction, PCR) é uma 
técnica realizada em laborató-
rios com a finalidade de multi-
plicar fragmentos de DNA de 
interesse.

A PCR é um processo cíclico 
que se baseia em mudanças de 
temperaturas que influenciarão 
na desnaturação (separação das 
fitas de DNA), anelamento (pro-
cesso em que “primers”, peque-
nas sequências específicas de 
DNA, que se ligam ao DNA a ser 
amplificado) e síntese de DNA 
(extensão de uma nova molé-
cula de DNA a partir de enzimas 
polimerase).

A PCR é amplamente aplicada 
na medicina forense. Graças a 
essa técnica, pequenas amostras 
que possuem DNA coletadas na 
cena de um crime; pelos e fios 
de cabelo com bulbo, sangue, 
saliva, e fragmentos de DNA de 
uma impressão digital, podem 
ser amplificados para serem 
analisados e identificar possíveis 
suspeitos envolvidos no crime.

3. Eletroforese em gel

Vejam o exemplo de resultado de eletroforese em gel (abaixo), que corresponde à am-
plificação de uma sequência com repetições. Desenhe as bandas que devem ser visualiza-
das na amostra 2 que contém fragmentos com 900kDa e 200kDa.Eletroforese é uma técnica que 

utiliza de corrente elétrica para 
separar fragmentos de DNA pelo 
peso molecular (unidade quilo-
dalton, kDa), o que corresponde 
ao tamanho desses fragmentos. 

Na eletroforese, fragmentos de 
DNA são depositados em poços 
(cavidades) de uma das extremi-
dades do gel e então, uma cor-
rente elétrica é aplicada sobre 
esse gel. Como o DNA tem carga 
negativa, os fragmentos percor-
rem o gel em direção ao polo 
positivo da corrente elétrica. 

Fragmentos de DNA de me-
nor peso molecular percorrem 
maiores distâncias no gel em 
comparação a fragmentos maio-
res, o que se torna visivelmente 
perceptível após o gel de eletro-
forese ser corado e evidenciar as 
bandas de DNA no gel de ele-
troforese.
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Anexo 6

Bloco de anotações em grupo  
(uso durante o jogo, contém as questões norteadoras a partir da página 2)

Fazer, neste primeiro espaço, suas anotações relacionadas ao relato e o que você considerar importante nas evidências.
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Questões Norteadoras

As questões abaixo auxiliarão na descoberta de mais características dos suspeitos e, quem sabe, a descobrir o culpado 
do crime. Vamos fazer justiça a Marie. Não é necessário responder na ordem. Responder de acordo com as pistas que 
forem aparecendo.

1) Os investigadores recolheram amostras de DNA da vítima, dos restos fetais e dos possíveis suspeitos da paternidade 
do filho que Marie estava esperando, e realizaram o teste denominado teste de paternidade, e tiveram os seguintes 
resultados. Com base no que aprenderam, compare o resultado obtido no teste da criança com o da mãe e dos pos-
síveis progenitores (ver pistas) e correlacione os suspeitos da primeira coluna com as bandas do perfil genético da 
segunda coluna. Anote quem é o pai da criança e justifique a resposta:

PERFIL GENÉTICO

Estela Rogêt  

Marie Rogêt 

Restos fetais 

Dr. Charles 

Sr. Jacques St. Eustache 

Monsieur Le Blanc 

Monsieur Beauvais 
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2) Foram recolhidas amostras no cenário do crime; retiraram uma amostra utilizando suabe (material utilizado para 
coletar amostras que consiste em uma peça absorvente presa a uma haste), das manchas que havia ao redor do pes-
coço de Marie e em seu cachecol, pois encontraram um pouco de material pegajoso nesta região. Pela análise identi-
ficaram que se tratava de restos de tecido epitelial. Realizaram o teste de DNA e amplificação por PCR, e chegaram à 
conclusão de que não era da vítima, pois as bandas não coincidiam com as dela. Além disso, o DNA analisado revelou 
ser de dois indivíduos diferentes.

Os investigadores então compararam a amostra com as dos suspeitos. Analisando o DNA deles, aponte o(s) provável 
(eis) criminoso (os):

Amostras de DNA recolhidas do pescoço da vítima:
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3) O marinheiro Monsieur Beauvais possui uma doença que se caracteriza pela presença de hemácias em forma de 
foice e deficiência no transporte de gases que causam anemia hemolítica grave. Essa condição é resultado de uma 
anomalia na hemoglobina que, em sua forma normal, é representada como Hemoglobina A (Hb A). Portadores dessa 
condição apresentam uma mutação genética que expressem a hemoglobina S (Hb S). Indivíduos heterozigotos não 
apresentam sintomas da doença.

Completar o heredograma para o carácter relacionado à doença, dizendo quais são os genótipos do marinheiro, da 
sua mãe, do seu pai, de seus irmãos e de seus avós maternos. Qual é o tipo de herança genética associado a essa 
condição?

HbA
(normal)

HbS
(mutante)

Fenótipo normal
quanto à anemia

Possui apenas
hemoglobina HbS
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4) Com base no que aprendeu nas aulas de Genética relacionada ao teste de grupo sanguíneo, preencher a lacuna 
identificando qual é o grupo sanguíneo relacionado ao genótipo.

Grupo Genótipo
Aglutinogênio 
(nas hemácias)

Aglutina 
(no plasma)

ii -- Anti-A e Anti-B

IAIA ou IAi Aglutinogênio A Anti-B

IBIB ou IBi Aglutinogênio B Anti-A

IAIB Aglutinogênio AB --
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Agora, para ajudar a solucionar o caso, identificar os grupos sanguíneos da(s) vítima(s) e dos suspeitos (completar o 
quadro):

Nome Resultado Grupo Sanguíneo

Srta. Marie Rogêt

Sr. Jacques St. Eustache

Monsieur Beauvais (marinheiro)

Dr. Charles Dupier

Monsieur Le Blanc

Sra. Estela Rogêt

Feto

Com base em todas as evidências e testes, definir quem é o pai do feto e o(s) possível(is) responsável(eis) pela morte 
de Marie.

Se vocês acreditam ter uma conclusão sobre o caso do assassinato de Marie Rougêt, solicite ao moderador para que um 
dos integrantes do grupo apresente a todos os outros participantes sua resolução. A explicação deve ser baseada nas 
evidências encontradas e nas respostas das questões norteadoras. O moderador analisará sua conclusão e, caso esteja 
de acordo com a carta de resolução do crime, seu grupo será o vencedor. Caso contrário seu grupo será desclassificado.
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RESENHAS

Genética: das ervilhas 
ao genoma humano 
- Contribuições para 
uma revisão histórica e 
abordagens pedagógicas

O estudo em genética é a base para o desenvolvimento de novas 
metodologias para a biologia molecular e biotecnologia. Nas últimas 

décadas, as pesquisas nesta área têm avançado rapidamente, produzindo uma 
quantidade enorme de informações, desafiando professores a trazerem novos 
conhecimentos para as salas de aula. No contexto do ensino de genética, 
principalmente no ciclo básico de educação – visto a exigência de abstração 
necessária para compreensão dos processos genéticos – tem-se percebido 
bastante dificuldade por parte dos estudantes em compreender o conteúdo 
relacionado ao tema. Este é um assunto considerado de difícil domínio, 
podendo gerar desmotivação no aprendizado. O livro em e-book “Genética das 
ervilhas ao genoma humano: contribuições para uma revisão histórica e abordagens 
pedagógicas”, editado pela Sociedade Brasileira de Genética, traz uma proposta 
para tornar este tema menos abstrato e mais interativo, favorecendo o 
protagonismo do aluno na construção do conhecimento científico. 
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A obra é voltada para o público licenciado 
em ciências biológicas e áreas afins, que 

tenham interesse em trabalhar a genética de 
forma dinâmica e motivadora.  O livro apre-
senta uma coletânea de propostas pedagógi-
cas que exploram o potencial dos materiais 
didáticos de viés lúdico, como: jogos de tabu-
leiro e modelos didáticos, auxiliando os pro-
fessores a apresentarem assuntos que envol-
vem genética e biotecnologia. As sugestões 
de atividades estão contextualizadas com a 
trajetória cronológica das descobertas dos 
conhecimentos de genética, começando com 
herança Mendeliana, onde é apresentado o 

jogo “A incrível fábrica de Mendel”; passando 
pela descoberta da estrutura do DNA e seu 
impacto no mundo científico, explorando 
o cariótipo humano com jogo de tabuleiro 
seguido de outros modelos; e termina com 
temas atuais como: epigenética e bactérias 
sintéticas (figura1), exemplificadas em mo-
delos confeccionados com materiais de fácil 
acesso. As propostas têm um alcance mais 
satisfatório para alunos do Ensino Médio, 
visto que, de acordo com a atual PCN (Pa-
râmetros Curriculares Nacionais), é a fase da 
educação básica na qual se tem contato com 
a genética em maior nível de complexidade. 

Outra vertente contemplada pelo livro é a in-
terdisciplinaridade. Ideias e possibilidades de 
trabalhar em conjunto com outras disciplinas 
são oferecidas, permitindo a construção do 
conhecimento de forma integrada. Mostra-
-se que debates sobre diversos assuntos tan-
genciam as mais variadas disciplinas, como: 
biologia, matemática, literatura, artes, histó-

Figura 1.
Modelo de quebra-cabeça 
em madeira do modelo di-
dático “Bactéria sintética”. ria e geografia. A conversa e as trocas com a 

literatura estão bem evidentes neste livro. As 
personagens da família Terra-Cambará de 
O Tempo e o Vento exemplificam linhagens 
maternas de DNA mitocondrial. Já a famí-
lia Buendía de Cem anos de Solidão ilustra 
uma aula sobre heredogramas e doenças ge-
néticas do tipo dominante e recessiva (Figura 
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2). E as personagens de Dom Casmurro são 
submetidas a um teste de paternidade para 
se testar a sinceridade de Capitu, a moça dos 
olhos de ressaca. No capítulo sobre a obra 
Admirável Mundo Novo possibilita-se que 
sejam abordadas questões de ética e de re-
flexão crítica por parte dos alunos, assuntos 

Figura 2.
Tabuleiro do jogo inter-
disciplinar “Uma História 
de Heredograma em Cem 
Anos De Solidão”.

bastante apropriados para o ensino médio, 
que já lida com filosofia e sociologia como 
disciplinas regulares. Este livro pode trazer, 
além das sugestões, inspiração para uma edu-
cação atuante na formação de sujeitos mais 
críticos e protagonistas na construção do 
próprio conhecimento. 

Para desfrutar dessa leitura basta clicar no 
link:  https://www.sbg.org.br/sites/default/
files/genetica_ervilhas.pdf

Sociedade Brasileira de Genética 225

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

https://www.sbg.org.br/sites/default/files/genetica_ervilhas.pdf
https://www.sbg.org.br/sites/default/files/genetica_ervilhas.pdf


Jheneffer Sonara Aguiar Ramos1, Lana O'Hara Souza Silva2,  
Alice Tâmara de Carvalho1, Juliano Domiraci Paccez2,  
Clayton Luiz Borges2, Daniela de Melo e Silva1

1 Universidade Federal de Goiás, Departamento de Genética, Instituto de 
Ciências Biológicas, ICB 1, Goiânia, GO 

2 Universidade Federal de Goiás, Departamento de Bioquímica e Biologia 
Molecular, Instituto de Ciências Biológicas, ICB 2, Goiânia, GO

Autor para correspondência - silvadanielamelo@gmail.com

UM GENE

O gene 
TP53 e  
o câncer
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O processo de desenvolvimento de um câncer é complexo e envolve a 
participação de vários genes, entre eles estão os de um grupo de genes 

conhecidos como supressores tumorais que participam na regulação da 
proliferação celular e da morte celular programada (apoptose). O TP53 é o gene 
supressor de tumor mais estudado e mutações nesse gene são consideradas as 
alterações genéticas mais frequentes em cânceres humanos. Após quase quarenta 
anos desde a sua descoberta, o TP53 continua a ser objeto de inúmeras pesquisas 
e novas descobertas vêm sendo feitas a respeito da participação desse gene em 
um número cada vez maior de processos e vias celulares.
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UM GENE

O gene TP53 (Tumor Protein p53) é um 
gene supressor tumoral cuja pro-

teína induz inibição da divisão celular ou 
 apoptose, dependendo das condições fisio-
lógicas e do tipo celular. De maneira simpli-
ficada, a proteína p53 atua em dois processos 
principais relacionados a danos na molécula 
de DNA. Ocorrendo danos no DNA (muta-
ções), a proteína p53 desempenha um papel 
crítico para determinação se:

a) o DNA será reparado, o que leva à parada 
do ciclo celular até que isso ocorra; 

b) a célula danificada será direcionada para a 
autodestruição (morte celular programada 
ou apoptose). 

Nas duas situações, a proteína p53 atua ati-
vando a transcrição de outros genes e tradu-
ção das respectivas proteínas que repararão 
o DNA ou então sinalizarão para a apopto-
se. Dessa forma, a proteína TP53 bloqueia o 
prosseguimento da divisão celular em células 
que contêm DNA com mutações, o que pre-
vine a proliferação de células com função alte-
rada. Como o desenvolvimento de tumores é 
decorrente do acúmulo de mutações ao longo 
do tempo, a proliferação de células com muta-
ções poderia ocasionar o desenvolvimento de 
tumores, por isso o papel central desse gene 
como supressor tumoral.

A proteína TP53 é uma fosfoproteína loca-
lizada no núcleo que foi descrita inicialmen-
te em 1979, formando um complexo com o 
 antígeno T do vírus símio 40 (SV-40). Na-
quela época, foi caracterizada como uma pro-
teína codificada por um oncogene devido ao 
fato de o antígeno T ser uma  oncoproteína 
viral e também pela descoberta de grandes 
quantidades de p53 em células tumorais ou 
transformadas. Posteriormente, verificou-se 
que esse aumento de expressão da p53 nas 
células tumorais era resultado de algumas 
formas específicas mutantes do gene TP53. 
Em 1989, demonstrou-se que o tipo selvagem 
de TP53, ou seja, o gene existente em células 
normais, era capaz de inibir a transformação 
maligna de células por meio da ação da pro-
teína p53. A partir de então, o gene passou 
a ser considerado como supressor tumoral. 
Em 1992, o gene TP53 foi nomeado como 
o “guardião do genoma” devido à grande re-
levância na manutenção da integridade do 

genoma pelo direcionamento para correção 
de eventuais mutações, ou então, sinalização 
de morte celular para as células com geno-
mas muito danificados. Esse gene permanece 
como alvo de inúmeros estudos.

O GENE TP53 E  
A PROTEÍNA P53
O gene TP53 humano está localizado no bra-
ço curto do cromossomo 17 (17p13.1) (Figu-
ra 1), abrange uma região de aproximadamen-
te 20 kilobases (Kb) e contém dez íntrons e 
onze éxons com sequências cujos tamanhos 
variam de 22 a 1.269 pares de base. O primei-
ro éxon do gene não contém códons (informa-
ções para síntese de aminoácidos), sendo cha-
mado de não-codificante. No entanto, contém 
sequências regulatórias relacionadas à trans-
crição do gene; essa constituição do primeiro 
éxon é frequente para os genes humanos. 

O produto proteico do TP53 é uma fosfopro-
teína de localização nuclear de 393 aminoáci-
dos, que leva o nome p53 devido ao seu peso 
molecular de 53 quilodáltons (kDa). Sob con-
dições fisiológicas normais, a p53 é expressa 
em uma grande variedade de tecidos e é sin-
tetizada de maneira contínua, mas apresenta 
meia vida muito curta, o que significa que, 
após produzida, essa proteína é degradada 
com grande rapidez, por isso está presente 
em baixos níveis nas células, o que torna re-
lativamente difícil sua detecção. A p53 é ati-
vada e se acumula nas células principalmente 
em resposta a diferentes estresses celulares, 
incluindo: danos ao DNA (estresse genotó-
xico); hipóxia; encurtamento dos telômeros 
(estruturas presentes nas extremidades dos 
cromossomos); ativação exacerbada de proli-
feração em decorrência de oncogenes.

A forma funcionalmente ativa da p53 apre-
senta uma estrutura molecular homo-te-
tramérica, ou seja, possui quatro subunidades 
básicas idênticas. Cada unidade básica da pro-
teína p53 é formada por quatro domínios que 
representam unidades funcionais distintas da 
proteína:

a) o primeiro segmento da proteína (chama-
do de região amino terminal) possui a ca-
pacidade de estimular a transcrição de ou-
tros genes que atuam no controle do ciclo 
celular e na rota da apoptose;

Gene supressor de tumor 
– gene cuja proteína participa 
do controle da divisão celular e/
ou regula o processo de morte 
celular programada (apoptose). 
A atuação desses genes em 
células normais restringe a 
proliferação sem controle.

Apoptose -  morte natural 
programada de uma célula em 
resposta a um sinal do meio 
externo ou programado em seus 
genes.

Fosfoproteína - proteína 
conjugada com fosfato.
Mutações de substituição 
de aminoácido (em inglês, 
missense) - resultam da 
substituição de um nucleotídeo 
por outro, levando à formação 
de um códon que codifica 
um aminoácido diferente do 
original; a proteína derivada é 
diferente e, em alguns casos, 
sua função é alterada.

Antígeno T – antígeno, 
qualquer substância capaz de 
induzir a geração de anticorpos, 
no núcleo de uma célula 
tumoral.

Oncogene – derivado de um 
proto-oncogene, que é um 
gene cuja proteína promove 
os processos de proliferação 
celular. A atuação desses genes 
em células normais estimula a 
divisão celular e crescimento.

Oncoproteínas –são 
proteínas codificadas a partir 
de oncogenes que atuam como 
promotores da proliferação 
celular desregulada. São 
responsáveis pela sinalização 
celular em várias etapas 
da divisão celular e podem 
contribuir para o câncer.
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Figura 1.
Representação esquemática 
do gene TP53, no sentido 
5'-3'. O éxon 1 (E1) é 
proximal ao centrômero. De 
I a X estão representados os 
íntros, juntamente com os 
respectivos comprimentos, 
em pares de base (pb). Os 
tamanhos, também em pb, dos 
éxons 1 a 11 (E1 a E11) estão 
respresentados no quadro ao 
lado. O domínio N-terminal da 
proteína corresponde aos éxons 
1, 2, 3 e 4 (E1, E2, E3 e E4); o 
domínio central aos éxons 5, 
6, 7 e 8 (E5, E6, E7, E8); e o 
domínio C-terminal aos éxons 9, 
10 e 11 (E9, E10 e E11).

b) o segundo domínio (região central) é res-
ponsável pela capacidade de ligação da pro-
teína p53 com a molécula de DNA;

c) na região carboxi-terminal, localizam-se a 
região de tetramerização das quatro uni-
dades básicas da molécula p53 e é a forma 
mais ativa na função de ativar a transcrição 
de outros genes; 

d) o domínio regulatório, cuja função é ligar-
-se ao domínio central de ligação à molé-
cula de DNA, impedindo a interação dessa 
região com promotores de genes relaciona-
dos com a supressão e morte celular pro-
gramada. A maioria das alterações na se-
quência do gene TP53 ocorre no segundo 
domínio (região central), que é responsável 
pela capacidade de ligação da proteína p53 
com a molécula de DNA.

As funções bem compreendidas da p53 são 
aquelas que inibem a proliferação de células. 
Porém, as vias de atuação da p53 (Figura 2) 
também envolvem migração celular, reparo 
de DNA, autofagia, regulação da apoptose e 
senescência, sendo as duas últimas respostas 
que removem irreversivelmente a célula da po-
pulação proliferativa e, portanto, neutralizam 
qualquer perigo potencial de progressão do 
processo de carcinogênese. 

O GENE TP53, CANCÊRES E A 
SÍNDROME DE LI FRAUMENI
Em sua forma ativa, a proteína p53 atua como 
supressor de tumor, seja por meio do controle 
do crescimento celular, a fim de promover o 
reparo de DNA danificado, ou direcionando 
para apoptose as células com muitas mutações 
acumuladas que não podem ser corrigidas. 
Quando ocorrem mutações no gene TP53, a 
função da proteína p53 é inativada. Tais ocor-
rências estão ligadas, em 95% das mutações 
identificadas no gene TP53, à substituição de 
um único nucleotídeo na região codificadora 
do domínio de ligação ao DNA (região cen-
tral, correspondente aos éxons 5 a 8 do gene), 
o que resulta na substituição do aminoácido 
correto por outro diferente (mutação chama-
da de troca de aminoácido ou missense, em 
inglês). Em decorrência dessas mutações do 
tipo missense, a proteína p53 torna-se ineficaz 
tanto no controle da divisão celular quanto no 
direcionamento da célula com mutações para 
a apoptose, levando a um acúmulo de mu-
tações e à proliferação descontrolada dessas 
células alteradas, com consequente formação 
dos tumores.

O câncer desenvolve-se em decorrência do 
acúmulo ao longo do tempo de várias mu-
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Figura 2.
Vias de atuação do gene 
TP53. Além de atuar na 
regulação da integridade 
do genoma, a parada do 
ciclo celular e a apoptose, 
uma série de trabalhos em 
crescimento sugere que a p53 
também controla processos 
biológicos adicionais não-
canônicos (alternativos). 
Como exemplos, a p53 pode 
modular a autofagia, alterar 
o metabolismo, induzir 
a migração, senescência, 
transativação celular e 
angiogênese.

Angiogênese – processo de 
formação de vasos sanguíneos a 
partir de vasos preexistentes.

tações em genes supressores tumorais e em 
proto-oncogenes. Cada uma dessas muta-
ções confere às células mutantes um aumento 
crescente em sua capacidade proliferativa, o 
que eventualmente ocasiona o desenvolvi-
mento de populações celulares com várias 
mutações com crescimento irrestrito e que 
não responde aos sinais fisiológicos de con-
trole de proliferação. As mutações que levam 
ao desenvolvimento de tumores são chama-
das mutações somáticas, ou sejam, ocorrem 
em células do corpo (soma) e não em células 
germinativas (germe); portanto, tais mutações 
somáticas não podem ser transmitidas para 
descendentes.

Mutações somáticas no gene TP53 são muito 
frequentes em tumores em função do papel 
central desse gene como guardião da integri-
dade do genoma. Se esse gene está mutado, 
a probabilidade de desenvolvimento de um 
câncer é muito grande. Mutações somáticas 
são encontradas em quase 50% de todos os 
cânceres. As mutações somáticas em TP53 
podem levar à formação de cânceres como 
câncer de bexiga, carcinoma de células esca-
mosas de cabeça e pescoço, câncer de pulmão 
e de ovário.

A p53 também pode ser inativada por on-
coproteínas de DNA viral, como no caso da 
proteína E6 do HPV (Vírus do Papiloma 
Humano), que promove a degradação de p53, 
fator relevante para o desenvolvimento de 

câncer cervical provocado por HPV. Estudos 
recentes demonstraram que, além de muta-
ções de perda de função da proteína em si, al-
gumas formas mutantes de p53 exibem ganho 
de propriedades oncogênicas, exercendo uma 
regulação de dominância negativa sobre 
as proteínas p53 selvagens, remanescentes nas 
células. Adicionalmente, evidências sugerem 
também a existência de mutações que geram 
proteínas p53 com ganho de função, capazes 
de interagir com outros fatores de transcri-
ção para ativar ou reprimir genes associados à 
proliferação celular, angiogênese, migração, 
invasão e metástases.

Devido à presença de mutação em TP53 nos 
tumores, esse gene está sempre associado à 
intensa proliferação celular e a tumores de 
alto grau e, consequentemente, mutações em 
TP53 em geral são detectadas em tumores 
mais agressivos, com pior prognóstico. Tais 
aspectos tornam a detecção de mutações nesse 
gene um importante fator prognóstico, ou seja, 
uma característica que pode ser identificada 
durante o diagnóstico do tumor e que auxilia 
a prever o curso da doença. Por exemplo, as 
mutações em TP53 podem tornar as células 
resistentes a drogas citotóxicas, prejudicando 
o tratamento por quimioterapia e contribuin-
do para um prognóstico ruim. Assim, neopla-
sias que possuem p53 mutante exibem um 
prognóstico desfavorável em relação àquelas 
que não possuem mutação em p53. Essa resis-
tência depende de diversos parâmetros como: 

Regulação de dominância 
negativa – a proteína que 
sofreu a mutação ao se ligar 
às p53 normais interfere na 
atividade normal das outras, 
inativando-as também.

Proto-oncogenes – genes 
constituintes do genoma 
humano que apresentam 
diversas funções biológicas 
relacionadas com processos de 
proliferação, diferenciação e 
sobrevivência celular. Mutações 
nos proto-oncogenes geram 
oncogenes.
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modo de ação da droga; alterações genéticas 
durante a carcinogênese; tipo de câncer. Além 
do mais, p53 mutante possui meia-vida mais 
longa do que p53 sem mutação. Todos esses 
fatores destacam a necessidade do desenvolvi-
mento de estratégias que reativem a p53 para 
auxiliar no tratamento por quimioterapia. 
Nesse sentido, alguns estudos já identificaram 
compostos que são capazes de reativar a fun-
ção da p53, restaurando sua conformação na-
tiva e, consequentemente, podendo tornar-se 
uma classe nova de drogas anticâncer. Além 
do mais, estudos recentes têm obtido sucesso 
em associar drogas anticâncer clássicas com 
pequenas moléculas ativadoras de p53 no tra-
tamento contra câncer.

Os métodos mais utilizados para a avaliação 
do gene TP53 e da proteína p53 é o sequen-
ciamento de DNA e a imuno-histoquímica. 
O método de imunohistoquímica consiste 
em ligação antígeno-anticorpo em cortes te-
ciduais, quando, então, o complexo formado 
é visualizado por meio de coloração histoquí-
mica em microscópio de luz. Por meio deste 
ensaio é possível detectar o acúmulo de p53, 
em decorrência da presença de proteínas com 
mutações que se acumulam por apresentarem 
meia-vida superior ao que é observado em 
células normais. Apesar de ser uma técnica 
bastante utilizada, alguns estudos observaram 
que nem sempre as mutações do gene TP53 
levam ao acúmulo da proteína p53 na célula 
e, portanto, o estudo da sequência do gene 
TP53, por sequenciamento, tem sido o pa-
drão ouro para detecção de mutações.

Um aspecto único do gene TP53 é a grande 
importância de mutações germinativas nes-
se gene. Quando as mutações no gene TP53 
ocorrem em células germinativas (células que 
originam gametas), tais mutações podem ser 
transmitidas para descendentes e, portanto, 
são chamadas de hereditárias. Os portadores 
de mutações germinativas no gene TP53 têm 
risco muito aumentado de desenvolver tumo-
res ao longo da vida. À condição de mutações 
germinativas no gene TP53 dá-se o nome de 
síndrome de Li-Fraumeni. Os portadores des-
sa síndrome possuem predisposição aumenta-
da em especial para o desenvolvimento de cân-
ceres como carcinomas de mama, sarcomas e 
tumores cerebrais. No Brasil, essa síndrome 
foi bastante estudada pela pesquisadora Dra. 

Maria Isabel Waddington Achatz, no Hospi-
tal do Câncer AC Camargo, em São Paulo. 
Em seus estudos, a pesquisadora encontrou 
em famílias brasileiras uma mutação específi-
ca no gene TP53 que não está localizada na 
região de ligação ao DNA, mas sim em outra 
região do gene. Essa mutação específica, que 
leva o nome de R337H é considerada uma 
mutação rara nos casos de Li-Fraumeni no 
mundo, sendo uma mutação com frequência 
aumentada apenas no Brasil, em especial nas 
regiões Sul e Sudeste. Ao avaliar o histórico 
de diversas famílias brasileiras diagnosticadas 
com a síndrome Li Fraumeni, Achatz e outros 
pesquisadores descobriram que todos com-
partilhavam um ancestral comum do século 
18, responsável por disseminar no Brasil essa 
mutação entre seus descendentes. 

Tendo em vista todas essas considerações, o 
gene TP53 é de extrema significância para 
a medicina e para a saúde humana. O gene 
TP53 age na prevenção do desenvolvimento 
de tumores, uma vez que mantém a estabili-
dade do genoma celular e evita a proliferação 
de células defeituosas, atuando como “guar-
dião do genoma”. Adicionalmente, 50% dos 
cânceres carregam mutação no gene TP53 e 
os tumores com tais mutações são mais agres-
sivos, tornando-o importante marcador para 
avaliação de prognóstico. As mutações em 
TP53 também levam à quimio-resistência, 
destacando a necessidade do desenvolvimento 
de métodos que possam reativar a sua função 
e auxiliar no tratamento de cânceres. Nesse 
sentido, é de extrema importância conhecer os 
mecanismos de ação do gene TP53 para que 
se possa elaborar estratégias que aprimorem 
o diagnóstico, prognóstico e a terapêutica do 
câncer, conduzindo à melhora na qualidade 
do tratamento das pessoas afetadas por essa 
enfermidade.
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