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O material genético carrega informações fun-
damentais para o desenvolvimento de todos 

os organismos, dos mais simples aos mais com-
plexos. Durante muito tempo, o DNA foi visto 
apenas como o elemento detentor de informa-
ções essenciais para a célula. Contudo, recente-
mente, pesquisas inovadoras têm usado o DNA 
como uma molécula estrutural, como um tijolo 
molecular muito versátil. Nesse sentido, a tradi-
cional e secular arte japonesa de dobrar o papel, 
o origami, inspirou uma nova nanotecnologia de-
nominada origami de DNA. Nesta abordagem, 
os cientistas propõem dobraduras de DNA, for-
mando diversas estruturas moleculares e abrindo 
portas para aplicações terapêuticas, na indústria 
de nanomateriais, no desenvolvimento da ciência 
básica e em muitas outras áreas.
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NANOTECNOLOGIA E  
A CRIAÇÃO DE NANOESTRUTURAS
A nanotecnologia é uma área que busca compreender, con-
trolar e utilizar as propriedades da matéria em escalas na-
nométricas, com potencial de aplicação em diversas áreas, 
como na física, química, biologia, ciências de materiais e enge-
nharias, entre outras. Ela envolve manipulações de estruturas 
invisíveis a olho nu, de modo que os profissionais de nanotec-
nologia devem dominar habilidades para controlar átomos e 
moléculas com o auxílio de técnicas e equipamentos especiais, 
assim como a microscopia de alta resolução.

Atualmente, as tecnologias envolvendo objetos em escalas na-
nométricas estão recebendo muita atenção, uma vez que ins-
trumentos e equipamentos nanoscópicos demandariam muito 
menos energia e seriam mais eficientes do que seus equiva-
lentes milimétricos ou centimétricos, pois estes últimos são 
maiores. Curiosamente, a fabricação de estruturas nanométri-
cas pode ser baseada em dois métodos distintos: o top-down 
e o bottom-up (Figura 1). O método top-down (de cima para 
baixo) parte de estruturas macroscópicas (visíveis a olho nu), 
reduzindo-as a dimensões nanométricas e moldando-as em 
padrões de interesse. Por outro lado, o método bottom-up (de 
baixo para cima) parte de elementos subnanométricos, utili-
zando informações atômicas e moleculares para desen-
volver a automontagem de nanoestruturas.

Figura 1.
Principais métodos de 
fabricação de nanoestruturas: 
top-down e bottom-up. Figura: 
Tiago Campos Pereira, com 
elementos da Noun Project 
(nanoestrutura, Simon Martin; 
molécula, ProSymbols; átomo, 
Arif Fajar Yulianto).

Escala nanométrica: 
grandeza referente à 
bilionésima parte de um metro 
(10-9 m).

Informação atômica e 
molecular: aspecto físico-
químico da interação entre 
átomos de uma molécula e/ou 
entre moléculas.

Automontagem de 
nanoestruturas: fenômeno 
no qual os componentes 
de um sistema se agrupam 
espontânea, autônoma e 
ordenadamente, formando uma 
unidade funcional maior.

Microscopia de alta 
resolução: modo de aquisição 
de imagens do microscópio 
eletrônico de transmissão, 
permite a obtenção de imagem 
da estrutura cristalográfica de 
uma amostra em escala atômica.

Nanômetro: a bilionésima 
parte do metro. 

Por meio da automontagem molecular já foram produzidas 
diversas estruturas simetricamente organizadas. Entretanto, o 
desafio de se construir estruturas que extrapolem os padrões 
de simetria, com formato livre, por exemplo, e que mantenham 
suas funcionalidades, ainda persiste. Desse modo, a utilização 
do DNA para a construção de estruturas mostrou-se uma 
boa alternativa para as nanociências, devido às suas seguin-
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tes características: (i) estrutura bem caracterizada; (ii) alta 
especificidade das interações intermoleculares; (iii) 
estabilidade termodinâmica e (iv) estrutura maleável. 
Adicionalmente, a possibilidade de se sintetizar cadeias de 
DNA com quaisquer sequências nucleotídicas viabiliza a for-
mação de uma grande variedade de padrões geométricos, uma 
vez que tais características permitem interações moleculares 
previsíveis, programáveis e aplicáveis em diversos processos, 
sob variadas condições, e têm entusiasmado os profissionais 
de várias áreas.

HISTÓRICO DA  
NANOTECNOLOGIA DE DNA
Nos anos 1980, iniciou-se a produção sintética de estruturas 
formadas pelo emparelhamento de bases complementares 
(Watson-Crick) entre cadeias de DNA, permitindo a cria-
ção de estruturas imóveis chamadas junções de Holliday 
(Figura 2). A partir deste avanço, foram criados diversos de-
senhos de estruturas complexas de DNA.

Figura 2.
Junções de Holliday 
representadas por braços 
de DNA (setas coloridas), 
interligados por meio do 
emparelhamento de bases 
nucleotídicas. Legenda: A 
– Adenina; T – Timina; C – 
Citosina; G – Guanina.

Na década seguinte, a partir das junções 
de Holliday, as pesquisas deram um pas-
so à frente ao possibilitar a construção de 
cubos de DNA (elementos tridimensio-
nais – 3D) e de moléculas de cruzamento 

Estabilidade 
termodinâmica: 
capacidade de manter a 
estrutura tridimensional ou 
função biológica, mesmo 
sob altas temperaturas.

Estrutura maleável: 
estrutura facilmente deformável; 
flexível.

Junções de Holliday: 
arranjo envolvendo quatro 
cadeias de DNA, similar a uma 
cruz, de modo que estas são 
móveis.

Alta especificidade 
das interações 
intermoleculares: por meio 
de ligações de hidrogênio, 
ocorre o emparelhamento 
preciso entre bases (adenina e 
timina; guanina e citosina).

Estabilidade química: 
refere-se à estabilidade 
termodinâmica de um 
sistema químico. Um 
estado A é dito mais estável 
termodinamicamente do que 
o estado B se a energia de 
Gibbs (ou entalpia livre) da 
reação que transforma A em B 
é positiva.

duplo (moléculas DX) (double-crossover 
molecules) (Figura 3a). As moléculas DX 
são o resultado de interações estáveis entre 
duas dupla-hélices de DNA com trocas de 
cadeias – um processo em que uma cadeia 
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Figura 3.
Moléculas de cruzamento 
duplo (moléculas DX). A) 
Estruturas padrão utilizadas 
na nanotecnologia de DNA 
(molécula DX). Observe que 
cada uma das cadeias de DNA 
(linhas coloridas) se inicia em 
uma dupla-hélice e em seguida 
passa a fazer parte de outra 
dupla-hélice. Os traços entre as 
cadeias representam ligações 
de hidrogênio. B) Azulejos 
de DNA. Cada linha colorida 
representa uma cadeia de DNA, 
que, ao ser “entrelaçada”, forma 
uma estrutura rígida e estável 
– os azulejos de DNA. Imagem: 
Danyel Fernandes Contiliani e 
Yasmin de Araújo Ribeiro.

CONCEITOS EM GENÉTICA

Curiosamente, os azulejos de DNA possuem estruturas que 
resultam em extremidades coesivas (Figura 4a). Devido 
à natureza molecular dessas extremidades, e considerando o 
emparelhamento de Watson-Crick, outras moléculas comple-
mentares podem ser incorporadas nessas regiões, permitindo 
a montagem autônoma dessas estruturas em cristais bidi-
mensionais (2D) – estrutura base para criação de outras. 
Adicionalmente, a ancoragem de estruturas em grampos 
(DNA hairpin) (Figura 4b) ao plano de montagem de azulejos 
de DNA permite o desenho de estruturas com formas geomé-
tricas ainda mais diversificadas.

Quase vinte anos depois, em 1999, foi construído o primeiro 
protótipo de um dispositivo nanomecânico de DNA, total-
mente composto por moléculas DX. Tal avanço, junto a outros 
modelos criados na década de 1990 e à síntese de DNA au-
tomatizada, mostraram que estruturas de DNA podem ser 

Extremidade coesiva: 
refere-se à região final de um 
DNA de dupla-fita, a qual 
apresenta um pequeno número 
de nucleotídeos em cadeia 
simples, sem pareamento. 
Estes, por sua vez, são capazes 
de se associar, por ligações de 
hidrogênio, a outra fita simples 
cuja sequência de bases seja 
complementar.

Cristal bidimensional: 
estrutura com altura e largura, 
sem profundidade. É a base da 
tecnologia do origami de DNA.

Grampo: cadeia nucleotídica 
cuja sequência se complementa 
parcialmente, de modo a formar 
uma estrutura similar à de um 
grampo de cabelo.

Síntese de DNA 
automatizada: produção, 
em laboratório, de fragmentos 
de ácidos nucleicos por meio 
de equipamentos especiais 
(sintetizadores de DNA).

é iniciada em uma dupla-hélice e, em segui-
da, direcionada para outra. Devido à rigi-
dez e estabilidade geométricas conferidas 
pelas moléculas DX, estruturas extensas de 

DNA podem ser geradas, as quais servem 
como elementos básicos da construção – 
conhecidos como azulejos de DNA (DNA 
tiles) (Figura 3b).
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funcionalmente válidas para a construção de 
componentes dinâmicos de nanomáquinas, 
com possíveis aplicações em diversas áreas 
como saúde, robótica, mecânica. Além disso, 
com o desenvolvimento das tecnologias com-
putacionais, algoritmos de automontagem 
molecular e outras estratégias da ciência da 

computação estão sendo incorporados para 
a modelagem de cristais aperiódicos de 
DNA, que embora não sejam essenciais para 
formação de estruturas simples, auxiliam 
na construção de estruturas complexas, que 
possuem diversos formatos, ampliando a 
aplicação dessa tecnologia.

Algoritmo: um caminho 
lógico que consiste em 
sequências de ações 
executáveis para a obtenção 
de uma solução para um 
determinado problema. Um 
algoritmo é análogo a uma 
‘receita de bolo’, isto é, uma 
sequência de passos para um 
objetivo final (no caso, o bolo).

Cristal aperiódico: um 
tipo de arranjo molecular cuja 
estrutura tridimensional não 
é perfeitamente repetitiva, 
resultando em padrões 
geométricos não simétricos, que 
tendem a ser mais complexos.

Figura 4.
Características e aspectos 
especiais envolvendo 
moléculas de DNA. 
A) Representações de 
extremidades coesivas. B) 
Estrutura de DNA em grampo. 
Imagem: Danyel Contiliani.

O ORIGAMI DE DNA
A área de nanotecnologia do DNA evoluiu 
com o passar dos anos, mas em 2006 deu um 
incrível salto, com a ideia proposta por Paul 
Rothermund - o origami de DNA.

O conceito subjacente dessa nova abordagem 
é o origami japonês - a partir de dobraduras 
feitas com papel, diversas representações de 
seres e objetos são criadas. A diferença da 
nova tecnologia reside na matéria-prima uti-
lizada, o DNA, que é maleável e apresenta a 
possibilidade de manter as dobraduras por 
meio de ligações de hidrogênio. Neste siste-
ma, uma longa cadeia de DNA denominado 
de andaime é moldado ao padrão desejado, 
com o auxílio de pequenas sequências de 
oligonucleotídeos, os grampos (Figuras 5a 
e 5b).

Para o desenvolvimento do origami mo-
lecular, Rothermund utilizou um lon-
go DNA genômico circular do vírus 
M13mp18 (aproximadamente 7.250 pares 
de bases) como molde, sendo “dobrado” 
em diferentes estruturas com o auxílio de 
pequenas sequências de oligonucleotídeos 
(emparelhados em estruturas semelhantes 
a grampos), em uma matriz antiparalela 
com cruzamentos periódicos (a estrutura 
pode ser visualizada em: https://www.you-
tube.com/watch?v=TZpqbZqQrhM). O 
processo de automontagem ocorre mis-
turando-se o DNA molde com 200-250 
grampos, por menos de duas horas, com 
temperatura de anelamento de 95 ºC e 
20 ºC, obtendo-se estruturas precisamen-
te semelhantes às de interesse, como por 
exemplo, estrutura de uma rede (visualize 

Anelamento: 
emparelhamento entre as fitas 
complementares de DNA (ou 
RNA).

Sociedade Brasileira de Genética 103

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

https://www.youtube.com/watch?v=TZpqbZqQrhM
https://www.youtube.com/watch?v=TZpqbZqQrhM


CONCEITOS EM GENÉTICA

DESENHO DO ANDAIME  
DE ORIGAMI DE DNA
1. Inicialmente, desenha-se o origami, pla-

nejando-se toda a sua estrutura com o 
auxílio de softwares (alguns disponíveis 
na internet). Para o desenho do origami, 
é necessário criar um modelo geométrico 
semelhante à estrutura que se deseja ob-
ter. Em geral, cada cadeia na estrutura é 
conectada a outras duas cadeias adjacen-
tes, o que é determinado por cruzamen-
tos com espaços de 1,5 de volta helicoidal 
entre elas - aproximadamente 16 pares 
de bases (pb) para DNA com confor-
mação B (visualize a formação da es-
trutura em: https://www.youtube.com/
watch?v=p4C_aFlyhfI). Esse padrão de 
cruzamentos gera uma rotação de 180º, 
montando uma estrutura plana.

2. Em seguida, dobra-se o molde (andaime) 
de modo a preencher o modelo geométri-
co - incorporando mais cruzamentos de 
andaime. A distância entre os cruzamen-
tos de andaime deve ser específica e, de 
acordo com parâmetros pré-determina-

dos, para que o DNA se dobre de modo 
contínuo de uma hélice para outra. 

3. Uma vez que o modelo geométrico e o 
“caminho” de dobras do DNA estão esta-
belecidos, o próximo passo se refere ao de-
senho dos grampos, que deve considerar 
as propriedades de emparelhamento de 
bases de Watson-Crick, e a direção inver-
sa aos cruzamentos, gerando, assim, uma 
configuração estável das nanoestruturas 
de DNA (visualize em: https://www.you-
tube.com/watch?v=MySLpdcDcU0).

4. A estrutura linear dos origamis de DNA 
permitiu a criação de uma variedade de es-
truturas em 2D. O mesmo princípio pode 
ser aplicado para gerar estruturas em 3D, 
já que a partir da criação de estruturas pla-
nas é possível, por meio da incorporação de 
moléculas de cruzamento nas extremidades, 
conectar e combinar outras estruturas pla-
nas, permitindo a criação de uma ampla va-
riedade de estruturas (visualize as diferen-
tes estruturas tridimensionais de origamis 
de DNA em: https://www.youtube.com/
watch?v=UzNnQY0H1Hk; https://www.
youtube.com/watch?v=TekF4rAFDck).

Figura 5.
Representação esquemática 
do origami de DNA. A)
Uma longa cadeia de DNA 
(fita azul – o andaime) e 
pequenas sequências de 
oligonucleotídeos de DNA (fitas 
coloridas, que se emparelham 
dando origem a estruturas 
semelhantes a grampos), antes 
da automontagem. B) Após o 
aquecimento e resfriamento, 
as cadeias de DNA se anelam, 
formando a estrutura desejada, 
com o auxílio dos grampos. 
Imagem: Vitor Nolasco de 
Moraes.

Conformação B: tipo de 
configuração da estrutura do 
DNA de dupla-fita na qual a 
hélice gira para a direita, com 
cerca de 10,5 pares de bases 
para completar uma volta, 
apresentando-se mais longa e 
fina do que a conformação do 
tipo A. Ocorre geralmente em 
condições fisiológicas.

o processo de montagem de um origami 
de DNA em: https://www.youtube.com/
watch?v=5yH5LTXxFzk).

O sucesso atribuído à síntese de nanoestru-
turas de origami, em relação a outras técnicas 
de modelagem de DNA, é devido ao uso de 

uma longa fita de DNA como molde para 
a síntese de nanoestruturas (o andaime), 
evitando-se, assim, o mal emparelhamento 
entre pequenas sequências e problemas de 
estequiometria, os quais resultam na de-
formação da estrutura. 

Estequiometria: cálculo de 
quantidade das substâncias 
envolvidas numa reação 
química.
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O desenvolvimento da área de nanotecnolo-
gia do DNA, juntamente com a criação de 
novas estruturas, permite que os origamis de 
DNA tenham grande potencial de aplicação 
em outras áreas da ciência, na indústria e até 
mesmo nas áreas da saúde. 

APLICAÇÃO  
NA INDÚSTRIA
Um dos pilares da ciência dos materiais e da 
nanotecnologia refere-se ao controle do for-
mato, composição e tamanho das estruturas 
em nanoescala. Mesmo na produção indus-
trial, determinadas peças, como os circui-
tos eletrônicos integrados, mais conhecidos 
como chips, possuem esquemas complexos 
que atingem dimensões nanométricas. Essas 
nanoestruturas, feitas de metal nobre como 
o ouro, têm formas específicas e apresentam 
propriedades fundamentais, amplamente 
exploradas pela indústria por serem impor-
tantes em aplicações diversas (e.g., sensoria-
mento, captação de luz, catálises químicas e 
dobramento de proteínas).

Assim, o origami de DNA surge como uma 
estratégia para construir estruturas em na-
noescalas. Por exemplo, pesquisadores uti-
lizaram um origami com uma cavidade in-

Biocompatíveis: materiais 
que são compatíveis com 
tecidos vivos, em especial, o 
corpo humano.

Potencial elétrico: 
capacidade de um corpo 
energizado tem para realizar 
trabalho, ou seja, a capacidade 
de atrair ou repelir outras cargas 
elétricas.

Sinais ópticos: qualquer tipo 
de comunicação na qual a luz é 
usada para transportar o sinal 
até o destino.

terna como molde. Dentro dessa cavidade, 
depositaram nanopartículas de ouro, levan-
do ao preenchimento do molde, e tendo por 
fim, partículas de ouro nanométricas molda-
das pelo origami, o que pode ser utilizado, 
por exemplo, como ferramenta para produzir 
estruturas eletrônicas em formatos específi-
cos desejados.

Outro exemplo refere-se à criação de senso-
res biocompatíveis. A utilização de sen-
sores popularizou-se no campo da pesquisa 
nos últimos anos devido à utilização dos 
mesmos na detecção de moléculas únicas 
para diagnóstico de doenças e para auxiliar 
na compreensão de funcionalidades biológi-
cas complexas, como as das células neurais. 
De acordo com essa perspectiva, pesquisa-
dores utilizaram origami de DNA como fer-
ramenta para criar um sensor de voltagem. 
Tal ferramenta converte uma mudança do 
potencial elétrico em sinais ópticos a 
partir de mudanças na sua estrutura – o que 
permite a visualização de imagens em células 
viva se assim, a melhor compreensão do fun-
cionamento destas células (visualize o origa-
mi de DNA atuando como sensor óptico em 
https://www.youtube.com/watch?v=vW-
c1BkQIeaE). 
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Além da possibilidade de criar estruturas em 
escala nanométrica - o que por si já é com-
plexo, o origami de DNA permite ainda que 
tal criação seja feita de forma programável e 
eficiente, uma vez que é possível produzir um 
grande número de estruturas a partir de um 
único processo de montagem. Desse modo, 
tais vantagens permitem explorar novas apli-
cações e contribuir para o desenvolvimento 
da indústria de nanotecnologias.

APLICAÇÃO NA  
CIÊNCIA BÁSICA
A tecnologia em questão também possibili-
tou a compreensão de diversos processos e 
interações biológicas, com impacto na produ-
ção de fármacos, desenvolvimento de novos 
produtos tecnológicos e estudo de doenças. 
Considerando o tamanho do origami, a pos-
sibilidade de programá-lo, de automontagem 
e de atuação como nanorobôs, torna-se 
possível explorar o universo celular. Assim, 
pesquisadores utilizaram origamis de DNA 
para compreender melhor como ocorrem as 
interações proteína-proteína. Tais inte-
rações são relevantes em vários aspectos da 
biologia, e estão associadas a condições 
neurodegenerativas, como as que ocor-
rem na doença de Alzheimer. Para estudar e 
compreender melhor essas interações, é ne-
cessário reproduzi-las, reunindo proteínas, 
controlando o arranjo físico e criando situa-
ções para que as proteínas atuem. Assim, os 
pesquisadores podem observar e criar novas 
estratégias para interferir nessas interações 
ou reorganizá-las, caso seja necessário, o que 
só é possível utilizando-se pequenas molécu-
las, como origamis, que intervêm como na-
norobôs e coordenam essa simulação. 

Nesse sentido, pesquisadores empregaram 
a nanotecnologia de DNA para promover 
a montagem de proteínas. Assim, nanotu-
bos foram utilizados para possibilitarem o 
crescimento de fibrilas amiloides e, poste-
riormente, origamis de DNA atuaram como 
nanorobôs, organizando as fibrilas amiloides 
em uma superfície. O experimento mostrou 
que é possível utilizar origamis para organi-
zar, controlar e estudar interações entre pro-
teínas, demonstrando ser um grande passo 
para a compreensão da biologia dessas ma-

cromoléculas e contribuindo para a evolução 
da ciência básica no seu sentido mais amplo, 
uma vez que os frutos dessas descobertas po-
dem interferir e provocar outras.

APLICAÇÃO NA SAÚDE
Embora diversos medicamentos contra o 
câncer tenham sido desenvolvidos nos úl-
timos anos, a entrega ou “chegada” efetiva 
destes compostos nas células tumorais conti-
nua problemática. O tratamento de doenças 
como o câncer apresenta desafios como, por 
exemplo, a atuação do fármaco que frequen-
temente atinge não apenas as células tumo-
rais, mas também as saudáveis. Ou ainda, as 
células cancerígenas apresentam resistência 
aos medicamentos. Tais problemáticas po-
dem resultar em efeitos colaterais indeseja-
dos ao longo do tratamento.

Uma das grandes promessas das nanotec-
nologias se refere à entrega direcionada de 
fármacos, assim, a tecnologia do origami de 
DNA propõe, por meio de interações e pro-
priedades físico-químicas específicas, o car-
regamento e o direcionamento de fármacos 
apenas às células-alvo, além de ser capaz de 
contornar a resistência celular a drogas. Des-
sa forma, seria possível amenizar danos cola-
terais, e tornar os tratamentos terapêuticos 
mais eficientes.

ENGRENAGENS 
MOLECULARES
O avanço da tecnologia de origami de DNA 
tem permitido o desenvolvimento de diver-
sas estruturas. Nesse contexto, um grupo de 
pesquisadores se empenhou em demonstrar 
que é possível projetar origamis de DNA em 
formas complexas, que se torcem e se cur-
vam, resultando em verdadeiras engrenagens 
moleculares (observe as engrenagens mole-
culares na figura 4: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC2737683/figu-
re/F4/) (DIETZ, et al. 2009).

A criação de engrenagens moleculares pode 
ser útil como sonda que permite estudar a 
dinâmica que ocorre entre proteínas e DNA, 
e também, avaliar a propensão de diferentes 
sequências de DNA para adotar conforma-
ções especificamente dobradas. Tais aspectos 

Nanorobô: robô em escala 
manomérica, isto é, que mede 
até 1x10-9 metro.

Interação proteína-
proteína: contato entre 
dois ou mais polipeptídeos, 
como resultado de atração de 
natureza físico-química (forças 
eletrostáticas), originando um 
complexo macromolecular.

Condições 
neurodegenerativas: 
termo genérico para se 
referir a doenças que afetam 
os neurônios, levando à 
degeneração do sistema 
nervoso.

Fibrila amiloide: agregado 
proteico insolúvel e ordenado, 
relacionado a diversas doenças 
neurodegenerativas.
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são fundamentais quando pensamos em de-
senvolvimento biotecnológico, farmacêutico 
e compreensão biológica da atuação de pro-
teínas.

PERSPECTIVA
A nanotecnologia, em especial o origami de 
DNA, tornou viável a construção de estrutu-
ras nanométricas complexas via automonta-
gem. Anteriormente, era um processo difícil 
e limitado, uma vez que fazia uso de mate-
riais muito específicos e era direcionado para 
aplicações também bastante particulares. Ao 
combinar o DNA, matéria principal, com as 
técnicas atuais bastante desenvolvidas, rela-
cionadas à química desse material, nos depa-
ramos com uma tecnologia versátil, que pode 
ser empregada em diversas áreas.

Por ser um campo recente, alguns desafios 
ainda precisam ser enfrentados, como: a 
caracterização mais detalhada sobre a es-
tabilidade; o funcionamento e a interação 
dessas moléculas com outras, sendo neces-
sário abordar quimicamente esses assuntos; 
alcançar melhorias no processo de síntese, 
para que seja viável em larga escala. Os de-
safios referidos vêm sendo abordados e estu-
dados por pesquisadores e profissionais de 
diferentes áreas e países - incluindo o Brasil, 
através do Sistema Nacional de Laborató-
rios em Nanotecnologias (SisNANO), que 
futuramente poderá tornar possível explorar, 
de modo mais abrangente e aplicado, as infi-
nitas possibilidades que o origami de DNA 
propõe.
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Todos os eucariotos (protozoários, fungos, plantas e 
animais) têm genomas constituídos por cromosso-

mos lineares com uma porção chamada de telômero em 
suas extremidades. Os telômeros possuem diversas fun-
ções, dentre elas proteger a integridade dos cromossomos 
ao evitar que as extremidades se unam umas às outras; 
também estão associados ao processo de envelhecimento, 
pois ao longo da vida do indivíduo os telômeros vão se 
encurtando e diminuindo a capacidade das células se divi-
direm e, por isso, muita gente imagina que seria ótimo se 
os cientistas desenvolvessem um remédio para que nossos 
telômeros nunca mais se encurtassem e pudéssemos, as-
sim, adiar o envelhecimento. Mas será mesmo que apenas 
os telômeros são responsáveis pelo processo de envelheci-
mento? Qual a importância deles para a saúde da célula? O 
que aconteceria se pudéssemos ter telômeros longos, sem 
perda de tamanho, por toda a vida? Seríamos imortais?
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CONHECENDO  
OS TELÔMEROS

Os telômeros exercem, para os cromos-
somos, a mesma função que as pontas 

de plástico têm nos cadarços de tênis. É as-
sim que a pesquisadora Elizabeth Blackburn 
descreve a função dos telômeros (ver a Figu-
ra 1, sobre a história dos telômeros); sem as 
pontas reforçadas, os cadarços desfiam e se 
perdem ao longo do tempo, como ocorreria 
com os cromossomos se não tivessem estru-
turas especializadas em suas extremidades 
para os protegerem. 

A palavra telômero deriva dos termos gre-
go telos, que significa extremidade, e meros, 

que significa parte. Telômeros são estrutu-
ras da cromatina presentes nas extremida-
des dos cromossomos lineares compostas 
por DNA repetitivo telomérico e proteínas 
características do telômero. Atualmente os 
cientistas sabem que os telômeros desem-
penham três funções principais: (1) impedir 
que enzimas presentes no núcleo degradem 
as extremidades das moléculas de DNA dos 
cromossomos; (2) garantir a estabilidade 
dos cromossomos lineares, evitando fusões 
terminais entre eles;  (3) compensar a perda 
de nucleotídeos do DNA da extremidade 
do cromossomo que ocorre a cada ciclo de 
replicação do material genético, como deta-
lhado a seguir. 

Figura 1.
Ao longo dos anos, os 
cientistas reuniram evidências 
que apoiavam a ideia de 
que os cromossomos tinham 
estruturas especializadas em 
suas extremidades e, por meio 
de diversos experimentos, 
o conhecimento sobre 
os telômeros foi sendo 
enriquecido.

Os telômeros são formados por uma sequên-
cia específica de nucleotídeos repetida cen-
tenas ou milhares de vezes (Figura 1). Em 
diversos vertebrados, a sequência telomérica 
é TTAGGG, e o número de repetições varia 
de acordo com o tipo celular e a idade do in-
divíduo. É possível visualizar os telômeros ao 
microscópio por meio da hibridação in situ 
fluorescente (Figura 2). A análise evidencia 
que o comprimento dos telômeros, ou seja, o 
número de repetições da sequência telomé-
rica, é variável não apenas entre diferentes 
células, mas também entre diferentes cro-

mossomos de uma mesma célula e mesmo 
entre braço curto e braço longo do mesmo 
cromossomo (Figura 2). Por exemplo, em 
células somáticas, que são as células que 
constituem os nossos tecidos, o número de 
repetições varia de 500 a 3.000, diminuindo 
aos poucos a cada processo de divisão celu-
lar. A repetição por centenas a milhares de 
vezes da sequência telomérica permite que 
os telômeros possam desempenhar a função 
de manter a estabilidade dos cromossomos 
eucarióticos ao longo das divisões celulares 
(funções 1 e 2).
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Figura 2.
Cromossomos metafásicos 
de peixe Brachyhypoponus 
beebei, submetidos à 
hibridização in situ com uma 
sonda de telômero, marcada 
com fluorocromos. A técnica 
utiliza um corante fluorescente 
azul que se liga ao DNA, 
possibilitando a visualização 
dos cromossomos. Os telômeros 
são visualizados como pontos 
vermelhos nas extremidades dos 
cromossomos, onde a sonda 
correspondente à sequência 
de telômero foi hibridizada 
ao DNA. A visualização dos 
telômeros é possível graças ao 
grande número de repetições 
da sequência da região 
telomérica. As setas “a” e “b” 
apontam dois cromossomos 
com comprimentos de 
telômeros diferentes. Em “a”, 
uma marcação mais discreta, 
sinalizando um telômero com 
menor número de repetições. 
Fonte: foto cedida pelo 
pesquisador Adauto Cardoso.

POR QUE A REPLICAÇÃO  
DO DNA ENCURTA  
OS TELÔMEROS?
A molécula de DNA é uma dupla-fita, sen-
do que as duas fitas são ditas antiparalelas, 
ou seja, uma fita tem orientação 5’ → 3’ e a 
outra 3’ → 5’ (Figura 3). Para o processo de 
replicação da molécula ocorrer, as duas fitas 
servirão de molde para a síntese de novas ca-
deias de DNA. Nos cromossomos lineares 
dos eucariotos, a replicação inicia-se com a 
abertura da dupla-fita do DNA em diversos 
pontos. As aberturas dão origem às forqui-
lhas de replicação, onde a síntese das novas 
fitas complementares ocorrerá com o auxí-
lio de diversas enzimas. A enzima Polime-
rase do DNA é responsável pela adição dos 
nucleotídeos na nova cadeia de DNA. No 
entanto, a enzima consegue realizar a sínte-
se apenas no sentido 5’ → 3’, dessa forma, a 

síntese das duas fitas novas ocorre de ma-
neira diferente. Em uma das fitas que serve 
como molde, a que tem sentido 3’ → 5’, uma 
sequência de RNA complementar, chama-
da primer, é adicionada para que haja a dis-
ponibilidade de uma extremidade  3’OH, a 
partir da qual a Polimerase  do DNA é ca-
paz de iniciar a extensão da nova cadeia, no 
sentido 5’ → 3’. Nessa fita, chamada de fita 
leading, a síntese ocorre de maneira contí-
nua, até o final. Para resolver o problema da 
orientação na outra fita molde, com orien-
tação antiparalela, primers são adiciona-
dos em intervalos ao longo do processo de 
deslocamento da forquilha de replicação. A 
partir de tais primers, a Polimerase do DNA 
realizará a síntese de forma descontínua de 
cada fragmento, mas sempre no sentido de 
5’ para 3’, a partir da extremidade 3’ de um 
primer até o primer do próximo fragmento. 
Esses trechos recém-replicados da fita des-

Polimerase do DNA – A 
polimerase do DNA é uma 
das enzimas fundamentais 
na replicação do DNA dos 
procariotos e dos eucariotos. A 
enzima acrescenta nucleotídeos 
complementares aos das fitas 
da cadeia de DNA molde, a ser 
duplicada. A síntese da nova 
cadeia pela polimerase começa 
a partir de um segmento 
iniciador de RNA (primer).
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contínua (ou lagging) são chamados Frag-
mentos de Okazaki (Figura 4A). Ao final 
da replicação, as sequências de primers, tan-
to na fita leading, como na fita lagging, serão 
removidos por uma enzima chamada RNA-
se H. Os espaços gerados pela remoção dos 
primers serão preenchidos por uma outra 
enzima Polimerase do DNA, especializada 
em replicar o DNA nesses espaços e, em 
seguida, a enzima ligase realizará uma liga-

ção fosfodiéster entre o último nucleotídeo 
adicionado pela Polimerase do DNA com o 
nucleotídeo adjacente, selando as desconti-
nuidades das fitas. 

Na fita lagging, no entanto, o espaço gerado 
pela remoção do primer no último dos frag-
mentos de Okazaki, localizado na extremi-
dade do cromossomo, origina uma extremi-
dade de fita simples. Nesse espaço, como não 
há um fragmento de Okazaki à frente, a po-

Figura 3.
A estrutura do DNA. A 
molécula de DNA é composta 
por duas fitas de nucleotídeos 
pareadas de forma antiparalela. 
Na figura estão representados 
3 pares de nucleotídeos de 
uma dupla fita de DNA. As 
setas pretas e contínuas 
indicam o sentido de replicação 
do DNA. As setas verdes e 
tracejadas indicam o sentido da 
ligação fosfodiéster entre um 
nucleotídeo e o seu adjacente. 
Note-se que no nucleotídeo da 
esquerda, representando a fita 
contínua, a extremidade 3'OH 
está livre. Assim, a polimerase 
do DNA pode realizar a ligação 
entre este OH e o grupo fosfato 
de outro nucleotídeo, a direção 
de extensão é para baixo. Na 
fita antiparalela a ponta 3'OH 
livre está em sentindo contrário, 
fazendo com que o sentido de 
extensão da fita de DNA seja 
para cima nessa representação.
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Figura 4.
Replicação do DNA 
e encurtamento dos 
telômeros. A) Replicação 
do DNA. Representação da 
forquilha de replicação na qual 
atuam as enzimas helicase e 
topoisomerase, responsáveis 
por abrir e evitar a torção do 
DNA; a primase, responsável 
por sintetizar o primer; 
proteínas de ligação ao DNA, 
evitam o auto emparelhamento 
da fita durante a replicação e 
polimerase do  DNA que realiza 
a síntese na fita contínua e 
descontínua. B) A remoção 
do primer de RNA do último 
fragmento de Okazaki da fita 
lagging origina uma molécula 
de DNA com a extremidade em 
cadeia simples.

limerase do DNA não é capaz de completar 
o espaço deixado, pois não há extremidade 
3’ de um fragmento adjacente que permita 
a extensão da cadeia, daí a importância nas 
sequências dos telômeros. Uma vez que, a 
cada ciclo de replicação haverá a formação de 
uma ponta de fita simples, perdendo-se um 
pequeno fragmento de DNA, a cada ciclo de 
replicação, as repetições das sequências telo-
méricas serão perdidas, sem que isso acarre-

te a perda de sequências importantes para 
o funcionamento da célula. Dessa forma, a 
integridade da informação ao longo dos cro-
mossomos é mantida (Figura 4). Devido às 
inúmeras repetições das sequências de telô-
meros, é possível que as células se multipli-
quem com encurtamento dos telômeros ao 
longo da vida do indivíduo, sem que os genes 
e as informações no restante do cromossomo 
sejam perdidos.
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No entanto, os telômeros não se encurtam 
nas células germinativas, células cancerosas 
(ver próximo tópico) e células-tronco. As 
células germinativas são responsáveis por 
formar os gametas (nos animais, os esperma-
tozoides e os ovócitos de machos e fêmeas, 
respectivamente) que, quando fecundados, 
iniciarão o desenvolvimento de um novo in-
divíduo, por isso a importância em se preser-
var o telômeros nesse tipo de célula, garan-
tindo cromossomos intactos ao embrião que 
será formado. A compensação do encurta-
mento dos telômeros, a cada divisão celular, 
ocorre pela atividade realizada pela enzima 
telomerase (Figura 5). A telomerase é a en-
zima especializada em aumentar o número 
de cópias do DNA repetitivo do telômero. 
Além de uma estrutura proteica com ativida-
de de transcriptase reversa a telomerase 

contém um molde de RNA complementar 
à sequência de DNA do telômero. A partir 
desse molde de RNA complementar, a en-
zima estende a extremidade da cadeia 3' do 
DNA usando como molde a sequência da 
molécula de RNA presente na telomerase. 
Esse processo permite a formação de um ou 
alguns fragmentos de Okazaki extras no pró-
ximo ciclo de replicação do DNA. Um pri-
mer é adicionado e ocorre síntese da cadeia 
complementar nessa extremidade pela Poli-
merase do DNA, como ocorre normalmente 
nos fragmentos de Okazaki. Ao final da sín-
tese extra, o primer será removido, formando 
um trecho simples de DNA no segmento 
que foi estendido, preservando a sequência 
nucleotídica telomérica original, ou seja, re-
cuperando cópias das sequências de DNA 
repetitivo telomérico perdidas (Figura 5).

Figura 5.
Atividade da telomerase. Para estender os telômeros, a telomerase 
reconhece a sequência terminal de nucleotídeos da molécula que está sendo 
replicada. A partir de um molde de RNA complementar, que faz parte da 
telomerase, a enzima adiciona nucleotídeos à cadeia que é replicada de modo 
contínuo (leading). Após a síntese da cadeia complementar, a cadeia molde 
de RNA da telomerase, a telomerase desliza para o lado e repete o processo 
inúmeras vezes, adicionando várias cópias do DNA repetitivo telomérico.

Transcriptase reversa 
– enzima que sintetiza uma 
cópia de DNA a partir de uma 
molécula de RNA que lhe serve 
como molde. A transcriptase 
reversa converte RNA em 
cDNA, que é uma fita de DNA 
complementar à molécula de 
RNA. O cDNA pode servir de 
molde para a replicação da 
outra fita da molécula.
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TELÔMEROS, 
ENVELHECIMENTO, CÂNCER 
E OUTRAS DOENÇAS
Por que os telômeros são associados ao en-
velhecimento? Em estudos, utilizando-se 
cultura de células somáticas, observou-se 
que o número de divisões celulares até que 
se atinja a morte celular varia de 20 a 70 
divisões, dependendo do tipo celular. Além 
disso, foi observado que em culturas celula-
res mais velhas, que já passaram por maior 
número de divisões, possuem telômeros 
mais curtos, ou seja, adicionando tais infor-
mações ao que se conhece do processo de re-
plicação do DNA descrito acima, fica óbvio 
concluir que, ao longo da vida de um indiví-
duo, os telômeros encurtam, sendo que ao 
final da vida o indivíduo terá telômeros com 
um número reduzido de repetições no DNA 
telomérico. A relação entre o encurtamento 
dos telômeros e o processo de envelhecimen-
to da célula é chamado, por alguns autores, 
de relógio molecular. Ele está relacionado ao 
número de vezes que a célula pode se dividir 
até que os telômeros tornem-se tão curtos 
que o processo de replicação ficará inviável. 
As células cancerosas, por sua vez, acumu-
lam diversas mutações. Entre elas, pode 
ocorrer a ativação dos genes TERT (telome-
rase reverse transcriptase - TERT) e TERC 
(telomerase RNA component - TERC) em 
70% a 90% dos cânceres. Esses dois genes 
normalmente encontram-se inativos ou com 
atividade muito baixa nas células somáticas e 
são responsáveis por codificar o componente 
proteico (a transcriptase reversa) e o RNA 
que formarão a telomerase.  A ativação dos 
referidos genes garante que, no câncer, as 
células possam se dividir infinitas vezes sem 
que seja sinalizado o processo de senescên-
cia celular, o que costuma ocorrer a partir do 
encurtamento dos telômeros, permitindo a 
sua multiplicação mesmo carregando diver-
sas mutações e anormalidades.

Outras doenças estão relacionadas à disfun-
ção telomérica, como é o caso da disquera-
tose congênita, uma condição degenerativa 
rara. Essa doença provoca hiperpigmentação 
da pele nas regiões das articulações, unhas 

atróficas (com irregularidades), leucoplasia 
bucal (placas esbranquiçadas na boca) e fa-
lência da medula óssea. A disqueratose con-
gênita já foi associada a diversas mutações 
nos genes TERC, TERT e também no gene 
DKC1, que codifica a disquerina, uma das 
proteínas do complexo da enzima telomera-
se. Tais mutações provocam o encurtamento 
dos telômeros. Como consequência, os por-
tadores da doença podem manifestar diver-
sos problemas associados, desde falência da 
medula óssea, à anemia aplástica e  às com-
plicações nos pulmões. Somente as formas 
decorrentes de mutações no gene DKC1, 
que está localizado no cromossomo X, têm 
herança ligada ao X. As demais formas da 
doença têm herança autossômica.

Por sua vez, a progéria, é uma doença heredi-
tária rara que causa o envelhecimento preco-
ce, e embora muitas pessoas acreditem que a 
causa está diretamente associada ao encurta-
mento dos telômeros, a doença é causada por 
mutações em genes diversos, e sua relação 
com os telômeros não é bem compreendi-
da. Há duas formas de progéria: na progé-
ria de Werner, os indivíduos possuem uma 
mutação no gene WRN, que codifica uma 
proteína de reparo do DNA. Essa proteína 
é uma enzima do tipo helicase, responsável 
pela abertura das fitas de DNA para retirar 
nucleotídeos que foram inseridos erronea-
mente no momento da replicação. Esse tipo 
de progéria é uma forma mais leve da síndro-
me, com tempo de sobrevida de aproximada-
mente 40 anos. Um segundo tipo de progé-
ria é a síndrome de Hutchinson-Gilford e os 
acometidos pela síndrome têm expectativa 
de vida até a adolescência. Na síndrome de 
Hutchinson-Gilford há a mutação do gene 
LMNA, que codifica a lâmina A, responsável 
por estruturar o núcleo das células. Os indi-
víduos portadores dessa doença possuem si-
nais muito precoces de senescência, ou seja, 
logo após o nascimento apresentam sinais 
de envelhecimento, como rugas. Embora os 
pesquisadores ainda não saibam totalmente 
a relação entre as mutações que levam aos 
dois tipos de progéria e o envelhecimento, 
em tais indivíduos os telômeros também se 
encurtam mais rapidamente. 
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Além disso, hábitos não saudáveis como 
o excesso de consumo de açúcar, fumo e 
estresse já foram relacionados ao encurta-
mento dos telômeros. Como consequência 
dos maus hábitos, as células desses indiví-
duos, se comparados aos indivíduos com 
hábitos saudáveis, apresentam telômeros 
mais curtos.

O que se pode concluir é que o encurtamen-
to dos telômeros é um processo natural da 
célula devido a replicação do DNA (como 
demonstrado na Figura 4 e na seção ante-
rior), no entanto o encurtamento precoce 
ou anormal dos telômeros também pode 
estar associado a algumas doenças e até ao 
estilo de vida, como o citado. 

ENVELHECIMENTO  
ALÉM DOS TELÔMEROS
Os telômeros, além de garantirem a estabi-
lidade dos cromossomos, funcionam como 
um sinalizador da vida útil da célula, portan-
to são um dos principais fatores relacionados 
ao envelhecimento.

O processo de envelhecimento, no entanto, 
não pode ser atribuído apenas aos telômeros, 
existem também outros fatores que estão 
fortemente relacionados. Um dos fatores, 
por exemplo, é o acúmulo de mutações du-
rante a vida do indivíduo. A polimerase do 
DNA realiza replicação do DNA seguindo a 

complementaridade da fita molde, no entan-
to, há uma taxa pequena de erro, quando nu-
cleotídeos não complementares são adiciona-
dos à fita nova. Os erros na síntese do DNA 
e outras modificações que podem ocorrer na 
molécula geram lesões que são constante-
mente revertidas por mecanismos de reparo 
do DNA. Ao longo da vida, porém, esse me-
canismo vai perdendo a eficiência e as células 
vão acumulando mutações.

Adicionalmente, mutações podem ocorrer 
de maneira induzida, ou seja, provocadas 
por agentes externos que causam quebras ou 
direcionam a inserção de nucleotídeos não 
complementares na nova fita sintetizada. Es-

116 Genética na Escola  |  Vol. 15  |  Nº 2  |  2020



ses agentes, que recebem o nome de mutagê-
nicos, podem ser físicos ou químicos. Alguns 
exemplos de agentes mutagênicos químicos 
são corantes, tabaco, cafeína, entre outros. 
Como agentes mutagênicos físicos podemos 
citar os diversos tipos de radiação ionizante 
como raios UV, raios X e raios gama.

Outro ponto importante no envelhecimento 
das células é o acúmulo de espécies reati-
vas de oxigênio, popularmente chamados 
de radicais livres, naturalmente produzidos 
durante o processo de respiração aeróbica 
realizado na membrana das mitocôndrias 
e que se caracterizam por serem fortes mu-
tágenos químicos. Os radicais livres podem 
gerar danos no DNA das mitocôndrias, 
DNA nuclear e em outras moléculas como 
proteínas e lipídeos. Alguns pesquisadores 
chamam esse processo de teoria mitocon-
drial do envelhecimento e ao longo dos ciclos 
celulares (as células perdem a capacidade de 
neutralizar os radicais livres, ou seja, perdem 
a capacidade antioxidante, e a mitocôn-
dria torna-se ineficiente devido ao número 
elevado de mutações no DNA, provocadas 
por radicais livres.

Dessa forma, o encurtamento dos telômeros, 
o acúmulo de mutações, a perda da capacida-
de antioxidante são alguns fatores envolvidos 
no processo do envelhecimento. Diversos au-
tores ainda discutem o envelhecimento bio-
químico e fisiológico, como a capacidade de 
funcionamento dos órgãos ao longo da vida 
e ainda a dificuldade de manter o organismo 
em homeostase com o passar dos anos.

Adicionalmente, muitos trabalhos relacio-
nam determinados genes ao retardo do en-
velhecimento, dedicando-se a entender se 
algumas pessoas podem carregar genes que 
auxiliam no retardo do envelhecimento.

E SE NOSSOS TELÔMEROS 
NUNCA SE ENCURTASSEM, 
VIVERÍAMOS PARA SEMPRE?
Certa ocasião, surgiu a dúvida: Se os cien-
tistas desenvolvessem um remédio para que 
telômeros nunca mais encurtassem, assim se 
poderia adiar o envelhecimento?

Sabe-se que o envelhecimento não é con-
sequência apenas do encurtamento dos 

telômeros. Mesmo que os cientistas desen-
volvessem um remédio como, a pílula da te-
lomerase, e se pudesse evitar o encurtamento 
dos telômeros para o resto da vida, não seria 
possível de conter o envelhecimento em si, 
visto que é um processo multifatorial, pois 
tais fatores estão relacionados com a genética 
do indivíduo e o estilo de vida, bem como a 
interação entre esses dois. Adicionalmente, a 
telomerase muitas vezes está ativa nas células 
tumorais, o que permite a divisão por tempo 
indeterminado, mesmo com o acúmulo de 
mutações. Ativar a telomerase para retardar 
o encurtamento dos telômeros poderia au-
mentar o risco de desenvolvimento de tumo-
res. 

Além de pesquisas com telômeros e telome-
rase, outros estudos mais audaciosos reali-
zados em ratos, como a troca de células de 
um indivíduo mais velho por células jovens, 
procuram entender até que ponto é possível 
retardar o envelhecimento. Ainda que essas 
pesquisas tragam resultados interessantes, 
aplicar esses estudos aos seres humanos pode 
trazer riscos, como desenvolvimento de tu-
mores e outros fatores associados.

Uma coisa é certa, o envelhecimento é um 
processo inevitável e, por sua complexidade, 
a Ciência e a Medicina estão longe de ofe-
recer uma pílula para a imortalidade. Mas, 
bons hábitos e um estilo saudável de vida 
podem prolongar a existência. Ter o controle 
sobre o encurtamento dos telômeros, mesmo 
que possível, poderia não ser saudável. No 
entanto, pode-se diminuir o ritmo de encur-
tamento com muita saúde, preservando a in-
tegridade dos órgãos, células e sobretudo do 
importante livro de receitas que é o DNA.
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Substâncias antioxidantes 
– Substâncias capazes de 
inibir as reações de oxidação 
e eliminar espécies reativas de 
oxigênio.

Espécies reativas de 
oxigênio – um termo que 
descreve um conjunto de 
moléculas reativas e radicais 
livres derivados da molécula 
de oxigênio. São moléculas 
produzidas como subprodutos 
durante o transporte de elétrons 
na respiração aeróbia ou por 
enzimas oxiredutases ou, ainda, 
pela oxidação catalizada por 
metais. As espécies reativas de 
oxigênio têm papel importante 
na sinalização celular, incluindo 
apoptose.
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O que características aparentemente simila-
res em duas ou mais espécies nos revelam 

sobre a evolução biológica? Homologia, conver-
gência e paralelismo são conceitos fundamentais 
para o estudo da biodiversidade e a compreensão 
dos processos evolutivos relacionados com a di-
versificação dos seres vivos. Enquanto homolo-
gia refere-se ao processo de evolução contínua 
de uma característica, de seu surgimento em 
determinado ancestral à sua transmissão para 
as linhagens descendentes, convergência e para-
lelismo denotam quebras nessa trajetória conti-
nuada. Mas, afinal, o que distingue homologia 
de convergência e paralelismo? Como é possível 
reconhecê-las e corretamente diferenciá-las?
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A compreensão dos processos de evo-
lução da biodiversidade presume a 

realização de estudos frequentemente cen-
trados na ideia de homologia, um conceito 
que identifica similaridades resultantes de 
ancestralidade compartilhada e é fundamen-
tal no estudo da vida. Conscientes ou não, 
evocamos hipóteses de homologia sempre 
que comparamos componentes ou entidades 
biológicas - sejam eles genes, células, órgãos, 
estruturas, mecanismos, indivíduos ou espé-
cies. São interpretadas como homólogas as 
similaridades que se estabelecem por meio 
dos mesmos processos de desenvolvimento 
e que, presumivelmente, estavam presentes 
no último ancestral comum entre duas ou 
mais espécies. Consequentemente, homó-
logos têm semelhanças que resultam de sua 
origem única, remetida ao ancestral compar-
tilhado mais recente das linhagens em ques-
tão. O reconhecimento de homólogos não é 
trivial, mas, na realidade, é uma das maneiras 
pelas quais os biólogos conseguem recontar 
bilhões de anos de história evolutiva. Sendo 
um conceito fundamental, há muito debate 
sobre sua definição, e perdura a discussão 
acerca dos requisitos e evidências que devem 
ser considerados ao se propor uma hipótese 
de homologia. Ainda assim, é consensual que 
a homologia representa um contínuo evo-
lutivo.

Um dos exemplos de homologia mais am-
plamente divulgados refere-se aos membros 
locomotores dos animais vertebrados ter-
restres. Anfíbios, répteis, mamíferos e aves 
são grupos de animais que evoluíram a par-
tir do mesmo ancestral, do qual herdaram 
várias similaridades. Por exemplo, todos 
esses grupos congregam animais com qua-
tro membros locomotores (dois anteriores 
e dois posteriores), presentes no ancestral e 
transmitidos aos descendentes. As patas an-
teriores dos sapos, das lagartixas e dos cava-
los, os braços dos seres humanos, as asas das 
aves e as nadadeiras dianteiras das baleias 
são estruturas homólogas entre si. Embora 
morfologicamente diversos e envolvidos em 
diferentes atividades (a asa da maioria das 
aves está associada ao voo; a nadadeira dos 
cetáceos, ao nado; e a pata das lagartixas, à 
escalada) os membros dos animais vertebra-
dos compartilham uma única origem evolu-

tiva, atribuída a uma espécie de peixe ósseo 
que viveu há milhões de anos nos oceanos, 
que foi herdada nas linhagens descendentes.

Assim, desde o surgimento, essas estruturas 
modificaram-se e assumiram diferentes fun-
ções nas várias linhagens de animais tetrápo-
des. Apesar dessa considerável diversificação, 
é possível identificar diversas similaridades 
entre os membros locomotores de anfíbios, 
lagartos, aves e mamíferos, evidenciando 
uma origem evolutiva única. Em tais linha-
gens é possível reconhecer os mesmos con-
juntos de ossos (úmero, rádio e mão), bem 
como sua posição correspondente no eixo 
corpóreo; além disso, os mesmos conjuntos 
de genes e processos embrionários partici-
pam do desenvolvimento dessas estruturas 
no embrião, evidenciando o compartilha-
mento dos mecanismos de desenvolvimento 
que originam essas estruturas. Reconhecer 
a homologia dos membros desses animais 
exigiu esforço de muitos pesquisadores, ao 
longo de décadas de estudos e de intensa 
investigação científica, entretanto, seu enten-
dimento ainda não é pleno – com destaque 
para as modificações que diferenciam a asa 
de uma ave, da pata de uma lagartixa, e de 
uma nadadeira de baleia. O estabelecimento 
de hipóteses de homologia é desafiado pelo 
reconhecimento das origens evolutivas da 
estrutura questionada, uma vez que, quando 
nos referimos à evolução dos seres vivos, tra-
balhamos com uma escala de bilhões de anos 
de evolução biológica. Embora seja possível 
identificar similaridades entre estruturas que 
poderiam ser explicadas por uma trajetória 
evolutiva contínua, nem toda correspondên-
cia de forma e posição pode ser explicada por 
hipóteses de homologia.

HOMOPLASIAS –  
UMA QUEBRA NO  
CONTÍNUO EVOLUTIVO?
O termo homoplasia foi introduzido na 
década de 1870 por E. R. Lankester – (con-
temporâneo de Charles Darwin) – um dos 
mais proeminentes zoologistas do século 
XIX, e que contribuiu ativamente para a 
consolidação das ideias iniciais da teoria evo-
lutiva. Assim como no conceito de homolo-
gia, diversas definições foram propostas para 

Contínuo evolutivo: 
quando a trajetória evolutiva 
de determinada característica 
ou entidade pode ser mapeada 
continuamente ao longo 
da filogenia, da origem no 
ancestral às linhagens viventes.
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homoplasia desde a proposição inicial. Tais 
definições geralmente se referem a similari-
dades não-homólogas, que não poderiam ser 
explicadas por um contínuo evolutivo, dada 
a ausência das mesmas em algum ponto da 
história evolutiva compartilhada entre duas 
ou mais espécies, ou linhagens. Embora, com 
frequência, os termos ‘homoplasia’ e ‘homo-
logia’ sejam interpretados como categorias 
opostas, evidências mais recentes, oriundas 
principalmente de trabalhos com enfoque 
genético, molecular e da biologia do desen-
volvimento, fomentam uma reavaliação dos 
limites que separam características homólo-
gas das homoplasias. Alguns pesquisadores 
inclusive questionam o emprego do termo 
‘homoplasia’ como uma categoria delimita-
da. Dois tipos de processos evolutivos que 
dão origem a características não-homólogas 
receberam destaque na literatura recente: 
evolução convergente (ou convergência) e 
evolução paralela (ou paralelismo).

Darwin reconheceu a importância das con-
vergências evolutivas antes mesmo da publi-
cação de sua mais conhecida obra, a “Origem 
das Espécies” (1859), ao destacar os desafios 
dos padrões convergentes para inferências 
de parentesco entre as espécies. O termo 
‘convergência’ se refere às similaridades que 
surgem independentemente em duas ou 
mais linhagens; ao contrário da homologia, 
essas semelhanças não podem ser atribuídas 
à transmissão contínua de uma caracterís-
tica desde sua origem no ancestral até seus 
descendentes. Em sua definição mais tradi-
cional, bastaria reconhecer se a similaridade 
encontrada em determinada estrutura ou ca-
racterística evoluiu independentemente em 
duas linhagens distintas, não podendo ser 
inferida no último ancestral compartilhado. 
A impossibilidade de tal inferência evidencia 
a ausência de contínuo evolutivo da caracte-
rística em questão. Um exemplo de conver-
gência seria a semelhança funcional entre as 
asas das aves e as asas dos insetos que, clara-
mente, remetem a duas origens independen-
tes de estruturas envolvidas no deslocamento 
por voo.

No contexto de quebras no contínuo evo-
lutivo, outro termo utilizado na literatura, 
‘paralelismo’, corresponde ao surgimento de 
similaridades que também não representam 

homologias, mas que se estabelecem por pro-
cessos de desenvolvimento embrionário mui-
to similares. Dentre os diversos exemplos de 
evolução paralela frequentemente citados, 
destacamos o compartilhamento de simi-
laridades no desenvolvimento de ossículos, 
aqueles ossículos que fazem parte do ouvido 
médio dos mamíferos, com a ontogenia de 
elementos ósseos do aparato bucal de algu-
mas espécies de crocodilos e lagartos.

O reconhecimento de convergências e para-
lelismos depende dos critérios adotados em 
sua delimitação conceitual – o que implica, 
também, na definição adotada para homolo-
gia, uma vez que, mesmo com a incorporação 
recente de informações genéticas e celulares 
do desenvolvimento, alguns casos continuam 
desafiando os cientistas. A definição de ho-
mologia presume que estruturas representa-
tivas de um contínuo evolutivo compartilham 
os mesmos processos de desenvolvimento 
embrionário. Casos de convergência, em 
contraste, resultam da evolução indepen-
dente de similaridades e se estabelecem por 
processos ontogenéticos distintos, uma 
vez que, desde a origem, constituem diferen-
tes trajetórias evolutivas. Similaridades que 
evoluíram por paralelismo, por sua vez, não 
correspondem a características herdadas de 
um ancestral comum, mas se desenvolvem 
por processos ontogenéticos semelhantes. 
Alguns pesquisadores sugerem, inclusive, 
que homologia e paralelismo seriam con-
ceitos mais próximos entre si, uma vez que 
ambos se referem a similaridades estabeleci-
das a partir de processos de desenvolvimento 
semelhantes, enquanto as convergências se-
riam processos verdadeiramente não-homó-
logos, por caracterizarem uma ruptura total 
do contínuo evolutivo (tanto na história evo-
lutiva do grupo, quanto no compartilhamen-
to de processos de desenvolvimento).

Também podemos mencionar outros pro-
cessos evolutivos, além de convergência e 
paralelismo, que são reconhecidos por pes-
quisadores como pertencendo à categoria de 
‘não-homologia’: as reversões, os atavismos, 
os rudimentos e os vestígios. Reversão refe-
re-se a uma característica que é readquirida 
em determinada linhagem e caracteriza um 
“retorno” a um estado evolutivo anterior. Por 
exemplo, ancestrais do grupo dos felídeos 

Processos ontogenéticos: 
sequência de eventos 
relacionados com o 
desenvolvimento dos 
organismos, da formação do 
embrião ao envelhecimento.
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(família dos tigres, leões, jaguatiricas e ga-
tos-domésticos) perderam o segundo dente 
molar durante o Mioceno, de tal maneira que 
os felídeos do mesmo período não apresenta-
vam esse dente. A ausência do segundo dente 
molar foi herdada nas linhagens descenden-
tes, sendo uma característica bastante co-
mum dos felídeos atuais. Ainda assim, uma 
espécie vivente da família, o lince (perten-
cente ao gênero Lynx), desenvolve completa-
mente o segundo molar, representando um 
retorno ao estado evolutivo ancestral que ca-
racterizava as linhagens de felídeos anterio-
res ao Mioceno. Outro exemplo de reversão 
da perda de caracteres complexos é obser-
vado em lagartos sul-americanos do gênero 
Bachia. Os lagartos deste gênero possuem 
corpos alongados e membros locomotores 
bastante reduzidos, em uma forma corpórea 
similar às de muitas serpentes. A redução 
dos membros em Bachia envolve reduções no 
número dos dígitos, com uma aparente ten-
dência à redução do número de dedos pre-
dominantemente nas patas traseiras, a partir 
de ancestrais pentadáctilos (cinco dígitos) e 
com os primeiros eventos de perda de dígitos 
resultando em espécies tetradáctilas (quatro 
dígitos). Depois da origem de diversas espé-
cies monodáctilas (apenas um dígito), algu-
mas espécies mais recentes de Bachia rever-
teram a perda de dígitos nas patas traseiras, 
retornando a um estado anterior de patas 
tetradáctilas, provavelmente a partir da reati-
vação de vias de desenvolvimento silenciadas 
por milhares de anos.

Um dos mecanismos evolutivos que possibi-
litam a ocorrência de reversões é o atavismo. 
É possível identificá-lo quando determinada 
característica é observada apenas em um nú-
mero reduzido de indivíduos da espécie, mas 
estava presente em todos os representantes 
do ancestral. Mamilos acessórios em alguns 
mamíferos são interpretados como atavis-
mos, assim como o dedo lateral dos cavalos 
e as esporas nas patas de alguns cachorros. 
Atavismos são considerados fontes de va-
riação morfológica, e, por isso, alguns casos 
de reversão podem ser impulsionados pela 
ocorrência de atavismos em uma população 
ou espécie.

Rudimento e vestígio, por sua vez, são fre-
quentemente sinonimizados, embora refi-

ram-se a casos de evolução não-homóloga 
relativamente distintos. Os rudimentos são 
estruturas formadas parcialmente durante o 
desenvolvimento embrionário, enquanto ves-
tígios correspondem a remanescentes evolu-
tivos observados em indivíduos adultos. Por 
exemplo, as serpentes são vertebrados terres-
tres ápodes cujos ancestrais possuíam mem-
bros locomotores compostos por fêmur/
úmero, tíbia/radio e pé/mão, os quais foram 
perdidos ao longo da trajetória evolutiva do 
grupo. Nos embriões das serpentes atuais, 
é possível observar a formação de estrutu-
ras semelhantes aos brotos dos membros 
dos embriões de lagartos, seus parentes mais 
próximos e que exibem patas compostas por 
todos os elementos que foram perdidos nas 
serpentes. Porém, ao contrário do que ocorre 
no desenvolvimento da maioria dos lagartos, 
nos embriões das serpentes essas estruturas 
não se desenvolvem completamente (sendo 
interpretadas, portanto, como rudimentos), 
de tal maneira que o membro locomotor não 
é completamente formado e o fenótipo adul-
to resultante é ápode. Ainda assim, é possível 
identificar nos adultos de algumas espécies 
de serpentes, como as pítons, estruturas re-
lacionadas a esses membros locomotores que 
não se desenvolveram completamente, como 
a cintura pélvica. Esses vestígios encontrados 
nos indivíduos adultos representam, portan-
to, remanescentes da trajetória evolutiva do 
grupo e da evolução de seu fenótipo ápode a 
partir de ancestrais lacertiformes (cujo fenó-
tipo era mais semelhante ao de um lagarto).

Por um lado, enquanto casos de não-homo-
logia impõem grandes desafios para a infe-
rência filogenética, por outro lado também 
podem suscitar interessantes questões rela-
cionadas com a identificação e a caracteriza-
ção dos mecanismos e processos evolutivos 
relacionados com sua ocorrência (Figura 
1). A incorporação de informações geradas 
a partir de novas ferramentas moleculares, 
genéticas e da biologia do desenvolvimento 
fomenta um novo olhar sobre a discussão da 
história evolutiva de similaridades observa-
das em grupos distintos. A seguir, apresen-
tamos alguns exemplos de convergência e 
paralelismo cuja compreensão se beneficiou 
dos avanços da Biologia Evolutiva do De-
senvolvimento (EvoDevo) durante as últimas 
décadas.

Brotos dos membros: 
protusões cônicas no embrião 
dos animais vertebrados, 
estabelecidas no início do 
processo de desenvolvimento 
dos membros.
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Figura 1.
Filogenia hipotética do ‘Clado P’, composto por nove ramos terminais 
(táxons A, B, C, D, E, F, G, H e I). Na filogenia está representada 
a evolução de quatro características hipotéticas, ‘p’, ‘w’, ‘z’ e ‘x’. 
O caráter ‘p’ estava presente no último ancestral compartilhado 
de todos os membros do ‘Clado P’ e foi transmitido aos seus 
descendentes. Desta maneira, o caráter ‘p’ é uma similaridade 
homóloga compartilhada pelos táxons B e H. Já o caráter ‘w’ 
esteve presente no ancestral do Grupo 1, sendo uma característica 
herdada por seus descendentes, e homóloga nos táxons A e C. Por 
outro lado, ‘w’ é uma característica compartilhada pelo Grupo 1 e 
pelo táxon E, embora não tenha sido presente no ancestral comum 
destas duas linhagens. Assim, sua presença representa uma evolução 
descontínua da característica, de tal maneira que o Grupo 1 e o 
táxon E compartilham a similaridade ‘w’, mas não é homóloga entre 
essas duas linhagens. Outro exemplo de não-homologia refere-se 
ao caráter ‘x’, similaridade compartilhada pelos táxons G e I, mas 
que não esteve presente em seu ancestral comum. Se as mesmas 
vias genéticas e de desenvolvimento estão relacionadas ao caráter 
‘x’, então ocorreu evolução paralela nos táxons G e I. Se, por outro 
lado, mecanismos distintos estão envolvidos, trata-se de evolução 
convergente (o mesmo critério pode se aplicar para a evolução 
independente de ‘w’ no táxon E e no grupo 1). No caso do caráter ‘z’, 
por sua vez, tal estrutura foi herdada por todos os descendentes do 
‘Grupo 2’, mas no ancestral do grupo composto pelos táxons E, F, G, 
H e I, sofreu uma modificação (z’). Apesar dessa modificação, o táxon 
F apresenta uma reversão do estado z’ para uma condição anterior 
(z). A imagem mostra uma escala de tempo relativo, ilustrando o 
tempo de divergência entre os diferentes ramos - por exemplo, A e I 
divergiram há mais tempo quando comparados com os táxons A e C, 
de tal maneira que A e C possuem mais tempo de trajetória evolutiva 
em comum. Na região inferior, à direita, estão representados os 
contínuos evolutivos das características ‘p’ (amarelo), ‘w’ (laranja) e 
‘x’ (azul-escuro), bem como seus surgimentos (círculos). Note que 
‘w’ e ‘x’ tiveram duas origens evolutivas independentes, enquanto ‘p’ 
surgiu apenas uma vez.
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EXEMPLOS DE 
CONVERGÊNCIA 
E PARALELISMO: 
PADRÕES FENOTÍPICOS 
E MECANISMOS DE 
DESENVOLVIMENTO
Salamandras pertencem a um grupo de 
anfíbios bastante diversificado, que ocupa 
ambientes aquáticos e terrestres e apresenta 
considerável variedade morfológica. Algu-
mas salamandras da família Plethodontidae 
possuem corpos consideravelmente alonga-
dos em comparação aos demais representan-
tes do grupo, sendo esta uma característica 
que evoluiu independentemente diversas ve-
zes em diferentes linhagens. O alongamen-
to do corpo nas salamandras parece ocorrer 
principalmente por meio de modificações na 
estrutura da coluna vertebral. Entretanto, 
enquanto o alongamento do corpo em algu-
mas linhagens decorre da adição de novas 
vértebras, em outras esse padrão se estabe-
leceu mediante aumento do tamanho de vér-
tebras individuais. O grupo congrega, por-
tanto, tanto processos de evolução paralela, 
quanto processos de evolução convergente. 
No caso de processos de evolução paralela, 
as linhagens próximas de salamandras evo-
luíram independentemente o mesmo fenóti-
po por meio de um mesmo mecanismo; no 

caso de evolução convergente, quando linha-
gens mais distantes evoluíram troncos alon-
gados, o alongamento ocorreu por processos 
de desenvolvimento distintos (i.e. adição de 
vértebras versus aumento no tamanho das 
vértebras).

Outro exemplo de evolução de similaridades 
não-homólogas pode ser observado nas plan-
tas, um dos grupos mais diversificados e bem 
sucedidos do planeta. De grande importân-
cia ecológica, esses organismos são bastante 
apreciados por sua exuberante e variada be-
leza, principalmente no caso de plantas com 
flores (Angiospermas). As pétalas das flores 
evoluíram ao menos seis vezes, independen-
temente, a partir da modificação dos esta-
mes ou brácteas, por meio de alterações dos 
padrões de expressão de genes específicos 
durante a história evolutiva das Angiosper-
mas. Embora seja possível identificar grande 
variação nas pétalas dos diferentes grupos, 
todas parecem compartilhar o mesmo pro-
grama genético envolvido no desenvolvi-
mento do meristema floral. As pétalas sur-
giram independentemente diversas vezes 
nas diferentes linhagens de angiospermas, 
mas seu desenvolvimento recruta programas 
genéticos similares, um caso de similarida-
de nessas linhagens, tanto fenotípica (flores 
com pétalas), quanto genética (mecanismos 
de desenvolvimento dessas estruturas).

Programa genético: 
conjunto de genes expressos 
de maneira controlada, 
espacial e temporalmente, 
durante o desenvolvimento 
de determinado organismo ou 
estrutura.
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Nosso terceiro exemplo refere-se à evolu-
ção dos olhos nos animais. Esses órgãos, 
sensíveis a estímulos luminosos e capazes 
de formar imagens, surgiram independen-
temente nos animais vertebrados e nos in-
vertebrados. Os olhos são estruturas inter-
pretadas como convergentes quanto à sua 
função (visão), mas que se desenvolvem a 
partir de processos embrionários que tan-
to compartilham similaridades quanto 
apresentam especificidades. Os grupos de 
vertebrados e invertebrados divergiram há 
mais de 500 milhões de anos, mas ambas 
as linhagens compartilham alguns meca-
nismos de desenvolvimento fundamentais 
para a formação dos olhos, incluindo a 
expressão do gene Pax6, que é central nos 
estágios iniciais de desenvolvimento des-
sa estrutura. Embora a expressão do gene 
Pax6 possa ser inicialmente interpretada 
como um remanescente da história evo-
lutiva compartilhada e que foi herdada do 
ancestral desses grupos, existe considerá-
vel divergência genética nas demais vias de 
desenvolvimento envolvidas na formação 
dos olhos, o que, juntamente com o longo 
período de tempo em que essas linhagens 
evoluíram independentemente, sugere que 
os olhos de animais vertebrados e inverte-

brados representam, na realidade, um caso 
de convergência adaptativa.

A capacidade de identificar características 
não-homólogas como sendo resultantes de 
processos de convergência ou paralelismo 
pode ser influenciada tanto pelo nível hierár-
quico considerado quanto pela definição de 
“equivalência” adotada. No exemplo do corpo 
alongado das salamandras, os processos de 
desenvolvimento do fenótipo (adição de vér-
tebras ou aumento no tamanho individual das 
vértebras) e a proximidade filogenética entre 
as espécies permitem distinguir comparações 
que representam padrões de evolução parale-
la daquelas que ilustram convergência. Já no 
caso das pétalas das flores das angiospermas, 
o mapeamento de origens independentes da 
estrutura nas diferentes linhagens sugere que 
a evolução não foi contínua e ocorreu diver-
sas vezes em linhagens consideravelmente 
distantes entre si. Entretanto, assim como 
no caso dos olhos dos animais, similaridades 
parciais do programa genético, associado aos 
processos de desenvolvimento destas estrutu-
ras, ilustram que o reconhecimento das não-
-homologias pode ser uma tarefa desafiadora, 
que depende do conceito assumido para dis-
tinguir paralelismo de convergência.
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FRONTEIRAS CONCEITUAIS 
ENTRE A CONVERGÊNCIA  
E O PARALELISMO
Recentes avanços de poderosas ferramentas 
comparativas, genéticas e moleculares nas 
últimas décadas reiteraram as dificuldades 
conceituais e técnicas em distinguir homolo-
gias, convergências e paralelismos. Conside-
rando-se o tempo de divergência entre linha-
gens nessa discussão, é possível estabelecer 
duas predições quanto à evolução de simila-
ridades não-homólogas:

1. entre linhagens próximas, seria esperado 
que as mesmas vias genéticas e do desen-
volvimento estejam envolvidas nas origens 
independentes de fenótipos similares (i.e. 
evolução paralela);

2. linhagens mais distantes, por outro lado, 
divergiram há mais tempo de um ancestral 
comum e, portanto, teriam mais tempo de 
evolução e acúmulo de modificações iso-
ladamente, e as similaridades fenotípicas 
nessas comparações mais provavelmente 
envolveriam processos ontogenéticos dis-
tintos (i.e. evolução convergente).

Porém, estudos recentes demonstram que 
essas predições são muitas vezes refutadas e 
desafiam a relação entre distância filogené-
tica das linhagens e os processos de desen-
volvimento nos casos de evolução de simila-
ridades não-homólogas, como ilustrado por 
exemplos de variações na coloração do pelo 
dos camundongos do litoral no estado da 
Flórida, nos Estados Unidos.

A evolução de padrões de coloração cor-
pórea em camundongos, felídeos, lagartos, 
ursos e algumas aves está associada a um 
mesmo gene codificador do receptor 
de mela nocortinina (Mc1r). Os me-
canismos genéticos e do desenvolvimento 
envolvidos na pigmentação da pele de ca-
mundongos de praia da espécie Peromyscus 
polionotus foram recentemente descritos e 
fomentaram intensa discussão relacionada 
à evolução de similaridades não-homólo-
gas. Em uma população que ocupa dunas 
de areia do golfo da Flórida, o padrão de 
pigmentação dos pelos mais claros evoluiu a 
partir da modificação do gene Mcr1 (seme-
lhante aos padrões observados em outros 
exemplos de pigmentação nos vertebrados). 
Uma vez que os indivíduos de outra popu-
lação de P. polionotus, que ocupa as dunas da 
costa atlântica da Flórida,também exibem 
coloração mais clara, seria esperado que os 
mesmos mecanismos de desenvolvimento 
estivessem envolvidos no estabelecimento 
deste padrão de coloração mais clara dos pe-
los. Estudos recentes, entretanto, revelaram 
não apenas que o padrão de pigmentação 
clara não é homólogo nessas duas popula-
ções (caracterizando duas origens indepen-
dentes), mas também que a população da 
costa atlântica não apresenta as alterações 
no gene Mcr1 identificadas na população do 
golfo, sugerindo que outros mecanismos ge-
néticos estariam envolvidos em seu padrão 
de pigmentação. Esse caso exemplifica um 
processo de evolução convergente entre li-
nhagens bastante próximas.
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Gene receptor de 
melanocortinina (Mc1r): 
um dos principais genes 
envolvidos com a pigmentação 
dos olhos, pele e pelos; sua 
ação está relacionada com a 
proporção de pigmentos nos 
melanócitos.
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Durante as primeiras décadas que sucederam 
a proposição do conceito de homoplasia ao 
longo dos séculos XIX e XX, a distinção de 
processos de evolução convergente e paralela 
baseou-se principalmente na distância evo-
lutiva entre as linhagens comparadas. Essa 
estratégia, fundamentada na dificuldade em 
se compreender os processos e mecanismos 
relacionados ao estabelecimento de similari-
dades não-homólogas, passou a ser questio-
nada diante dos recentes avanços conceituais 
e de ferramentas metodológicas que permi-
tiram a incorporação formal dos processos 
genéticos e de desenvolvimento na avaliação 
da evolução de diversidade fenotípica.

Atualmente, é consensual que semelhanças 
não-homólogas serão interpretadas como 
evolução convergente quando os mecanismos 
ontogenéticos relacionados são distintos, en-
quanto na evolução paralela os mesmos me-
canismos são recrutados, independentemente 
da distância filogenética entre as linhagens ou 

Figura 2.
Esquema destacando a distinção entre homologia, paralelismo e convergência. Na homologia, a evolução do caráter hipotético é contínua, 
estando presente no ancestral comum mais recente das duas linhagens; geralmente, as mesmas vias do desenvolvimento e genes (sequência 
hipotética, em amarelo) estão associadas ao estabelecimento do fenótipo. Nos casos de evolução paralela, a similaridade compartilhada não é 
presente no ancestral comum mais recente das linhagens, mas os mesmos processos ontogenéticos, bem como os mesmos genes (sequência 
hipotética, em azul-escuro), são reconhecidos para a característica. Já na convergência, há quebra do contínuo evolutivo, e diferentes 
mecanismos genéticos (duas sequências hipotéticas distintas, em marrom e em rosa, cada uma associada a uma linhagem na qual ocorreu um 
surgimento independente da característica) e do desenvolvimento são subjacentes à evolução da similaridade fenotípica.
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grupos comparados (Figura 2). Por exemplo, 
o caso dos padrões de pigmentação em popu-
lações de P. polionotus torna evidente que pode 
ocorrer evolução convergente mesmo entre 
populações distintas de uma mesma espécie. 
Nos casos da evolução das pétalas das flores 
ou dos olhos dos animais vertebrados e inver-
tebrados, a caracterização dos mecanismos de 
desenvolvimento dessas estruturas é funda-
mental para avaliar os processos de origem e 
evolução dessas características. Dessa forma,é 
necessário um alinhamento conceitual que es-
tabeleça quais são os critérios adotados para 
classificar determinado caráter do fenótipo 
como homólogo ou não-homólogo, sendo pa-
ralelo ou convergente. São conceitos comple-
xos com fronteiras conceituais relativamente 
indefinidas – um cenário inerente à constru-
ção do conhecimento científico e que torna o 
estudo da evolução biológica, sob a perspecti-
va morfológica, embrionária ou genética, uma 
tarefa fascinante e desafiadora.
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Poliploidia:  
a mutação que mudou  
a história dos seres vivos
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A poliploidia é uma mutação resultante de 
uma falha na divisão celular que leva à 

duplicação do número de cromossomos. Essa 
duplicação pode ter efeitos os mais diversos, e 
alguns até antagônicos, como: causar esterili-
dade ou melhorar a fertilidade dos híbridos, 
ser fatal para a sobrevivência do indivíduo ou 
gerar indivíduos mais vigorosos e até mesmo 
formar novas espécies. Como isso é possível? 
Conheça alguns segredos da mutação que al-
terou a história dos seres vivos.
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Quando pensamos em eventos que mu-
daram drasticamente a vida no nosso 

planeta logo nos vem à mente a espetacular 
colisão de um enorme meteoro no México, 
há cerca de 66 milhões de anos, que levou 
à extinção milhares de espécies, incluindo 
os dinossauros, e favoreceu indiretamen-
te outros organismos, como os mamíferos. 
Mas, foram as mutações genéticas, peque-
nos eventos imperceptíveis e numerosos, que 
causaram as mais extensas e impressionantes 
mudanças que acompanharam a história dos 
seres vivos. As mutações mais conhecidas são 
aquelas que alteram um ou poucos nucleotí-
deos de um gene, como no caso do albinismo. 
Mutações desse tipo não são muito mais fre-
quentes porque as células possuem um siste-
ma de reparo que permite detectar e corrigir 
a grande maioria desses erros.

Mas há também mutações genéticas que não 
afetam diretamente o DNA e sim a separa-

ção dos cromossomos, gerando indivíduos 
com um cromossomo a mais ou a menos, 
como no caso da trissomia do cromossomo 
21. O número de genes envolvidos em uma 
única trissomia é muito grande e o efeito no 
organismo geralmente é devastador. Imagine 
o que acontece quando o erro na separação 
afeta não apenas um cromossomo mas sim 
todos os cromossomos, gerando células com 
duas vezes mais cromossomos, as chamadas 
células poliploides. Certamente, terá um efei-
to no genoma mais catastrófico que qualquer 
cromossomo extra, levando à morte imediata 
do mutante. Ou será que não? O fato é que 
muitas das espécies do nosso dia a dia, como 
a banana, o trigo, o café, a batata-inglesa e 
diversas outras, surgiram em decorrência de 
uma mutação desse tipo (Figura 1). Como 
isso é possível se todos os genes do organis-
mo encontram-se em doses exageradas nos 
poliploides?

Para muitos organismos, a poliploidia cau-
sa um descontrole fatal na expressão gênica 
e os embriões poliploides morrem antes de 
concluírem o desenvolvimento. Em plantas, 
no entanto, a duplicação de todo o conjun-
to cromossômico é bastante tolerada, mais 
até que uma única trissomia, aparentemente 

porque a duplicação dos genes de um único 
cromossomo causa um desequilíbrio maior 
nesses organismos que a duplicação simul-
tânea de todos os genes. Se a duplicação de 
todos os genes não afetar significativamente 
o desenvolvimento completo do organismo, 
nem a sua fertilidade, então, ao longo de 

Figura 1.
Café da manhã com 
poliploides. Banana triploide 
(2n = 33), abacaxi tetraploide 
(2n = 100), morango octoploide 
(2n = 56), pães de trigo 
hexaploide (2n = 42), açúcar de 
cana-de-açúcar dodecaploide 
(12x) (2n = 100-130), café 
tetraploide (2n = 44) e kiwi 
hexaploide (2n = 174). Até a 
flor calanchoe é um tetraploide, 
com 2n = 68.
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muitas gerações, algumas dessas cópias ex-
tras dos genes, podem desaparecer gradativa-
mente por seleção natural ou assumir novas 
funções. Foi dessa maneira que a poliploidia 
tornou-se um dos principais responsáveis 
pelo sucesso evolutivo e pela diversidade das 
plantas. E o estrondoso sucesso adaptativo 
das angiospermas, situadas na base da cadeia 
alimentar do planeta, garantiu também o su-
cesso de muitos outros organismos.

COMO SE ORIGINA  
UM POLIPLOIDE?
A poliploidia surge por um erro na divisão 
celular, impedindo que a separação dos cro-
mossomos se complete e forme as duas célu-
las-filhas. Se o erro for na mitose, forma-se 
apenas uma célula tetraploide, ao invés de 
duas células diploides (Figura 2). Essa célula 
mutada poderá gerar uma linhagem de célu-
las tetraploides e, se sofrer meiose, formará 
gametas com 2n cromossomos ao invés de 
gametas normais com n cromossomos.

Quando o erro de divisão é na meiose, o que 
é relativamente frequente, formam-se dire-
tamente dois gametas 2n. Se um gameta 2n 
fecundar um gameta normal (n), resultará 
em um zigoto com 3n cromossomos, que 
produzirá um indivíduo triploide, e se fecun-
dar outro gameta com 2n, formará um tetra-
ploide. É assim que surgiram quase todos 
os poliploides na natureza. O problema é a 
sobrevivência desses poliploides recém-for-
mados. Por exemplo, em certas variedades de 
tangerina ocorre uma frequência muito alta 
de embriões triploides ou tetraploides, devi-
do a falhas na meiose. Apesar disso, não são 
conhecidas plantas de tangerina poliploides, 
porque esses embriões têm desenvolvimento 
mais lento que os diploides e quase sempre 
são abortados antes de formarem sementes 
poliploides maduras. Mesmo que a semente 
poliploide seja robusta, germine bem e seja 
bem-sucedida, ela ainda vai passar por várias 
etapas críticas durante o crescimento até ge-
rar uma planta poliploide que seja capaz de 
se manter por várias gerações.

POR QUE OS POLIPLOIDES 
RARAMENTE SE MANTÊM  
NA NATUREZA?
O poliploide recém-surgido precisa, primei-
ramente, ser capaz de competir com as nu-
merosas sementes diploides em volta dele, 
germinando mais rápido ou crescendo mais 
rápido, aproveitando melhor os nutrientes 

do solo, etc. Além disso, o poliploide tem que 
superar um problema importante: quando 
adulto terá que ser capaz de realizar uma 
meiose normal para produzir grãos de pó-
len viáveis. Organismos diploides, como nós, 
os humanos, recebem um cromossomo de 
cada tipo do pai e outro da mãe (os chama-
dos cromossomos homólogos), enquanto os 
tetraploides herdam dois cromossomos de 

Figura 2.
Origem de uma célula 
poliploide. Ciclo mitótico 
normal de Nothoscordum 
pulchellum (2n = 10), 
mostrando a prófase (PRO), 
pro-metáfase (PROMET), 
metáfase (MET), anáfase (ANA) 
e os núcleos interfásicos (N. 
INT) do final da mitose (o 
citoplasma não é visível com 
essa coloração). Se por um erro 
(seta maior) os cromossomos 
não se separarem bem na 
anáfase, os cromossomos 
formarão um só núcleo com 2n 
= 20, gerando uma linhagem 
de células tetraploides. Ambas 
as metáfases foram tratadas 
com colchicina, para visualizar 
melhor os cromossomos.
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cada tipo do pai e da mãe, ficando, portanto, 
com quatro homólogos. O problema é que 
na meiose dos tetraploides é preciso ocorrer 
o pareamento dos quatro homólogos, antes 
de se separarem corretamente na anáfase, o 
que é muito difícil, porque as células estão 
“programadas” para realizar a meiose apenas 
com dois homólogos de cada tipo. Se a meio-
se for irregular, ou seja, se os cromossomos 
homólogos não parearem ou não se separa-
rem corretamente, de maneira a formar no fi-
nal quatro células com n cromossomos cada, 
provavelmente formará gametas anormais, 
com números cromossômicos variáveis, ou 
não formará gameta algum. Contudo, alguns 
tetraploides conseguem formar ao menos 
uns poucos gametas 2n viáveis e, se ocorrer 
autofecundação, poderão produzir novas 
sementes tetraploides, iniciando assim uma 
linhagem de indivíduos geneticamente dife-
rentes dos seus ancestrais. 

Uma saída mais eficiente para contornar o 
problema da esterilidade é recorrer à repro-
dução assexuada, aquele tipo de reprodução 
que não depende da formação de gametas 
nem de fecundação. Isso pode acontecer por 
formação de bulbos laterais, produção de 
sementes sem fecundação, etc. Por exemplo, 
muitas plantas que vivem na superfície de 
lagos e rios emitem ramos laterais que for-
mam novas plantas e essas dão origem a ou-
tras, frequentemente separando-se da plan-
ta-mãe, até formarem extensas populações. 
Um poliploide dessa espécie, mesmo que seja 
estéril, já terá sua perpetuação garantida por 
reprodução assexuada. 

Por fim, o poliploide precisa ser, no mínimo, 
tão adaptado ao ambiente quanto os diploi-
des, ou estar capacitado a ocupar um nicho 
ecológico distinto, o que evitaria competição 
com os ancestrais diploides. Nessas condi-
ções, ele poderá evoluir independentemente 
das populações diploides e, eventualmente, 
dará origem a uma nova espécie poliploide. 
Partindo de uns poucos gametas viáveis, a 
cada nova geração, o emparelhamento na 
meiose pode ir melhorando, por seleção na-
tural, até que a reprodução sexuada seja com-
pletamente restabelecida. É curioso que, ape-
sar de todas essas dificuldades, a poliploidia 
está diretamente relacionada com o sucesso 
evolutivo das angiospermas.

É POSSÍVEL SURGIR 
UM POLIPLOIDE 
ESPONTANEAMENTE  
EM UM JARDIM OU  
NUMA BEIRA DE ESTRADA?
O surgimento sim, mas para a detecção do 
mutante é necessária a monitoração das 
plantas jovens. Em nosso jardim experimen-
tal, na Universidade Federal de Pernambuco, 
cultivamos uma espécie de alho selvagem na-
tiva do Nordeste para dar aulas práticas de 
mitose e meiose. Essa espécie (Nothoscordum 
pulchellum), um parente distante do alho e 
cebola, é ideal para aulas práticas porque pos-
sui apenas 10 cromossomos bem grandes e é 
fácil de cultivar, produzindo flores e semen-
tes o ano inteiro. Todos os indivíduos conhe-
cidos dessa espécie são diploides, com 2n = 
10. Entretanto, durante uma aula prática, em 
fevereiro de 2006, fomos surpreendidos pelo 
fato de que um dos indivíduos jovens anali-
sado ser tetraploide, com 2n = 20. Esse te-
traploide deve ter surgido espontaneamente, 
uma vez que não existem outras populações 
nas redondezas nem nenhuma outra espécie 
do gênero no Nordeste. Como muitos outros 
poliploides recém-formados, ele é um pouco 
maior que os diploides, não produz sementes 
e só se reproduz pela formação de bulbos la-
terais. A figura 3 mostra uma planta diploide 
ao lado de uma inflorescência e um bulbo do 
tetraploide. Observe que as flores do tetra-
ploide são maiores que as do diploide. Além 
disso, seu bulbo é maior, portanto acumula 
mais reservas nutricionais, e forma pequenos 
bulbos laterais que vão gerar indivíduos ge-
neticamente iguais à planta-mãe (reprodu-
ção assexuada). Se esse indivíduo não tivesse 
sido detectado e mantido no jardim, talvez 
já tivesse sido extinto. Uma situação seme-
lhante acontece com várias outras espécies e 
não é muito raro encontrarmos na natureza 
indivíduos diploides e poliploides da mesma 
espécie.

Um exemplo interessante foi observado du-
rante um estudo do número cromossômico 
de plantas do gênero Rhynchospora, da famí-
lia das tiriricas (Cyperaceae), realizado pelo 
professor André Vanzela, do Laboratório de 
Citogenética e Diversidade Vegetal da Uni-
versidade Estadual de Londrina. Uma das 
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espécies analisadas (Rhynchospora tenuis), 
coletada na beira de uma estrada próxima a 
Porto de Galinhas, em Pernambuco, possuía 
2n = 4, o menor número de cromossomos 
conhecido em plantas. Analisando mais in-
divíduos desta população, verificamos que al-
guns eram tetraploides, com 2n = 8 (Figura 
4). Expandimos então a análise por boa par-
te do Brasil, do Nordeste ao Rio Grande do 

Sul, mas exceto umas poucas populações de 
Pernambuco, todas as demais eram diploi-
des. O fato desse tetraploide ter uma distri-
buição geográfica restrita, sempre junto com 
populações diploides, e ser bastante parecido 
aos diploides, tanto no aspecto das plantas 
quanto na morfologia dos cromossomos, 
sugere, fortemente, que ele tenha surgido re-
centemente.

Figura 3.
Planta inteira de Nothoscordum 
pulchellum diploide (à 
esquerda) e inflorescência 
e bulbo do tetraploide (à 
direita). Observe que as flores 
do tetraploide são maiores e o 
bulbo forma bulbilhos laterais 
(brancos) que garantem a 
reprodução assexuada.
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OS POLIPLOIDES SEMPRE 
SURGEM DENTRO  
DE UMA POPULAÇÃO  
DE UMA ESPÉCIE OU 
EXISTEM POLIPLOIDES  
DE ORIGEM HÍBRIDA?
Nos dois casos (Nothoscordum e Rhynchos-
pora), o tetraploide certamente surgiu de um 
dos indivíduos diploides. Poliploides desse 
tipo são chamados de autopoliploides (auto 
= de si próprio), referindo-se à sua origem a 
partir de um único indivíduo, por autofecun-
dação, ou por cruzamento entre indivíduos 
da mesma espécie. No entanto, a maioria dos 
poliploides parece ter surgido de cruzamen-
tos entre espécies diferentes, embora aparen-
tadas. Espécies diferentes podem se cruzar 
quando a separação entre elas é devida a um 
fator que não as torna incompatíveis entre si, 
como por exemplo, a presença de um rio ou 
o distanciamento geográfico. Quando o rio 

seca, ou quando as populações das diferentes 
espécies se expandem e se encontram, essas 
espécies que tinham evoluído separadamen-
te, em algum momento se encontram e even-
tualmente se cruzam. Entretanto, durante 
o tempo em que elas estiveram evoluindo 
independentemente podem ter ocorrido di-
ferentes mudanças nos respectivos cromos-
somos. Nesse caso, mesmo que o híbrido se 
desenvolva normalmente, sua meiose poderá 
apresentar problemas, porque os cromosso-
mos de um ancestral podem não reconhecer 
os cromossomos homólogos da outra planta. 
Quando os cromossomos não formam pa-
res de homólogos, a meiose será irregular e 
a planta será estéril. Entretanto, se o híbrido 
interespecífico sofrer uma poliploidização, 
os cromossomos provenientes dos dois pais 
voltam a ter seus cromossomos homólogos, 
e a meiose passa a ser novamente normal. 
Nesse caso, ele será dito alopoliploide (alo 
= diferente), devido à sua origem a partir de 
espécies diferentes.

Figura 4.
Rhynchospora tenuis (a) com 
indivíduos diploides com 
apenas quatro cromossomos 
(b) e tetraploides com oito 
cromossomos (c).
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Embora a formação de um alopoliploide 
pareça mais difícil que a de um autopoli-
ploide, porque envolve dois fenômenos in-
dependentes e relativamente raros (hibridi-
zação interespecíficas e poliploidização), os 
alopoliploides têm a vantagem do chamado 
“vigor híbrido”, ou seja, o híbrido é mais vi-
goroso que os ancestrais. O vigor híbrido é 
bem conhecido em vários casos de cruza-
mentos entre raças ou variedades bem dis-
tintas de animais e plantas domesticadas 
pelo Homem. É o caso do milho híbrido, 
que é maior e mais produtivo que seus pa-
rentais, ou o nosso cachorro vira-lata que, 
por ser uma mistura de várias raças, é mais 
vigoroso e resistente que as raças puras. 
Um híbrido entre duas espécies diploides 
será heterozigoto para vários lócus, o que 
pode torná-lo mais vigoroso que seus pa-
rentais. Entretanto, ele terá o problema da 
esterilidade causada pela meiose irregular, 
que poderá ser contornada pela poliploi-
dia. Nesse caso, ele voltará a ter a meiose 
regular, recuperando a fertilidade, e ainda 
manterá o vigor híbrido, o que explica, ao 
menos em parte, o maior sucesso adapta-
tivo e reprodutivo dos alopoliploides na 
natureza.

POR QUE OS POLIPLOIDES 
SÃO TÃO FREQUENTES EM 
PLANTAS CULTIVADAS?
Além do maior vigor dos alopoliploides, há 
também algumas outras razões para os poli-
ploides serem mais frequentes em plantas cul-
tivadas. Como as células de um tetraploide têm 
duas vezes mais cromossomos que seus ances-
trais, elas têm também núcleos maiores e, con-
sequentemente, células maiores, uma vez que a 
relação entre o volume do núcleo e o volume do 
citoplasma é geralmente constante. O aumento 
no tamanho da célula pode levar ao surgimento 
de órgãos maiores (frutos, flores, sementes etc) 
ou mesmo de plantas de maior porte. Quando 
o homem primitivo começou a cultivar as es-
pécies que mais lhe interessava, aquelas com 
frutos maiores, por exemplo, selecionou, sem 
imaginar, um grande número de espécies poli-
ploides. Por essa razão, os poliploides são tão 
frequentes entre as plantas cultivadas, como tri-
go, cevada, cana-de-açúcar, batata doce, batata 
inglesa, café, tabaco, guaraná, algodão, amen-
doim etc. Quando essas plantas foram inicial-
mente cultivadas, há alguns milhares de anos, 
já eram certamente mais produtivas e atraentes 
que suas espécies diploides próximas. 
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Um outro motivo para o grande número de 
poliploides entre as plantas selecionadas pelo 
homem é que a poliploidia pode também 
contribuir para a formação de frutos sem se-
mentes, especialmente no caso dos triploides. 
A banana é um dos mais conhecidos exem-
plos de triploides que conseguiram produzir 
frutos sem sementes (fenômeno conhecido 
como partenocarpia).Todas as variedades de 
banana que encontramos no mercado são tri-
ploides e apresentam apenas resquícios dos 
óvulos que não conseguiram se desenvolver 
(pequenos pontinhos pretos no seu interior). 

As espécies de banana diploides, ao contrá-
rio, são férteis, cheias de sementes e sem in-
teresse como fruteiras (Figura 5). Como as 
bananeiras comerciais são triploides e esté-
reis, sua reprodução é feita exclusivamente 
por meio de mudas obtidas a partir do caule, 
que curiosamente cresce debaixo da terra e 
emite vários brotos - cada um pode ser desta-
cado e formar uma nova planta. Exemplos de 
outras fruteiras poliploides que apresentam 
partenocarpia são o abacaxi (tetraploide), o 
limão Tahiti e o fruta-pão (ambos triploi-
des), todos sem sementes. 

É POSSÍVEL OBTER  
PLANTAS MAIORES  
E MAIS BONITAS POR 
POLIPLOIDIA ARTIFICIAL?
A obtenção de plantas maiores e mais bo-
nitas por poliploidia artificial é sim possí-
vel, mas não é tão fácil como pode parecer. 
Como a produção de poliploides é relativa-
mente fácil e rápida, diversos programas de 
melhoramento vegetal têm tentado produzir 
plantas com sementes ou folhas maiores ou 
com frutos sem sementes por meio da poli-
ploidia. Contudo, o sucesso desses poliploi-
des induzidos tem sido limitado, quer seja 
porque não têm o vigor esperado, ou porque 
a poliploidia não acentuou os caracteres pre-
tendidos ou ainda porque os custos de pro-
dução são muito altos.

O melhoramento por poliploidia induzida 
tem sido mais bem-sucedido na floricultu-
ra. Diversas espécies de flores silvestres ou 
cultivadas, quando artificialmente poliploi-
dizadas, resultam em flores maiores, com 
mais pétalas, mais bonitas ou, ao menos, 
mais exóticas. Existem vários exemplos de 
poliploides induzidos e bem-sucedidos em 
orquídeas, lírios, petúnias, margaridas, gla-
díolos, azaléas e outros - vários desses en-
volvendo hibridização interespecífica. Além 
disso, a esterilidade frequentemente obser-
vada em mutantes poliploides traz uma van-
tagem extra na floricultura: plantas estéreis 
geralmente mantêm as flores abertas por um 
período de tempo maior (por não serem fer-
tilizadas) e passam a ter um valor comercial 
maior. Afora isso, muitas plantas ornamen-
tais são poliploides naturais, entre elas diver-

Figura 5. Banana diploide 
(Musa acuminata) cortada 
longitudinalmente e aberta, 
mostrando as duas metades 
cheias de sementes. Foto 
gentilmente cedida pela Dra. 
Janay A. dos Santos Serejo, 
da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, Cruz das Almas, 
BA.
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sas espécies silvestres de rosas, crisântemos, 
hibiscos e muitas outras (veja por exemplo 
o artigo Modificações Genéticas em Rosas – 
Genética na Escola, vol. 12, n.1, 2017). 

Mas, atenção: nem sempre os poliploides 
destacam-se por um porte maior ou flores 
maiores. O maior tamanho das células poli-
ploides pode ser compensado por um menor 
número de células e a duplicação de todos os 
genes pode afetar o crescimento normal da 
planta, que se torna frequentemente trunca-
da e de crescimento mais lento. Mesmo nos 
casos de poliploides induzidos e amplamen-
te cultivados, como o centeio tetraploide e 
margaridas poliploides, ainda foi preciso um 
longo trabalho de melhoramento para tor-
nar esses poliploides comercialmente viáveis. 
Obter o poliploide é fácil, mas obter uma 
planta melhorada e comercialmente vanta-
josa é difícil. Por outro lado, muitas plantas 
com frutos bem grandes, como a melancia e o 
mamão, ou com frutos sem sementes, como a 
laranja baiana ou laranja-de-umbigo, são di-
ploides. Portanto, só uma análise cuidadosa 
de cada espécie ou variedade pode indicar se 
ela é diploide ou poliploide.

COMO SE INDUZ A 
FORMAÇÃO DE UMA  
PLANTA POLIPLOIDE?
Existem várias maneiras de induzir a poli-
ploidia. A maneira mais comum é por meio 
da colchicina, um alcaloide que se liga for-
temente a moléculas de tubulina e impede 
a formação dos microtúbulos responsáveis 
pela separação dos cromossomos na divisão 
celular. Aplicando-se colchicina em botões 
florais ou brotos foliares de uma planta, é 
possível obter gametas 2n ou brotos com 
células tetraploides. Isso tem sido feito com 
sucesso em muitos casos, principalmente vi-
sando transformar híbridos interespecíficos 
ou intergenéricos estéreis em plantas férteis. 

Geralmente esses híbridos são estéreis, mas 
em alguns casos os pais diferem em caracteres 
que não afetam a fertilidade do híbrido. Na 
natureza eles não se cruzam porque florescem 
em épocas diferentes, possuem polinizadores 
diferentes etc, mas, se forem cruzados artifi-
cialmente, poderão formar híbridos viáveis. 
No melhoramento genético de trigo, por 

exemplo, é frequente o cruzamento artificial 
do trigo cultivado com diferentes espécies 
silvestres ou cultivadas para obter linhagens 
de trigo mais resistentes a doenças, mais to-
lerantes às condições do ambiente etc. Como 
muitos desses híbridos são estéreis, é preciso 
duplicar todos os seus cromossomos para res-
taurar a fertilidade. Dentre esses híbridos des-
tacam-se os triticales, um tipo de trigo obtido 
pelo cruzamento do trigo comum (Triticum 
aestivum) com o centeio (Secale cereale) e bas-
tante cultivado (o nome triticale vem da jun-
ção dos nomes Triticum com Secale). 

No Brasil, diversos híbridos entre espécies 
ou gêneros diferentes já foram produzidos 
por pesquisadores da Embrapa Trigo, em 
Passo Fundo (RS), sob a liderança da Profa. 
Maria Irene Baggio, visando a produção de 
variedades de trigo e cevada mais bem adap-
tadas às nossas condições ambientais. Essas 
pesquisas envolvendo hibridização interes-
pecífica, poliploidização, cultura de tecidos 
e diversas outras técnicas agronômicas, já 
resultaram na obtenção de diversas novas va-
riedades de trigo e cevada.

SERIA POSSÍVEL UTILIZAR A 
POLIPLOIDIA PARA FORMAR 
FRUTAS SEM SEMENTES, 
COMO A BANANA?
Existem poucas fruteiras que foram melhora-
das por poliploidia induzida. Um bom exem-
plo disso é a melancia sem semente. Para co-
meçar, sementes diploides de melancia podem 
ser imersas em uma solução de colchicina, ge-
rando plantas com algumas células diploides e 
outras, tetraploides. Se essas plantas forem au-
tofecundadas, produzirão algumas sementes 
inteiramente tetraploides. Como os tetraploi-
des geralmente apresentam fertilidade redu-
zida, produzem apenas cerca de 15 sementes 
por quilo, bem menos do que uma melancia 
diploide com cerca de 70 sementes por quilo. 
Quando os tetraploides são cruzados com di-
ploides, formam sementes triploides e os fru-
tos desses triploides apresentam pouca ou ne-
nhuma semente, resultando na melancia sem 
sementes. O problema é que a formação de 
triploides estéreis torna a produção comercial 
muito cara, mas, melhorando-se as técnicas de 
cultivo, o preço pode ser bem razoável.
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É POSSÍVEL DISTINGUIR OS 
CROMOSSOMOS DE CADA 
ESPÉCIE EM UM HÍBRIDO?
A distinção dos cromossomos de híbridos 
de cada espécie é muito difícil, pois, geral-
mente, espécies diferentes capazes de serem 
cruzadas e produzir descendentes viáveis 
têm cromossomos bem semelhantes. No 
entanto, atualmente isso é possível graças ao 
desenvolvimento de uma técnica que utiliza 
o DNA genômico de um dos pais, fragmen-
tado em pequenos pedaços e ligado a um 
corante, para marcar os cromossomos de tal 

pai. Por exemplo, o triticale com 2n = 56 tem 
42 cromossomos do trigo e 14 do centeio, to-
dos muito parecidos (Figura 6a). Para distin-
gui-los, podemos usar o DNA genômico de 
um dos pais, por exemplo, o do centeio, frag-
mentado e marcado com um corante verde. 
Quando colocarmos esse DNA marcado em 
contato com uma metáfase do híbrido, onde 
existirem sequências de DNA idênticas às 
do centeio o DNA marcado se ligará, tor-
nando os cromossomos verde brilhante. Na 
figura 6b, vemos a mesma célula de 6a após a 
coloração com o DNA marcado, mostrando 
os 14 cromossomos de centeio em verde.

A técnica de marcação dos cromossomos 
de um dos pais foi utilizada pioneiramente 
no Brasil pela Profa. Ana Christina Brasi-
leiro Vidal, do Departamento de Genética 
da UFPE, para caracterizar o genoma de 
alguns híbridos intergenéricos e aqueles re-
sultantes de cruzamentos mais complexos, 
utilizados no melhoramento genético do 
trigo brasileiro. Se, por exemplo, o triticale 

for retrocruzado com o trigo várias vezes, 
seguido de autofecundação, seleção etc, no 
final podemos obter uma planta que tenha 
herdado do centeio apenas a parte do cro-
mossomo no qual estão os genes que inte-
ressam para o melhoramento. A figura 6b/d 
mostra uma metáfase de um triticale com 
42 cromossomos, tendo apenas um braço 
cromossômico de centeio.

Figura 6. Metáfases do 
híbrido de trigo (2n = 42) com 
centeio (2n = 14). Em a e b os 
cromossomos das duas espécies 
são indistinguíveis. Usando o 
DNA de centeio marcado em 
verde (c e d), observamos que 
14 cromossomos da metáfase 
a/c são provenientes de 
centeio, enquanto em b/d 
apenas um dos braços de 
um par cromossômico é de 
centeio. A metáfase a/c é de 
um híbrido com 2n = 56 (nessa 
foto, quatro cromossomos 
de trigo não aparecem), 
enquanto a célula b/d é de 
um híbrido melhorado, com 42 
cromossomos de trigo e apenas 
uma região cromossômica de 
trigo substituída pela região 
de interesse do centeio. 
Fotografias b e d reproduzidas 
de Brasileiro-Vidal et al., (2005) 
Genetics and Molecular Biology, 
28, 2, 308-313.
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COMO A POLIPLOIDIA 
AFETOU A EVOLUÇÃO  
DAS PLANTAS?
Os poliploides não apenas revolucionaram 
as plantas cultivadas mas foram também res-
ponsáveis pela imensa diversidade vegetal no 
planeta. A grande maioria das angiospermas 
e praticamente todas as pteridófitas são de 
origem poliploide. Poliploides com graus va-
riáveis de fertilidade surgem frequentemente 
na natureza, mas a grande maioria não con-
segue se estabelecer. Aqueles que conseguem 
sobreviver e se reproduzir por sementes, 
tendem a restaurar a fertilidade normal e se 
diferenciar progressivamente dos seus ances-
trais diploides, formando novas espécies.

No caso dos alotetraploides, graças à maior 
diversidade gênica que possuem, eles ge-
ralmente conseguem se adaptar bem às re-
giões ocupadas por seus parentais e ainda 
podem ocupar ambientes novos. Por essa 

razão, é comum que os poliploides bem es-
tabelecidos tenham uma distribuição geo-
gráfica mais ampla que seus ancestrais. Um 
exemplo disso é a serralhinha ou flor-pin-
cel, uma planta invasora muito comum. No 
Brasil, temos apenas duas espécies: uma de 
flor vermelha ou laranja (Emilia fosbergii) e 
uma outra de flor lilás (Emilia sonchifolia) 
(Fig. 7a e b). A primeira é um tetraploide, 
com 2n = 20, mais alta, com folhas mais 
largas, inflorescências maiores e com ampla 
distribuição geográfica, enquanto a última 
é menor, diploide (2n = 10) e mais comum 
em regiões mais secas. Um estudo feito pela 
prof. Ana Paula de Moraes, da Universida-
de Federal do ABC (SP), utilizando a mes-
ma técnica que vimos no triticale, revelou 
que E. fosbergii é um alotetraploide com 10 
cromossomos menores, vindos provavel-
mente de E. sonchifolia, e 10 cromossomos 
maiores, vindos de um ancestral ainda des-
conhecido (Figura 7c e d).

Figura 7. Espécies de 
serralhinha diploide, Emilia 
sonchifolia (a), e tetraploide, 
E. fosbergii (b). Observe que o 
diploide possui flores menores 
e apenas 10 cromossomos (c), 
enquanto o tetraploide é maior 
e apresenta 20 cromossomos 
(d), dos quais os 10 menores 
(em azul) parecem ter sido 
originários de E. sonchifolia.
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A poliploidia afetou tanto a evolução das es-
pécies existentes atualmente como também a 
dos ancestrais da maioria das angiospermas. 
Muitos desses poliploides ancestrais gera-
ram linhagens evolutivas mais bem-sucedi-
das que os seus parentes diploides e é por 
essa razão que a maioria das plantas atuais 
é de origem poliploide. Sendo assim, nesses 
casos, deveríamos esperar que as espécies 
atuais tivessem números cromossômicos 
bem altos, o que de fato acontece em algu-
mas espécies, como, por exemplo, no guara-
ná, com 2n = 210, ou algumas espécies de 
orquídeas e calanchoes, com mais de duas 
centenas de cromossomos. O caso extremo 
ocorre em uma pteridófita, Ophioglossum re-
ticulatum, com cerca de 1.260 cromossomos, 
um número cromossômico bem alto e raro, 
possivelmente porque uma quantidade alta 
de DNA por célula é mais difícil de manter 
do que um genoma mais enxuto. Além disso, 
ao longo do processo evolutivo, muitos poli-
ploides perderam segmentos cromossômicos 
repetidos e alguns cromossomos foram aci-
dentalmente fusionados, reduzindo assim o 
número de cromossomos. 

EXISTEM ANIMAIS 
POLIPLOIDES?
A poliploidia é rara em animais, sendo mais 
frequente naqueles que não dependem de re-
produção sexual para se perpetuarem. Além 
disso, muitos animais possuem cromosso-
mos sexuais, como os nossos cromossomos 
X e Y. Genes localizados nesses cromos-
somos controlam direta ou indiretamente 
a determinação e diferenciação do sexo. A 
duplicação de todos os cromossomos altera 
o delicado balanço dos genes relacionados à 
diferenciação sexual, contribuindo para in-
viabilizar tais poliploides.

A poliploidia é mais comum entre os inver-
tebrados, principalmente vermes, insetos, 
alguns crustáceos, moluscos e vários outros. 
Entre os vertebrados, a poliploidia é mais fre-
quente em peixes, é rara em répteis e anfíbios 
e é inexistente em aves e mamíferos. Entre 
os peixes poliploides, destacam-se o peixe-
-japonês de aquário, as carpas e os esturjões, 
estes últimos, responsáveis pela produção do 
apreciado caviar. Além disso, em várias espé-
cies de mariscos e peixes de valor comercial, 

incluindo trutas e salmões, a poliploidia tem 
sido induzida com sucesso para a produção 
de animais maiores e estéreis. 

O primeiro caso de poliploidia em uma es-
pécie de vertebrado com reprodução sexuada 
foi publicado em 1966 pela professora Maria 
Luiza Beçak e colaboradores, do Instituto 
Butantan, de São Paulo, ao analisarem os 
cromossomos de quatro exemplares de sapos 
da espécie Odontophrynus americanus, cole-
tados em Campos do Jordão (SP). Posterior-
mente, foram observados indivíduos diploi-
des e tetraploides morfologicamente muito 
semelhantes e amplamente distribuídos no 
sudeste do Brasil e em países vizinhos. Es-
ses simpáticos sapinhos podem ter coloração 
mais clara ou mais escura tanto nos diploides 
quanto nos tetraploides (Figura 8). Todos 
têm fertilidade normal, mas na natureza não 
cruzam entre si, sugerindo que os tetraploi-
des já estejam se estabelecendo como uma 
espécie própria.

E NÓS,  
TAMBÉM SOMOS 
POLIPLOIDES?
Desde que os mamíferos surgiram, apa-
rentemente nunca houve um caso bem-su-
cedido de poliploidia. Portanto, podemos 
dizer que todos os mamíferos, inclusive os 
humanos, são diploides. Entretanto, a aná-
lise comparada de diversos genomas ani-
mais revelou um grande número de genes 
duplicados nos vertebrados, sugerindo que 
o início da evolução desse grupo foi mar-
cado por um evento de poliploidia, con-
tribuindo também para o elevado número 
cromossômico encontrado na maioria dos 
vertebrados. Além disso, a linhagem de in-
vertebrados que deu origem aos vertebrados 
parece ter passado por mais de um evento 
de poliploidia. Sendo assim, a poliploidia 
também estaria envolvida tanto com o su-
cesso evolutivo dos vertebrados quanto dos 
invertebrados.

O fato de não existirem nem aves nem 
mamíferos poliploides não significa que 
a meiose nesses organismos não produza 
eventualmente gametas diploides. Na es-
pécie humana, por exemplo, a formação de 
gametas 2n é uma alteração relativamente 
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frequente, mas os embriões poliploides não 
conseguem se desenvolver bem e logo abor-
tam espontaneamente. Na espécie humana, 
cerca de 10% dos abortos espontâneos são 
de embriões poliploides, o que torna a poli-
ploidia uma das alterações mais frequentes 
conhecidas em humanos.

Afora a eventual formação de gametas 2n, 
a maioria dos organismos diploides possui 
células poliploides em vários tecidos. No 
homem, o órgão com maior quantidade de 
células poliploides é o fígado, com mais de 
50% de células poliploides, principalmente 
tetraploides, enquanto que, em alguns roe-
dores, 90% das células hepáticas são polipoi-
des. Neste caso, a poliploidia não é devida a 
uma mutação que surge ao acaso, mas sim à 
programação genética de nossas células, uma 
vez que todos os indivíduos apresentam o 
mesmo padrão de células poliploides. A du-
plicação do genoma em tecidos ou órgãos 
específicos provavelmente acontece devido à 
maior demanda por transcrição gênica des-
ses tecidos. 

No geral, vemos que a poliploidia é um tipo 
de mutação que foi fundamental para o su-

cesso evolutivo dos eucariotas, está presente 
no nosso dia a dia e pode ser usada no me-
lhoramento genético de plantas e animais. 
A diversidade das angiospermas, com suas 
flores e frutos atraentes e extremamente di-
versificados, quase todos poliploides, foi fun-
damental para a diversificação dos grandes 
grupos animais, como os insetos e os mamí-
feros, mudando assim o curso da evolução da 
vida na Terra.
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Figura 8. Sapos da espécie 
Odontophrynus americanos 
(diploide, à esquerda; 
tetraploide, à direita). A escala 
na parte inferior dá uma ideia 
do tamanho desses sapos. 
Foto gentilmente cedida pela 
Dra. Aurora M. Cianciarullo, do 
Instituto Butantan, São Paulo, 
SP.
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As interações alélicas do tipo domi-
nância e recessividade são centrais 

no estudo da genética mendeliana, mas a 
compreensão da base molecular destes con-
ceitos é um grande desafio para alunos dos 
ensinos médio e superior. Apresentamos 
aqui a aplicação de uma atividade didática 
capaz de integrar e aprofundar os concei-
tos de transcrição, tradução e interações 
alélicas, diferenciar as interações alélicas 
dos tipos dominância completa, dominân-
cia incompleta e codominância, e estimu-
lar a capacidade investigativa dos alunos. 
A atividade utiliza-se de misturas de tin-
ta e outros materiais para simular cores 
de flores de distintas espécies e relacionar 
fenótipos, genótipos e os diferentes tipos 
de relações alélicas. Um grande número de 
turmas e diferentes públicos foram expos-
tos à atividade, com relatos positivos sobre 
a praticidade, facilidade e o baixo custo em 
realizá-la bem alinhados com interligação 
dos conceitos de transcrição e tradução 
com conceitos de interação alélica.
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NA SALA DE AULA

A CONEXÃO ENTRE 
GENÉTICA MENDELIANA  
E GENÉTICA MOLECULAR

A base molecular dos conceitos de do-
minância e recessividade constitui um 

grande desafio para os alunos dos ensinos 
médio e superior, principalmente no contex-
to das interações alélicas. A abordagem des-
ses temas é relevante para a compreensão de 
outros tópicos do ensino de genética como a 
tradução, transcrição, expressão gênica, den-
tre outros. 

Esse tema foi abordado no artigo “Dominan-
te ou Recessivo?” na Genética na Escola pela 
Profa. Regina Mingroni-Netto (https://
docs.wixstatic.com/ugd/b703be_63f26b
774c424b9f95961104c6b81162.pdf ), que 
abordou a dificuldade na compreensão mo-
lecular dos conceitos de dominância e reces-
sividade por graduandos em Ciências Bioló-
gicas. Como os estudantes citados por ela, 
também temos observado que estudantes de 
licenciatura em Biologia na nossa instituição 
têm concepções alternativas sobre a ação dos 
alelos no nível molecular. A grande parte dos 
estudantes acredita que os alelos dominantes 
“impedem” ou “inibem” os alelos recessivos 
de se manifestarem. Dessa forma, parte dos 
alunos é induzida à ideia de que alelos reces-
sivos são obrigatoriamente inativos do ponto 
de vista da transcrição.

Em alguns livros didáticos do ensino básico 
consultados esta relação não é feita adequa-
damente, ou seja, os conceitos das relações 
alélicas são explicados no contexto das Leis 
de Mendel em termos do fenótipo, que é 
chamado de dominante quando se apresen-
ta igual em homozigose ou heterozigose. Já 
os conceitos da transcrição e tradução são 
estudados em capítulos ou até mesmo em 
volumes diferentes das coleções. Raramente, 
o professor do ensino médio faz a conexão 
entre os dois temas, mesmo que a base da 
expressão gênica tenha sido estabelecida há 
mais de 70 anos. Acreditamos que a falta de 
conexão traga prejuízos para o entendimen-
to de muitos outros conceitos da genética 
moderna como, por exemplo, a transgenia. 
E, é mais sério pensar que muitos professo-
res não têm clara a ideia das relações alélicas 

num contexto genético-bioquímico. Numa 
busca na Internet com o termo “dominância”, 
o resultado indica alguns sites de pesquisas 
escolares. Na maioria das vezes escritos por 
professores licenciados, muitos desses sites 
apresentam conceituação errada:

“A dominância completa é aquela mais 
simples, em que um alelo suprime a mani-suprime a mani-
festaçãofestação de outro quando em heterozigose.” 
(Site https://mundoeducacao.bol.uol.
com.br/biologia/dominancia-completa-
-incompleta-codominancia.htm)

No caso desse site, a explicação que segue 
essa primeira frase não é de todo equivocada, 
mas não é esclarecedora, pois considera que 
o alelo A determina a produção de melanina 
e o alelo a define a sua não produção, sem 
entrar nos detalhes do porquê de isso ocor-
rer. As palavras suprimir, bloquear, inibir 
são também fonte de dúvidas, uma vez que 
elas, muitas vezes, se referem à supressão da 
expressão do fenótipo. Quando falamos em 
expressão gênica, os termos supressão, blo-
queio e inibição têm a conotação de interfe-
rência na transcrição (ou tradução). 

No entanto, outros sites populares de pes-
quisa escolar trazem a palavra “expressão” 
para explicar equivocadamente o conceito de 
dominância:

“O tipo mais comum é a dominância total 
ou completa, onde um alelo completamente 
dominante impede a expressãoimpede a expressão do segundo 
alelo, que será completamente recessivo.” 
(Site https://www.infoescola.com/ge-
netica/dominancia/)

Até para explicar o fenótipo devido à heran-
ça sexual (hemizigose), os termos que indi-
cam interferência na expressão gênica apa-
recem em sites de consulta de professores e 
estudantes:

“Um gene recessivo presente no cromosso-
mo X de um homem irá se manifestar, uma 
vez que não há um alelo dominante que im-im-
peça a sua expressãopeça a sua expressão.” (Site https://www.
sobiologia.com.br/conteudos/Geneti-
ca/herancaesexo4.php)

Devido à necessidade de se resolver esse 
conflito conceitual sobre a base molecular 
dos conceitos de dominância e recessividade, 
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elaborou-se uma atividade denominada “Ale-
los e Cores: integrando transcrição, tradução 
e interações alélicas”. A atividade é de baixo 
custo, com materiais de fácil aquisição e pre-
paro. Essa atividade foi elaborada no contex-
to de uma disciplina do curso de licenciatura 
em Ciências Biológicas em 2013 (original-
mente com o nome “Prática das Cores”) por 
um grupo de estudantes que se sentiram de-
safiadas para conectar a genética mendeliana 
com a genética molecular.

Voltada para diferentes públicos-alvo e faixas 
etárias, a atividade que discutimos integra e 
aprofunda os conceitos de transcrição, tradu-
ção e interações alélicas, desde a base mole-
cular da dominância e recessividade até o seu 
efeito fenotípico; diferencia as interações alé-
licas dos tipos dominância completa, domi-
nância incompleta e codominância; estimula 
a capacidade investigativa dos alunos. 

As experiências de alunos e professores com 
essa atividade em turmas do ensino médio, 
graduação e pós-graduação são compartilha-
das no presente trabalho. Ainda, estão dis-
poníveis em anexo e por meio de um link de 
acesso ao arquivo em PDF um questionário 
para ser utilizado antes da aplicação da dinâ-
mica (Questionário de Revisão, Anexo 1); o 
Roteiro do Professor (Roteiro do Professor, 
Anexo 2); e o Roteiro do Aluno (Roteiro do 
Aluno, Anexo 3). Também produzimos um 
vídeo que explica a preparação da atividade 
para o professor (Vídeo Prática das cores). 
As respostas do Questionário de Revisão 
estão disponíveis no link Questionário de 
Revisão – Caderno de Respostas, bem como 
no anexo 4.

A DINÂMICA PARA 
DIFERENTES PÚBLICOS
Desde que foi desenvolvida em 2013, a ati-
vidade vem sendo aplicada para diferentes 
públicos. Até o momento, atuamos em oito 
turmas do 3º ano do ensino médio nos muni-
cípios de Belo Horizonte-MG e Contagem-
-MG; em 22 turmas de graduação em Ciên-
cias Biológicas/Licenciatura da UFMG, e 
em uma turma do Mestrado Profissional 
em Ensino de Biologia (ProfBio/UFMG). 
A atividade foi realizada na própria sala de 
aula e, em alguns casos, em laboratórios de 

ciências, com duração média de 1 hora/aula. 
Para a execução da atividade, considerou-se o 
método de ensino socializado, utilizando-se 
grupos e baseando-se em princípios e pro-
cessos de aprendizagem recorrentes à intera-
ção, ao diálogo e à parceria dos alunos para 
um maior intercâmbio de ideias e discussão. 

Em suma, a atividade traz:

1) Momento I: formação de grupos para 
discussão de conceitos sobre transcrição 
e tradução, a partir da aplicação de um 
questionário de revisão (Questionário de 
Revisão, Anexo 1), quando cada grupo 
deverá escolher das alternativas apresen-
tadas a que lhes pareça mais correta. 

2) Momento II: atividade utilizando-se de 
conhecimento sobre transcrição, tradução 
e código genético (ver figuras 1 e 2 com 
exemplos das fichas e rótulos utilizados) 
e de misturas de tinta e outros materiais 
para simular cores de flores de distintas 
espécies e relacionar fenótipos, genótipos 
e os diferentes tipos de relações alélicas 
(ver figuras 3A, 3B e 3C, nas quais são 
mostradas as misturas de cores para as 
diferentes interações alélicas). As fichas, 
os rótulos e a tabela de códons estão dis-
poníveis em anexo e também por meio de 
um link de acesso aos arquivos em PDF 
(Fichas, Anexo 5; Rótulos, Anexo 6; Ta-
bela de Códons, Anexo 7). Esse é o mo-
mento mais importante da atividade, uma 
vez que os alunos têm a oportunidade de 
relacionar o genótipo molecular com o fe-
nótipo (diferentes misturas de cores nas 
figuras 3A, 3B e 3C). Farão também si-
mulação da interação alélica no nível mo-
lecular com entendimento do conceito de 
proteínas funcionais e não funcionais. A 
dinâmica é entremeada de perguntas que 
levam os alunos a desenvolver o raciocínio 
a respeito do fenômeno representado.

3) Momento III: exercícios com os quais 
os estudantes terão a oportunidade de 
consolidar os novos conhecimentos. Esse 
é um momento propício para que o(a) 
professor(a) possa avaliar a eficácia da ati-
vidade para o aprendizado dos conceitos 
de interação molecular em diferentes pa-
drões de dominância. 

Sociedade Brasileira de Genética 145

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



Figura 1.
Exemplo de ficha para os 
estudantes registrarem dados, 
recapitulando os conhecimentos 
sobre transcrição e tradução. 
Na atividade, três diferentes 
conjuntos de fichas são 
utilizados para representar as 
interações alélicas: dominância 
completa, dominância 
incompleta e codominância. No 
anexo 5, estão todas as fichas a 
serem utilizadas na atividade.

Figura 2.
Exemplos de rótulos das 
garrafas com tintas com o 
genótipo molecular de um par 
de alelos. Na atividade, três 
diferentes pares de rótulos são 
utilizados para representar as 
interações alélicas: dominância 
completa, dominância 
incompleta e codominância. No 
anexo 6, estão todos os rótulos 
a serem utilizados na atividade.

Figura 3.
Pares de sequências de 
proteínas e mistura de cores que 
representam, respectivamente, 
(A) a dominância completa,  
(B) a dominância incompleta e 
(C) a codominância.

Geralmente, observamos durante a resolu-
ção do Questionário de Revisão e do ques-
tionário proposto no Roteiro do Aluno uma 
grande interação entre os integrantes de 
cada grupo, proporcionando aos alunos um 
momento de discussão enriquecedor. Com 
isso, os alunos dialogam com os demais inte-

grantes do grupo, a fim de obterem, consen-
sualmente, uma resposta considerada como 
a correta para a resolução das questões. No 
entanto, não se deve desconsiderar a ideia de 
que, aliado ao método de ensino socializado, 
o(a) aplicador(a)/professor(a) atua como 
um mediador(a)/facilitador(a) do proces-
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so de aprendizagem. Proporcionando um 
ambiente que facilita a aprendizagem dos 
alunos, o(a) professor(a) orienta os alunos 
durante a execução da atividade proposta, 
esclarecendo as dúvidas e também possibili-
tando a cada aluno expressar sua capacidade 
de autoaprendizagem. 

RELATOS SOBRE A 
ATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO 
DOS PROFESSORES  
PARA MODIFICAÇÕES
A prática docente está em constante desen-
volvimento e isso aconteceu com essa ativida-
de, principalmente, pelo número de turmas 
e diversidade de públicos que foram expos-
tos a ela. Além da nossa experiência com a 
aplicação da dinâmica, recebemos muitos 
relatos e críticas de professores, estudantes 
de licenciatura em Biologia e mestrandos do 
programa ProfBio. Assim, acreditamos que 
os roteiros que apresentamos aqui trazem 
modificações de conteúdo, formatação e ma-
teriais e métodos que aumentam o mérito da 
atividade que foi proposta há seis anos e teve 
mais de 4500 visualizações no portal Pontoci-
ência. Seguem abaixo alguns relatos:

“Um dos aspectos interessantes relaciona-
dos à atividade prática diz respeito à possi-
bilidade desta não depender exclusivamen-
te de um laboratório de Ciências/Biologia 
para que seja executada. Nesse caso, a pró-
pria sala de aula configura um ambiente 
que permite uma aplicabilidade satisfatória 
da referida atividade prática.”

“A facilidade para obtenção e confecção de 
todos os materiais utilizados durante a prá-
tica e o seu baixo custo financeiro tornam 
esta atividade uma excelente ferramenta 
para ser utilizada tanto em escolas particu-
lares quanto em escolas públicas. A ativida-
de poderá ser aplicada independentemente 
do tamanho da turma e do espaço físico 
das salas de aula, além de não depender 
da utilização de laboratórios de ciências ou 
similares.”

“A aplicação da atividade proposta requer 
que o professor de Biologia já tenha traba-
lhado com os alunos determinados conteú-
dos de Genética, dentre eles, os fenômenos 

de transcrição e tradução e os conceitos de 
fenótipo, genótipo, dominância, recessivida-
de, dominância incompleta e codominân-
cia, de forma que os alunos já apresentem 
algum domínio sobre os conteúdos correla-
cionados. Por isso, é indicada sua aplicação 
em turmas de 3º ano do ensino médio, 
como forma do aluno relembrar e integrar o 
conhecimento de Genética Básica abordado 
durante o seu percurso escolar.”

“Durante a realização da atividade, os alu-
nos mostraram-se interessados e curiosos, 
participando ativamente de todas as etapas 
planejadas, e com total liberdade para ques-
tionar e esclarecer as dúvidas relacionadas 
aos conteúdos de Genética abordados na 
atividade prática.”

“Foi possível perceber a dificuldade apre-
sentada por alguns alunos em relação à 
transcrição das bases nitrogenadas e à tra-
dução da molécula de DNA, evidenciando 
a real necessidade de uma abordagem mais 
criativa e eficiente destes conteúdos para 
alunos da educação básica, e que a prática 
conseguiu explicar e fixar esses conceitos.”

PONTOS PARA  
MAIOR ATENÇÃO  
DO(A) PROFESSOR(A)
É importante que o(a) professor(a) aten-
te para a questão histórica das concepções 
acerca da herança, isto é, a ideia equivocada 
de que o fenótipo era resultado de “mistu-
ras” de características dos genitores. Assim, 
o(a) professor(a) deve deixar explícito para 
os estudantes que a atividade trata de uma 
abordagem molecular, ou seja, a combinação 
dos produtos gênicos não está relacionada à 
“mistura” de características.

Na etapa de transcrição (etapa 1), a constru-
ção da fita de mRNA com timina (T) ao in-
vés de uracila (U) foi recorrente em diversas 
turmas. Na etapa seguinte (tradução), alguns 
estudantes não consideraram o códon de ini-
ciação e/ou o códon de terminação para ini-
ciar e/ou finalizar a leitura da fita de mRNA, 
o que resultou em uma divergência ao checar 
a correspondência entre as cadeias polipep-
tídicas obtidas nas fichas e os rótulos das 
garrafas da etapa da interação alélica. O(a) 
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professor(a) pode facilitar a escrita da fita já 
indicando as trincas que devem ser usadas. 
No entanto, consideramos que esse seria um 
ponto de caráter investigativo para o grupo 
e que pode auxiliar no aprendizado. Nossa 
experiência foi que, após identificar a incoe-
rência, o próprio grupo revisava as etapas 1 e 
2, a fim de obter a sequência de aminoácidos 
corrigida. Para facilitar a compreensão desses 
processos, sugerimos que durante a dinâmi-
ca o(a) professor(a) exponha no quadro um 
esquema dos passos básicos da transcrição e 
tradução, como apresentado no Roteiro do 
Professor (Roteiro do Professor, Anexo 2). 

Outro ponto para o qual o(a) professor(a) 
deve estar atento é que o fenótipo que sugeri-
mos é a cor de flor em plantas, mas que pode-
ria ser qualquer fenótipo em outro tipo de or-
ganismo. Como um exemplo muito utilizado 
nos livros didáticos é o da flor maravilha, con-
sideramos que seja adequado o seu uso. No 
entanto, como são sequências diferentes, vale 
a pena o(a) professor(a) instruir que são espé-
cies diferentes, por isso o modo de herança é 
distinto, assim como o são os lócus utilizados. 

Algumas questões do questionário objetiva-
ram desmistificar a ideia de que o alelo re-
cessivo não é transcrito e/ou traduzido. São 
perguntas que podem ser desafiadoras pois 
não são comumente utilizadas nos livros. A 
partir do fenótipo individual de cada alelo 
paterno ou materno (cor dos recipientes), os 
alunos devem responder se os dois alelos se-
riam transcritos e traduzidos. O progresso da 
atividade tende a viabilizar o raciocínio lógico 
do aluno para uma resposta afirmativa, uma 
vez que todos os grupos foram capazes de re-
alizar a transcrição das sequências de DNA, 
bem como a tradução das fitas de mRNA.

Uma outra questão que desafiou os estu-
dantes foi o uso dos termos proteína funcio-
nal ou não funcional. Os termos “proteína 
funcional” e “proteína não funcional” não 
foram novidade apenas para os alunos do 
mestrado ProfBio. Por isso, nas questões 
seguintes, a explicação desses dois conceitos 
estava implícita, a fim de esclarecer, poste-
riormente, as diferenças entre as três intera-
ções alélicas consideradas e, principalmente, 
as interações do tipo dominância completa 
e dominância incompleta. Abaixo, segue um 
exemplo de questão que leva o estudante a 

entender conceitos recém apresentados na 
busca de sua resposta:

Questão 6.

Um fenótipo é o resultado de interações de 
produtos oriundos de informação dos cro-
mossomos de origem materna e paterna. 
Considerando a mistura das duas prepara-
ções, você observa que:

a) a proteína funcional compensa a ausên-
cia de cor – promovida pela proteína não 
funcional – e o fenótipo do indivíduo é 
determinado por apenas um dos alelos 
do lócus.

b) a proteína funcional não compensa a 
ausência de cor – promovida pela pro-
teína não funcional – e o fenótipo do 
indivíduo é intermediário.

c) as duas proteínas são funcionais e o 
indivíduo apresenta, simultaneamente, 
ambos os fenótipos determinados pelos 
dois alelos do lócus.

As demais perguntas estão no Roteiro do 
Aluno (Roteiro do Aluno, Anexo 3), e as 
respostas no anexo 8, também disponíveis 
em arquivo PDF por meio do link Roteiro 
do Aluno - Caderno de Respostas. 

Embora todos os grupos tenham relacionado 
corretamente a resposta à interação alélica, 
os conceitos, às vezes, não foram compreen-
didos em sua totalidade nessa etapa. Reto-
mando a ideia de outros mitos com relação 
ao tema, foi proposta a questão 8, que tenta 
relacionar os novos conceitos de funcionali-
dade de proteínas com a relação de dominân-
cia e recessividade entre os alelos mostrados 
pelas sequências de DNA das fichas entre-
gues inicialmente. Observou-se certa dificul-
dade na compreensão dos conceitos de do-
minância e recessividade, exclusivamente em 
relação à interação alélica do tipo dominân-
cia incompleta. Com isso, sugere-se que esses 
conceitos sejam explicados antes da atividade 
para que o aluno desenvolva o raciocínio ló-
gico para responder corretamente à questão. 

Temos a expectativa de que nossa experiên-
cia possa servir de incentivo para que outros 
professores abordem esse tema de forma 
inovadora em suas classes de aula, além de 
apresentarem de forma correta um conteúdo 
base, de extrema relevância para a compreen-
são da Genética. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE REVISÃO

Nome: ______________________________________________________________________________________

Prezado estudante, antes de iniciarmos uma aula prática de Genética, 
gostaríamos que você respondesse às questões abaixo.

Questão 1. 

Dominância e recessividade relacionam-se com:

a) a quantidade de pessoas que expressam o fenótipo.

b) a capacidade do alelo dominante de impedir ou inibir os alelos recessivos de serem transcritos ou traduzidos.

c) a quantidade de proteínas ou a capacidade da proteína de ser ou não funcional.

Questão 2.

São albinos apenas os indivíduos com o _____ aa, sendo que o _____ “A” apresenta dominância completa sobre o “a”. 

Casais _____ apresentam pigmentação da pele normal e podem ter filhos albinos.

Preencha as lacunas I, II e III com uma palavra em cada, selecionadas entre as opções abaixo: 

 Genótipo Heterozigotos Gene
 Fenótipo Homozigotos Alelo

(I) ________________

(II) ________________

(III) ________________

Questão 3.

Os processos biológicos indicados como (1), (2), (3), no esquema que segue, correspondem, respectivamente, à:

(2) (3)
DNA RNA Proteína

(1)
DNA

a) transcrição, replicação e tradução d) tradução, replicação e transcrição

b) replicação, tradução e transcrição e) replicação, transcrição e tradução

c) transcrição, tradução e replicação

https://drive.google.com/drive/folders/1UV3MIiVBCtib9ODbjBEPbaf1J3hlxd4N?usp=sharing
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Questão 4. 

As bases nitrogenadas de uma molécula de RNA são complementares à sequência determinada pelo DNA molde. Com 
base nisso, marque a(s) sequência(s) de bases de RNA formado(s) a partir do seguinte molde de DNA.

 TCGTA

a)  UGCUT

b)  AGCAU

c)  UCGUA

d)  CUACG

e) Sem a tabela do código genético não é possível determinar.

Questão 5.

Na planta maravilha (Mirabilis jalapa), existem três tipos de coloração das pétalas das flores:  
(i) branca, (ii) vermelha e (iii) rosa.

Quando plantas de flores brancas (A1A1) são cruzadas com plantas de flores vermelhas (A2A2), 100% das plantas 
produzidas têm pétala rosa. Do cruzamento dessas plantas rosas entre si obtêm-se, na descendência, plantas com 
flores vermelhas, rosadas e brancas, na proporção de 1:2:1, respectivamente.

De acordo com o enunciado, esquematize os cruzamentos e suas respectivas descendências.

Pode-se concluir que, no caso da flor maravilha, trata-se de uma:

a) Dominância completa

b) Dominância incompleta

c) Codominância
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ANEXO 2 – ROTEIRO DO PROFESSOR 

Alelos e cores: integrando transcrição, tradução e interações alélicas 
ROTEIRO DO PROFESSOR

Duração da atividade: 50 min/aula
Conteúdo abordado: Genótipo; Fenótipo; Alelos dominantes; Alelos recessivos.

Objetivos
• Diferenciar as interações alélicas do tipo dominância completa, dominância incompleta e codominância;
• Correlacionar os experimentos sobre dominância e recessividade realizados em aula prática aos conteúdos traba-

lhados em aula teórica;
• Estimular a capacidade investigativa e produtiva dos alunos.

Conhecimentos prévios
Os fenômenos da transcrição e tradução e alguns conceitos fundamentais em Genética, como fenótipo, genótipo, 
dominância, recessividade, dominância completa, dominância incompleta, codominância.

Materiais necessários
• 1 pote de 250 ml de tinta guache (marca Acrilex) das cores branca e vermelha; 
• 500 ml de água;
• 250 ml de óleo vegetal ou óleo mineral;
• 2 copos de vidro (250 ml cada);
• 3 copos de vidro ou vasilhas plásticas transparentes ou tubos de ensaio;
• 2 colheres de sopa (15 ml cada);
• 3 potes plásticos transparentes com tampa ou minigarrafas de refrigerante (250 ml cada);
• Funil;
• 6 fichas com sequências diferentes de bases nitrogenadas da molécula de DNA; 
• 6 rótulos com sequências diferentes de aminoácidos;
• 3 tabelas com o código genético;
• Folhas A4;
• Lápis e borracha;
• Cola branca;
• Tesoura.

Procedimentos
Atenção! É indispensável que todo o material necessário para a realização da atividade seja preparado previamente 
pelo(a) professor(a), que deve providenciar seis preparações diferentes, cada uma correspondendo a um alelo 
diferente. Como algumas cores são semelhantes, é importante escrever antes os nomes dos alelos em cada copo. Um 
vídeo que explica a preparação da atividade para o(a) professor(a) pode ser acessado neste link <https://1drv.ms/v/
s!Aieke8FrKDLogbkRLHG-QsanQLfQGw?e=WqjYbc>. Teste as misturas e modifique as proporções de cada tinta se for 
necessário. Algumas marcas podem ter concentrações diferentes dos pigmentos.

Relação alélica dominância completa (sequências 1 e 2)
1) Alelo A - Em um copo, adicione 2 colheres (sopa) de tinta guache vermelha e complete com 200 ml de água. 

Misture bem.
2) Alelo a - Em outro copo, adicione ½ colher (café) de tinta guache branca e complete com 200 ml de água. Mis-

ture. (alternativamente, use 10 ml da solução A2 – abaixo – e complete o volume)

Relação alélica dominância incompleta (sequências 3 e 4)
3) Alelo A1 - Em outro copo, adicione ½ colher (sopa) de tinta guache vermelha e complete com 200 ml de água. 

Misture bem.
4) Alelo A2 - Em um copo, adicione 2 colheres (sopa) de tinta guache branca e complete com 200 ml de água. 

Misture bem.

https://drive.google.com/drive/folders/1UV3MIiVBCtib9ODbjBEPbaf1J3hlxd4N?usp=sharing
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Relação alélica codominância (sequências 5 e 6)
5) Alelo B1 - Em um copo, adicione 2 colheres (sopa) de tinta guache vermelha e complete com 200 ml de água. 

Misture bem.
6) Alelo B2 - Em outro copo, coloque 250 ml de óleo vegetal ou óleo mineral. Pode usar menos para diminuir 

custos.

Recorte os rótulos e cole nos potes ou minigarrafas, e despeje o conteúdo de cada solução nos recipientes correspon-
dentes (Figura 1). 

Cada rótulo contém uma sequência de aminoácidos específica que representa o produto da transcrição e tradução 
de cada uma das seis sequências de DNA consideradas (Figura 2). Cada cadeia polipeptídica corresponde a um alelo, 
excepcionalmente indicado em azul na figura para melhor entendimento da atividade. Nos rótulos, há a indicação da 
proteína ser ou não funcional. 

Cada grupo recebe um par de fichas diferente (Figura 3), representando três espécies de plantas com diferentes modos 
de herança para coloração de pétalas. Cada ficha contém uma sequência específica de DNA proveniente do cromosso-
mo paterno ou materno (alelos distintos), e a interação das proteínas resultantes da transcrição e tradução de um par 
de sequências simboliza uma interação alélica até então desconhecida pelo grupo. 

A interação alélica representa uma característica que se manifestará em um indivíduo heterozigoto (Figura 4). Nas 
fichas, há indicação do sentido de transcrição da sequência de DNA. 

Figura 1.
Preparações rotuladas:  
(a) dominância completa,  
(b) dominância incompleta e 
(c) codominância.

Figura 2.
Rótulos e sequências de ami-
noácidos correspondentes.

Figura 3.
Modelo de par de fichas com 
diferentes sequências de DNA, 
correspondente a uma determi-
nada interação alélica.

Figura 4.
Modelo de par de fichas com di-
ferentes sequências de DNA, cor-
respondente a uma determinada 
interação alélica. Os contornos 
em azul indicam a diferença de 
bases nitrogenadas entre as duas 
sequências de DNA.
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O(a) professor(a) também deve preocupar-se com a:
• orientação aos alunos para que se reúnam em três grupos (ideal de 5 alunos); se forem mais alunos fichas 

adicionais poderão ser distribuídas para os outros componentes. 
• organização e divisão dos materiais necessários nas bancadas (no caso do laboratório) ou nas mesas (no caso da 

sala de aula);
• distribuição, para cada aluno, do Roteiro do Aluno;
• leitura e explicação do Roteiro do Aluno;
• orientação sobre cada passo a ser executado durante a atividade prática;
• ajuda na execução da atividade prática, caso solicitado pelo aluno. 

Instruções aos alunos

Etapa 1 – Transcrição

Pedir que completem, no espaço indicado nas fichas, o mRNA transcrito da sequência de bases da molécula de DNA 
(Figura 5). Notar que a fita de DNA mostrada é a molde e não a codificadora. 

Etapa 2 – Tradução

Pedir que completem, no espaço indicado nas fichas, a cadeia polipeptídica traduzida da sequência, com o auxílio da 
tabela de códons (Figura 6). 

Cada par de fichas apresenta o códon de iniciação AUG e um códon de terminação (UAA ou UAG), que devem 
ser identificados pelo grupo para a leitura da fita de mRNA. Os códons de iniciação e de terminação são, 
excepcionalmente, sublinhados de vermelho na figura para melhor entendimento da atividade. 

Uma sugestão é que o(a) professor(a) exponha no quadro um esquema como o apresentado abaixo:

O esquema permite que os alunos visualizem as etapas da transcrição e tradução de uma forma clara e objetiva. Sina-
liza ainda a presença dos códons de iniciação e de terminação, informação essencial para a correta leitura da fita do 
mRNA e consequente construção da cadeia polipeptídica correspondente. 

Figura 5.
Demonstração das sequên-
cias de mRNAs transcritas das 
sequências de DNA do modelo 
de par de fichas 1 e 2.

Figura 6.
Demonstração das cadeias po-
lipeptídicas traduzidas das fitas 
de mRNA do modelo de par de 
fichas 1 e 2.
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Etapa 3 – Interação alélica

Pedir que localizem, na bancada (ou na mesa) onde estão as seis preparações, pelo par cujos rótulos correspondem às 
sequências de aminoácidos das proteínas encontradas pelo grupo. Após encontrá-lo, devem levá-lo até a bancada (ou 
mesa) do grupo. 

Abrir cada pote/minigarrafa e despejar a mesma quantidade de cada conteúdo em um copo/vasilha plástica 
transparente/tubo de ensaio. Se necessário, misturar as duas preparações. Os tubos de ensaio são uma ideia para 
economizar o material para uso em outras turmas.

Pedir que observem o resultado e respondam o questionário. É importante que observem os resultados obtidos pelos 
outros grupos.

A Figura 7 apresenta o resultado esperado das misturas das preparações.

Atividades propostas

O questionário proposto no Roteiro do Aluno visa a ajudar o aluno a estabelecer um raciocínio prático, direcionado 
para conclusões dedutivas, apresentando perguntas referentes a cada um dos passos desenvolvidos pelo aluno. 

Ao final da atividade, o professor poderá sugerir aos alunos que pesquisem exemplos de herança que determinam 
diferentes fenótipos em outros seres. Os alunos poderão descobrir quais tipos de proteínas estão envolvidos nas 
determinações que pesquisarem. Por exemplo, podem pesquisar as bases moleculares das características que Mendel 
utilizou nos seus estudos.

Avaliação

Cada aluno será avaliado por meio de um questionário que consta no Roteiro do Aluno. Este questionário aborda algu-
mas perguntas relacionadas às observações feitas pelos alunos a respeito do experimento realizado. Ao final da aula, o 
questionário respondido será recolhido pelo(a) professor(a).

Cada aluno também será avaliado pela participação e interesse durante a realização da atividade, considerando o seu 
comportamento, habilidade para trabalhar em grupo, interesse, cuidado na montagem do experimento e envolvimento 
nas discussões propostas.

Figura 7.
Demonstração das misturas 
finalizadas: (a) dominância 
completa, (b) dominância in-
completa e (c) codominância. 
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ANEXO 3 – ROTEIRO DO ALUNO

Alelos e cores: integrando transcrição, tradução e interações alélicas
ROTEIRO DO ALUNO 

Cabeçalho

Escola:__________________________________________________________________ Turma: _________________

Alunos(as):__________________________________________________________________________________

Conteúdo abordado: Genótipo; Fenótipo; Alelos dominantes; Alelos recessivos.

Preste atenção às instruções do(a) professor(a) e siga o roteiro.

Objetivos

• Diferenciar as interações alélicas do tipo dominância completa, dominância incompleta e codominância;

• Correlacionar os experimentos sobre dominância e recessividade realizados durante a aula prática aos conteúdos 
trabalhados em aula teórica.

Materiais necessários

• 2 fichas impressas, cada uma representando uma sequência diferente de bases nitrogenadas da molécula de DNA 
presentes em cromossomos paterno e materno; 

• 1 tabela do código genético;

• Lápis;

• Borracha;

• 2 líquidos preparados pelo professor, armazenados em recipientes com rotulagens específicas;

• 1 copo de vidro ou vasilha plástica transparente ou tubos de ensaio;

• 1 colher (sopa).

Procedimentos

Questão 1. Você recebeu 2 fichas que representam o material genético de uma planta, sendo cada sequência de DNA 
proveniente de um parental (materno e paterno). Cada uma das sequências corresponde a um alelo diferente presente 
no mesmo lócus que, por fim, codificará uma cor. A interação das proteínas resultantes da transcrição e tradução desse 
par de sequências simboliza um tipo de interação alélica. Observe a sequência de DNA de cada um dos cromossomos 
representados. O que se pode verificar quanto às duas sequências?

a. ( ) São iguais b. ( ) São diferentes

Questão 2. De acordo com as sequências observadas, o que se pode dizer sobre a condição zigótica do indivíduo 
resultante desse cruzamento?

a. ( ) É homozigoto b. ( ) É heterozigoto

Questão 3. Os dois alelos serão transcritos?

a. ( ) Sim b. ( ) Não

Questão 4. Os dois alelos serão traduzidos?

a. ( ) Sim b. ( ) Não

https://drive.google.com/drive/folders/1UV3MIiVBCtib9ODbjBEPbaf1J3hlxd4N?usp=sharing
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Em uma célula diploide, as sequências de DNA dos dois cromossomos (materno e paterno) são normalmente 
transcritas e traduzidas.

• Complete, no espaço indicado em cada uma das fichas, o mRNA transcrito da sequência de DNA; com o auxílio 
da tabela de código genético, complete, no espaço indicado em cada uma das fichas, a cadeia polipeptídica 
traduzida da fita de mRNA. 

• Procure, na bancada (ou mesa), onde estão os materiais, os dois recipientes com líquidos cujos rótulos 
correspondem às sequências de aminoácidos encontradas pelo seu grupo. Após encontrá-los, leve-os para a 
bancada (ou mesa) do seu grupo. Diferencie os recipientes, numerando-os, por exemplo. Observe as cores dos 
líquidos presentes em seu interior e as informações contidas nos rótulos. 

Questão 5. Faça a correspondência e responda:

Proteína produzida pela sequência materna: 

Cor: __________________________________ Funcionalidade: __________________________________ 

Proteína produzida pela sequência paterna: 

Cor: __________________________________ Funcionalidade: __________________________________ 

• Em seguida, abra cada recipiente e despeje a mesma quantidade dos líquidos em um copo de vidro ou vasilha 
plástica transparente. Com o auxílio de uma colher, misture as duas preparações.

• Observe o resultado e responda às questões abaixo. 

Questão 6. Um fenótipo é o resultado de interações de produtos oriundos de informação dos cromossomos de origem 
materna e paterna. Considerando a mistura das duas preparações, você observa que:

a) ( ) a proteína funcional compensa a ausência de cor - promovida pela proteína não funcional – e o fenótipo do 
indivíduo é determinado por apenas um dos alelos do lócus.

b) ( ) a proteína funcional não compensa a ausência de cor - promovida pela proteína não funcional – e o fenótipo 
do indivíduo é intermediário.

c) ( ) as duas proteínas são funcionais e o indivíduo apresenta, simultaneamente, ambos os fenótipos 
determinados pelos dois alelos do lócus.

Questão 7. O resultado observado (cor da planta) indica que a interação dos alelos é do tipo:

a. ( ) Dominância completa  b. ( ) Dominância incompleta  c. ( ) Codominância

Questão 8. Há relação de dominância e recessividade entre os alelos do gene responsável por essa característica?

a. ( ) Sim  b. ( ) Não

Questão 9. Compare o resultado do seu grupo com o encontrado pelos outros grupos. Você pode concluir que o 
conceito de dominância e recessividade se relaciona com:

a) ( ) a capacidade do alelo dominante de “impedir” ou “inibir” os alelos recessivos de serem transcritos ou 
traduzidos.

b) ( ) a quantidade de pessoas que expressam o fenótipo.

c) ( ) a quantidade de proteínas ou a capacidade da proteína de ser ou não funcional.
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO DE REVISÃO - CADERNO DE RESPOSTAS

Alelos e cores: integrando transcrição, tradução e interações alélicas
QUESTIONÁRIO DE REVISÃO 

Caderno de respostas

Questão 1. 

RESPOSTA: c. a quantidade de proteínas ou a capacidade da proteína de ser ou não funcional

Questão 2. 

RESPOSTA: (I) Genótipo

 (II) Alelo

 (III) Heterozigotos

Questão 3. 

RESPOSTA: e. replicação, transcrição e tradução

Questão 4. 

RESPOSTA: b.  AGCAU 

Questão 5. 

RESPOSTAS: b. Dominância incompleta

A1 = flor vermelha

A2 = flor branca

? = flor rosada

 A1A1 x A2A2 A1A2 x A1A2

 A1A2 A1A1 A1A2 A1A2 A2A2

 100% flor rosada 25% flor vermelha

  50% flor rosada

  25% flor branca

https://drive.google.com/drive/folders/1UV3MIiVBCtib9ODbjBEPbaf1J3hlxd4N?usp=sharing
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ANEXO 5 – FICHAS
https://drive.google.com/drive/folders/1UV3MIiVBCtib9ODbjBEPbaf1J3hlxd4N?usp=sharing
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ANEXO 6 – RÓTULOS DAS GARRAFAS

Rótulo 
correspondente  
à sequência 1 -  
Vermelho

Rótulo 
correspondente  
à sequência 3 -  
Vermelho

Rótulo 
correspondente  
à sequência 2 -  
Branco

https://drive.google.com/drive/folders/1UV3MIiVBCtib9ODbjBEPbaf1J3hlxd4N?usp=sharing
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RÓTULOS DAS GARRAFAS

Rótulo 
correspondente  
à sequência 4 -  

Branco

Rótulo 
correspondente  
à sequência 6 -  

Transparente

Rótulo 
correspondente  
à sequência 5 -  

Vermelho
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Segunda base

U C A G

código aminoácido código aminoácido código aminoácido código aminoácido

P
ri

m
ei

ra
 b

as
e

U

UUU
phe

UCU

ser

UAU
tyr

UGU
cys

U

Terceira base

UUC UCC UAC UGC C
UUA

leu
UCA UAA STOP UGA STOP A

UUG UCG UAG STOP UGG trp G

C

CUU

leu

CCU

pro

CAU
his

CGU

arg

U
CUC CCC CAC CGC C
CUA CCA CAA

gln
CGA A

CUG CCG CAG CGG G

A

AUU

ile

ACU

thr

AAU
asn

AGU
ser

U

AUC ACC AAC AGC C

AUA ACA AAA
lys

AGA
arg

A
AUG met ACG AAG AGG G

G

GUU

val

GCU

ala

GAU
asp

GGU

gly

U
GUC GCC GAC GGC C
GUA GCA GAA

glu
GGA A

GUG GCG GAG GGG G

ANEXO 7 – TABELA DE CÓDONS

Legenda

ala = alanina cys = cisteína his = histidina met = metionina thr = treonina
arg = arginina glu = ácido glutâmico ile = isoleucina phe = fenilalanina try = triptofano
asn = asparagina gln = glutamina leu = leucina pro = prolina tyr = tirosina
asp = ácido aspártico gly = glicina lys = lisina ser = serina val = valina

https://drive.google.com/drive/folders/1UV3MIiVBCtib9ODbjBEPbaf1J3hlxd4N?usp=sharing
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ANEXO 8 – ALELOS E CORES

Alelos e cores: integrando transcrição, tradução e interações alélicas
ROTEIRO DO ALUNO 

Caderno de respostas

Questão 1. 

RESPOSTA: b. São diferentes

Questão 2. 

RESPOSTA: b. É heterozigoto

Questão 3. 

RESPOSTA: a. Sim

Questão 4. 

RESPOSTA: a. Sim  

Questão 5. 

RESPOSTAS: cor vermelha, funcional (para Ficha 1, cromossomo paterno) 

 cor branca, não funcional (para Ficha 2, cromossomo materno)

 cor vermelha, funcional (para Ficha 3, cromossomo materno)

 cor branca, não funcional (para Ficha 4, cromossomo paterno)

 cor vermelha, funcional (para Ficha 5, cromossomo materno)

 cor óleo, funcional (para Ficha 6, cromossomo paterno)

Questão 6. 

RESPOSTAS: 

a) a proteína funcional compensa a ausência de cor – promovida pela proteína não funcional – e o fenótipo do 
indivíduo é determinado por apenas um dos alelos do lócus. (para dominância completa)

b) a proteína funcional não compensa a ausência de cor - promovida pela proteína não funcional – e o fenótipo do 
indivíduo é intermediário. (para dominância incompleta)

c) as duas proteínas são funcionais e o indivíduo apresenta, simultaneamente, ambos os fenótipos determinados 
pelos dois alelos do lócus. (para codominância)

Questão 7. 

RESPOSTAS: 

a. Dominância completa (para cor do indivíduo vermelha)

b. Dominância incompleta (para cor do indivíduo rosada)

c. Codominância (para cor do indivíduo vermelha + óleo)

Questão 8. 

RESPOSTAS: 

a. Sim (para codominância)

b. Não (para dominância completa ou dominância incompleta)

Questão 9. 

RESPOSTA: c) a quantidade de proteínas ou a capacidade da proteína de ser ou não funcional

https://drive.google.com/drive/folders/1UV3MIiVBCtib9ODbjBEPbaf1J3hlxd4N?usp=sharing

Sociedade Brasileira de Genética 163

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

https://drive.google.com/drive/folders/1UV3MIiVBCtib9ODbjBEPbaf1J3hlxd4N?usp=sharing


Michele G. P. Gravina1, Michele Munk2 

1 Escola Estadual Clorindo Burnier, Juiz de Fora, MG
2 Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário São Pedro, Juiz de Fora, MG

Autor para correspondência - michele.gravina@gmail.com

NA SALA DE AULA

Estratégia de 
sensibilização para o 
ensino de genética: 
o racismo como 
contexto

164 Genética na Escola  |  Vol. 15  |  Nº 2  |  2020

mailto:michele.gravina@gmail.com


O relato apresenta um conjunto de atividades 
voltado para a sensibilização de alunos do 

ensino médio como estratégia prévia ao tratamen-
to teórico dos tópicos de genética e evolução rela-
cionados à questão do racismo. Nossa abordagem 
parte de uma sensibilização antes mesmo dos es-
tudos conceituais, procurando aliar biologia e his-
tória para proporcionar uma visão crítica e inter-
disciplinar no combate ao racismo. O emprego da 
discriminação racial como fonte de problematiza-
ção permitiu despertar o interesse dos estudantes 
pelos assuntos a serem estudados ao longo do ano 
letivo na disciplina de biologia – biodiversida-
de, herança quantitativa, genética de populações, 
identidade genômica e evolução humanas.
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EDUCAÇÃO CRÍTICA  
E BIOLOGIA

Há bastante tempo a comunidade aca-
dêmica envolvida com o campo da 

educação e os professores do ensino bási-
co em geral vêm discutindo a necessidade 
de se adotar metodologias de ensino mais 
dinâmicas e que não se apoiem exclusiva-
mente numa perspectiva de transmissão do 
conhecimento. As práticas pedagógicas das 
diferentes disciplinas devem objetivar um 
processo educativo de natureza crítica e re-
flexiva, marcado pelo protagonismo dos es-
tudantes na construção de conhecimentos.

No presente trabalho sugerimos abordar 
junto aos estudantes temas tradicionalmen-
te estudados no terceiro ano do ensino mé-
dio (no estado de Minas Gerais) a partir de 
um contexto social estruturante da socieda-
de brasileira: o racismo. Os conteúdos em 
genética e evolução que poderão ser intro-
duzidos após as atividades aqui apresenta-
das são os seguintes: herança quantitativa, 
mutação, classificação biológica, identidade 
genômica das espécies, estrutura de popula-
ções, fatores evolutivos e evolução humana. 
Pretende-se que as atividades de sensibili-
zação possam preparar os estudantes para 
a sequência de conteúdos apontada acima 
ou a que o (a) professor (a) decidir seguir a 
partir da contextualização inicial. 

A partir da temática em questão, várias 
possibilidades de execução podem ser 
pensadas pelos professores, considerando 
as especificidades e interesses próprios de 

cada turma. A sugestão é que as atividades 
propostas sejam iniciadas por uma etapa 
que permita aos discentes refletirem sobre 
as causas históricas responsáveis pelas con-
dições de desigualdade entre as populações 
de negros e brancos. Em seguida, deve-se 
pensar em estratégias de construção dos 
conhecimentos teóricos por parte dos alu-
nos. Tal planejamento poderia incluir aulas 
expositivas dialogadas, estudo dirigido de 
textos, resolução de exercícios, preparação 
de seminários, atividades de campo e labo-
ratoriais etc. 

O CENÁRIO
As atividades foram realizadas no ano letivo 
de 2018 em uma escola pública estadual no 
município de Juiz de Fora, Minas Gerais. 
Os participantes eram estudantes de uma 
turma de terceiro ano do ensino médio e 
frequentavam as aulas no turno matutino. 
Em Minas Gerais, o terceiro ano do ensino 
médio trabalha os seguintes eixos temáticos: 
biologia celular, genética e evolução. Inicial-
mente 33 alunos – na faixa etária entre 16 
e 19 anos - frequentavam as aulas, mas ao 
final da sequência, esse número caiu para 28 
em virtude de evasões/transferências. Nove 
dos alunos da turma podem ser identifica-
dos como negros, embora tal identificação 
parta da professora, uma vez que não foi 
incluída uma questão sobre auto identifica-
ção no questionário. Como esses estudantes 
estavam juntos há muitos anos, o relaciona-
mento entre eles era muito bom e não notá-
vamos situações de discriminação. 
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O QUE OS ESTUDANTES 
SABIAM E O QUE 
PRECISAVAM SABER
Ao longo do primeiro semestre letivo, os alu-
nos tiveram aulas expositivas teóricas sobre 
os conceitos básicos em genética (gene, alelo, 
homozigose, heterozigose etc.).

Inicialmente, os alunos responderam a um 
questionário diagnóstico que serviu como 
fonte de dados para a elaboração das ativida-
des. Os estudantes foram orientados quan-
to ao anonimato de suas respostas e todas 
as questões consistiram em perguntas com 
mais de uma alternativa, dentre as quais eles 
só deveriam marcar uma. As perguntas fo-
ram as seguintes:

1. Você acha que existe racismo no Brasil? 
Sim ( ) / Não ( ).

2. Você acha que existem diferentes raças na 
espécie humana? Sim ( ) / Não ( ).

3. Em sua opinião, a cor da pele é determina-
da: por um gene e dois alelos ( ); por um 
gene e vários alelos ( ); por vários genes 
( ); pela interação de vários genes com o 
ambiente ( ).

4. Existem características (físicas ou com-
portamentais) diretamente ligadas com a 
cor da pele? Sim ( ) / Não ( ).

5. As diferenças nas condições de vida entre 
negros e brancos no Brasil têm origem: 
histórica/social ( ); genética ( ).

Os resultados obtidos indicaram que os es-
tudantes reconhecem que vivem em uma 
sociedade racista. Entretanto, com relação 
aos conhecimentos teóricos, demonstraram 
uma necessidade de superação de equívocos 
conceituais, o que era esperado uma vez que 
tiveram apenas um contato com os conceitos 
básicos em genética até o momento da apli-
cação do questionário. Dos 33 respondentes, 
17 afirmaram acreditar que existam raças – 
no sentido biológico – na espécie humana; 
18 responderam que a variação da cor da 
pele se dá em função apenas da participação 
de um único gene, enquanto outros 11 atri-
buíram tal variação a vários genes. Somente 
dois alunos apontaram a opção “vários genes 
+ ambiente”, enquanto outros dois não mar-
caram nenhuma das opções. Além disso, na 

questão sobre se existe alguma correlação 
entre a cor da pele e outras características 
(físicas ou comportamentais), 12 alunos 
responderam positivamente. Ao cruzar este 
dado com as manifestações discursivas deles, 
percebemos que a correlação estabelecida era 
com o comportamento. Apesar das lacunas 
conceituais, eles expressaram consciência so-
bre as origens da desigualdade social entre 
as populações de negros e brancos, o que foi 
evidenciado pelas respostas à última ques-
tão: somente um aluno atribuiu tal configu-
ração a fatores genéticos.

Assim, elaboramos uma sequência de ativi-
dades que promovessem uma reflexão acerca 
das causas da desigualdade nas condições de 
vida entre as populações de negros e brancos 
a partir de elementos históricos.

ATIVIDADES DE 
SENSIBILIZAÇÃO
O objetivo desse momento foi suscitar a 
reflexão sobre as origens das desigualdades 
observadas entre populações de negros e 
brancos, além de levantar discussões sobre 
iniciativas, em nível individual e governa-
mental, com potencial no combate à dis-
criminação. Os estudantes sugeriram, por 
exemplo, a implantação de políticas públicas 
de promoção de igualdade através da educa-
ção; a mudança de atitudes e discursos por 
parte deles próprios e a denúncia de casos de 
racismo. 

A ideia principal foi auxiliar os alunos a per-
ceberem a desigualdade social como uma 
realidade concreta para, então, suscitar uma 
discussão das causas desse cenário. Ao final 
do processo, esperava-se que eles chegassem 
à conclusão de que não há fatores biológicos 
envolvidos e, portanto, outros elementos de-
veriam ser os responsáveis por tal situação.
Os subsídios para que entendam o papel do 
processo de formação da sociedade brasileira 
na geração das desigualdades sociais deve-
riam vir desse momento. 

A primeira atividade foi a exibição do filme 
Escritores da Liberdade (2007), ao longo de 3 
aulas de 50 minutos, seguida de discussões 
em 2 aulas de 50 minutos, em dias diferen-
tes. A intenção ao propor esta atividade foi 
provocar nos alunos uma reflexão sobre o 
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contexto em que as relações étnico-raciais 
dentro do ambiente escolar reproduzem o 
racismo estrutural presente em outras esfe-
ras da sociedade. Outro objetivo é que eles 
percebam como as situações de discrimina-
ção interferem na qualidade de vida das ví-
timas de racismo. A expectativa é que esse 
momento permita aos discentes estabelecer 
conexões com outras disciplinas ao percebe-
rem a natureza das diferenças nas condições 
de vida (vulnerabilidade social, acesso aos es-
tudos etc) das populações de negros e bran-
cos, que não passa por fatores biológicos. Ao 
final da exibição, foi promovida uma roda de 
conversa sobre o filme, mediada pela profes-
sora, sem roteiro prévio. A ideia foi trabalhar 
com os incômodos e questionamentos que os 
alunos trouxeram.

Ao longo das manifestações, os professores 
podem fazer interferências e provocações, de 
acordo com o decorrer das falas. Em nossa 
experiência pedimos, inicialmente, que eles 
identificassem as situações de racismo que 
aconteceram no filme e daí os próprios es-
tudantes começaram a estabelecer relações 
com suas vivências. Para os discentes que 
não se vejam na situação de vítimas de ra-
cismo, esse pode ser um momento de des-

pertar empatia, como pudemos observar. 
Então, com todos os alunos envolvidos, ain-
da que de lugares diferentes de fala, surgem 
espontaneamente reflexões e propostas para 
tentar evitar que as pessoas negras passem 
por essas experiências. O momento também 
foi aproveitado para discutir a questão da 
violência entre jovens e do encarceramento 
massivo da população negra. A condução 
das conversas permitiu que eles pensassem 
sobre como a concentração de renda e a de-
sigualdade social contribui para excluir tais 
jovens das oportunidades e acaba por deixá-
-los em situação de vulnerabilidade social. 
Muitos traçaram um caminho de volta ao 
período do tráfico negreiro para apontar que 
a falta de oportunidades aparece como he-
rança da marginalização originária daquela 
época.

A segunda atividade foi a realização da 
dinâmica em grupo do Jogo do Privilégio 
Branco (adaptação a partir da versão dis-
ponibilizada pelo Instituto Identidades 
do Brasil em https://www.youtube.com/
watch?v=MuOE3IJZoZU) com duração 
de 1 aula de 50 minutos. Inicialmente foram 
explicitadas as regras do jogo e preparada a 
marcação no pátio externo da escola.

 
O solo deve ser demarcado (utilizamos fita crepe) para delimitar as “casas” pe-
las quais os alunos devem avançar ou retroceder. Todos partem do mesmo pon-
to, fazendo uma analogia aos argumentos defendidos pela ideia de merito-
cracia. Então, a professora realiza uma série de perguntas e, de acordo com 
as respostas individuais, os alunos avançam ou retrocedem. As questões têm 
o papel de evidenciar como diversos fatores alheios à competência ou vonta-
de interferem na progressão de cada participante, estabelecendo paralelo com 
os entraves socioeconômicos – de raízes históricas – com que as populações ne-
gras precisam lidar no cotidiano e que interferem no acesso às oportunidades. 
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A realização da dinâmica durou cerca de 30 
minutos e ao final, mesmo tendo partido do 
mesmo ponto, os discentes ficaram dispos-
tos em posições diferentes, com duas alunas 
brancas na dianteira e alunos negros dispos-
tos em posições variadas mais atrás. Os vinte 
minutos seguintes foram de discussão sobre 
o que eles achavam que provocava essa dis-
tribuição, extrapolando o que foi observado 
no jogo para o que observamos na sociedade. 
A atividade foi finalizada, fazendo a orien-
tação para a aula seguinte: – eles deveriam 

levar transcrições de depoimentos encontra-
dos na internet de pessoas que vivenciaram 
situações de racismo ou, se eles se sentissem 
à vontade, darem o próprio depoimento. 

Na terceira e última atividade desse momen-
to de sensibilização, conforme solicitado, na 
aula seguinte eles levaram os depoimentos 
coletados, que foram lidos pelos próprios 
alunos, e alguns deles também deram seu 
próprio depoimento. Os dados foram discu-
tidos e eles relataram sensações de incômodo 
e tristeza ao ouvirem tais relatos.
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As argumentações dos alunos ao longo das 
três atividades do período de sensibiliza-
ção demonstraram que a grande maioria já 
entendia a desigualdade como produto da 
nossa história, entretanto, como eles mes-
mos relataram, nunca pararam para pensar 
nisso de uma forma mais detida. A maior 
contribuição dessa etapa inicial é aproximar 
o conhecimento sociológico da produção da 
ciência. Especificamente em nossa aborda-
gem, suscitamos discussões sobre oracismo 
científico e a busca por validação do uso de 
mão de obra escravizada, ilustrando como a 
pesquisa científica foi influenciada pelos in-
teresses de um grupo em manter seus privilé-
gios advindos da política expansionista euro-
peia. As reações dos discentes ao usarem os 
conhecimentos que já traziam da disciplina 
de história para reinterpretar como esses ce-
nários influenciam a produção científica, in-
dicam que abordar a genética a partir de um 
contexto histórico propicia um ensino mais 
significativo para o estudante. 

Outro benefício que podemos conseguir 
nessas primeiras aulas é identificar as con-
fusões conceituais que os alunos trazem pre-
viamente. A partir das análises, o professor 
poderá definir os tópicos a serem trabalha-
dos, as estratégias e a profundidade que cada 

um vai demandar. A título de sugestão, lista-
mos alguns conteúdos que podem ser traba-
lhados junto aos alunos após as atividades de 
sensibilização: biodiversidade; mutação; va-
riabilidade genética e adaptação; identidade 
genômica das espécies; determinação da cor 
da pele em humanos; fluxo gênico e estrutu-
ra genética de populações; racismo científico 
e movimentos eugênicos. Ressaltamos, no 
entanto, que as percepções dos professores 
acerca das peculiaridades de seus alunos de-
vem guiar as escolhas dos conteúdos e das 
formas de abordagem. A estratégia aqui des-
crita serve apenas como forma de contextu-
alizar socialmente o conhecimento científico 
a ser estudado, tornando o aprendizado mais 
crítico e significativo.

CONCLUSÕES
A seleção das atividades que deveriam com-
por a sequência descrita neste relato visava 
que os alunos percebessem o racismo estru-
tural a partir das reflexões advindas da sen-
sibilização. Por isso, durante tais momentos 
as linguagens utilizadas (filme, dinâmica, de-
poimentos) foram escolhidas com base tam-
bém no potencial de mobilização da atenção 
e das emoções dos participantes. Iniciativas 
que aproximem as diferentes disciplinas es-
colares em uma perspectiva integradora – 
como apresentado aqui – mostram um gran-
de potencial para que a educação seja mais 
crítica e transformadora.
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Uma abordagem ilustrativa de como a deriva genética 
pode mudar as frequências alélicas em gerações suces-

sivas em populações fragmentadas por ações antrópicas, a 
partir da simulação de amostragens aleatórias em popula-
ções isoladas de lagartos. Este processo, por sua vez, pode 
levar à perda ou à fixação de alelos, independentemente de 
seu valor adaptativo. A atividade proposta visa a auxiliar e 
reforçar conceitos de diferentes áreas da Genética, da Eco-
logia, da Biologia Evolutiva e da Biologia da Conservação e 
pode ser utilizada como simulação de aula prática ou como 
atividade complementar à aula expositiva para alunos do 
ensino superior e do ensino médio.
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FUNÇÃO PEDAGÓGICA

A principal função pedagógica da ativi-
dade proposta é demonstrar como a 

deriva genética pode causar flutuações nas 
frequências alélicas entre gerações devido 
à amostragem aleatória (i.e., ao acaso) dos 
gametas durante o processo reprodutivo que 
darão origem a uma nova geração. A ativi-
dade simula o processo de acasalamento em 
três populações hipotéticas de lagartos que 
sofreram deriva genética por fragmentação 
de habitat, considerando um lócus com dois 
alelos para ilustrar o efeito da deriva genéti-
ca. Desta forma, a prática desta metodologia 
busca trabalhar conceitos e métodos bási-
cos de Genética de Populações e Ecologia 
Molecular possibilitando que os estudantes 
apliquem conceitos básicos como genótipo, 
segregação de alelos na formação de game-
tas, frequência alélica e genotípica em um 
contexto ecológico de conservação da bio-
diversidade. Além da exemplificação de um 
problema comum em Genética e em Biologia 
da Conservação, a atividade também pode 
ser aplicada para consolidar conhecimentos 
que geralmente são confundidos com os me-
canismos de Seleção Natural, introduzindo 
conceitos e metodologias da Biologia Evo-
lutiva utilizadas atualmente na Genética da 
Conservação. A atividade poderá ser utili-
zada como aula prática ou como uma ação 
complementar à aula expositiva para alunos 
do ensino superior e do ensino médio, esti-
mulando o raciocínio lógico e promovendo 
uma efetiva aprendizagem de conceitos bási-
cos de Genética.

Em um contexto conservacionista, a destrui-
ção de habitats e a consequente fragmenta-
ção de populações naturais pode acarretar 
uma limitação evolutiva para as espécies que 
os compõem, devido à perda de variabili-
dade genética e a consequente redução na 
capacidade de adaptação às mudanças am-
bientais. A fragmentação de habitats pode 
levar à perda de variação genética por duas 
vias: i) a redução do tamanho populacional 
cria gargalos genéticos, dado que os indiví-
duos remanescentes contêm apenas uma pe-
quena amostra do conjunto gênico original e; 
ii) como consequência, a pequena população 
remanescente, caso permaneça isolada por 
muitas gerações, terá contínua perda de ale-

los devido à deriva genética. O gargalo con-
tribui para a perda de alelos, especialmente 
dos raros e tal ocorrência é mais efetiva do 
que a perda de heterozigosidade. A redu-
ção na heterozigosidade média por lócus 
não depende apenas do tamanho do gargalo, 
mas também da taxa de endocruzamento 
e crescimento da população. Estudos da va-
riabilidade genética de populações naturais 
buscam descrever os níveis e a distribuição 
da variabilidade genética entre e dentro de 
populações. A distribuição é decorrente do 
sistema reprodutivo, da forma do padrão de 
cruzamento da espécie em questão. Tais fa-
tores permitem explicar o comportamento 
dos alelos nas populações.

A curto prazo, a perda de variabilidade gené-
tica pode reduzir a aptidão individual da es-
pécie, inviabilizando o remanescente popula-
cional. A longo prazo, a redução da riqueza 
alélica deve limitar a habilidade das espécies 
a responderem às mudanças devidas à ação 
de forças seletivas. Assim sendo, importante 
fração da variabilidade genética das popula-
ções seria dada pelo grande número de sub-
populações que constituem a população em 
ambientes naturais ou em fragmentos maio-
res. Contudo, em fragmentos de tamanho 
reduzido, o fluxo gênico poderá ficar restrito 
entre as subpopulações restantes, o que po-
derá acarretar erosão genética por efeito de 
deriva genética a longo prazo.

Ao se avaliar a estrutura genética de diferen-
tes populações dentro da paisagem é possí-
vel fazer inferências sobre a permeabilidade 
da matriz e a conectividade da paisagem, 
ou seja, o quanto a matriz ou a paisagem 
permitem a dispersão de indivíduos entre 
populações. Muitos estudos têm avaliado a 
influência da paisagem sobre o fluxo gêni-
co considerando apenas espécies individual 
e isoladamente. Um melhor entendimento 
sobre a diversidade genética é de extrema 
importância para a manutenção das espécies 
em longo prazo e o fluxo gênico pode homo-
geneizar populações ou introduzir nova va-
riação genética. Adicionalmente, populações 
podem apresentar mudanças na estrutura 
genética espacial entre diferentes estágios de 
vida. As mudanças estão associadas princi-
palmente ao padrão de dispersão, a fatores 
estocásticos (deriva genética) e à seleção na-

Lócus - região específica do 
DNA, onde se localiza um gene 
ou um marcador molecular.

Variabilidade Genética 
- variação em um lócus em 
relação ao número de genótipos 
em uma população.

Endocruzamento - é o 
acasalamento de indivíduos 
geneticamente próximos, que 
pode aumentar as chances 
dos descendentes serem 
afetados por genes recessivos 
ou problemas de má-formação 
física.

Frequência alélica - é a 
frequência relativa de um alelo 
de um lócus numa população. 
Normalmente se expressa 
como uma proporção ou uma 
percentagem. Em genética 
populacional, frequências 
alélicas são usadas para 
descrever a diversidade genética 
referentes ao indivíduo, à 
população ou à espécie.

Genótipo - constituição 
genética (alelos) de um 
indivíduo para um ou mais 
lócus.

Matriz - unidade dominante 
da paisagem (espacial e 
funcionalmente) que não 
faz parte do habitat original 
(i.e., monoculturas agrícolas, 
rodovias, cidades, pastos etc). 
Alguns habitats na matriz 
podem conter condições menos 
favoráveis à passagem de 
organismos, enquanto outros 
podem ser inóspitos.
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tural. Entretanto, para o planejamento da 
conservação é importante saber o quanto os 
resultados podem ser generalizados para ou-
tras espécies. Por isso, é importante avaliar 
a influência da matriz sobre espécies de di-
ferentes grupos dentro da mesma paisagem.

OBJETIVO
O objetivo desta atividade é ilustrar os efei-
tos da deriva genética na frequência de alelos 
em uma população parental hipotética que 
foi fragmentada por atividades antrópicas. 
Com isso, será demonstrado que a deriva ge-
nética é um mecanismo microevolutivo for-
temente associado ao tamanho populacional, 
tornando-se influente na evolução de popu-
lações pequenas e em situações onde uma 
pequena fração de uma população original 
separa-se ou se torna isolada da população 
parental. Sendo um processo estocástico, 
não é possível prever a direção da mudança 
na frequência de um alelo causada por deri-
va, que pode promover a perda da variação 
genética e a fixação de alelos em diferentes 
lócus. Dessa forma, o entendimento dos 
processos relativos à deriva genética tem im-
portante papel na conservação, pois em po-
pulações pequenas a perda de variabilidade 
genética pode comprometer a viabilidade da 
população.

Ao se entender que eventos ao acaso, que 
alteram as frequências alélicas, ocorrem em 
lócus de todas as populações, mas o seu efei-
to é maior em populações pequenas, a deriva 
genética pode levar a um rápido aumento de 
homozigotos. Se amostragens populacionais 
pequenas carregarem apenas uma fração da 
diversidade original, elas tenderão a possuir 
baixa variabilidade genética, mesmo se o nú-
mero de indivíduos aumentar ao longo do 
tempo.

Em um cenário conservacionista, estes pos-
tulados teóricos sobre deriva genética têm 
sido cada vez mais incorporados nas toma-
das de decisão para ações conservacionistas 
prioritárias para preservação da biodiversi-
dade, especialmente dentro de populações 
isoladas, cada vez mais vulneráveis às ações 
antrópicas, como ocorre atualmente no Cer-
rado – bioma que abriga uma alta diversida-
de de lagartos e outros répteis, muitos deles 

sendo espécies endêmicas. Daí, a neces-
sidade de se conhecer o perfil genético das 
espécies para sua preservação, pois a perda 
de diversidade genética diminui a diversida-
de adaptativa dos organismos em relação aos 
seus hábitats, aumentando o risco de extin-
ção de espécies.

PROBLEMA PROPOSTO
A deriva genética é um mecanismo microe-
volutivo que modifica aleatoriamente as fre-
quências alélicas ao longo das gerações. A 
modificação aleatória ocorre porque, em to-
das as espécies, cada indivíduo produz muito 
mais gametas do que a quantidade que será 
fertilizada. Assim, os gametas da geração pa-
rental que formarão os zigotos - e, portanto, 
as progênies na próxima geração - repre-
sentam somente uma amostra dos muitos 
gametas que a geração parental produziu. Se 
a população for muito grande, muitos game-
tas terão a chance de serem amostrados, e as 
flutuações nas frequências alélicas podem ser 
imperceptíveis. Entretanto, em populações 
pequenas esta amostragem pode ter efeitos 
drásticos na frequência alélica, como será 
ilustrado pela prática proposta.

Um grupo de pesquisadores estudou três 
populações de uma espécie de lagarto que 
tem distribuição geográfica restrita a matas 
de galeria do Cerrado, embasando o delinea-
mento amostral da pesquisa no modelo de 
metapopulações para assumir a perspec-
tiva da Ecologia da Paisagem. Sob esta 
aborda gem, os hábitats adequados são con-
siderados como manchas homogêneas com 
as mesmas qualidades de condições e recur-
sos, onde cada mancha pode ser ocupada por 
uma única subpopulação. O cenário do pro-
blema proposto baseia-se em uma popula ção 
parental ancestral (PPA) de lagar tos endêmi-
cos de matas de galeria composta por 200 in-
divíduos que foram monitorada nos últi mos 
anos pelos pesquisadores e que ocupavam 
uma área contínua de vegetação. No entanto, 
recentemente as matas de galerias nas quais 
vivem estes lagartos foram fragmentadas em 
três áreas de tamanhos e proximidades dis-
tintas após a construção de uma rodovia e os 
avanços agrícolas de monoculturas no Cerra-
do – o que resultou em uma paisagem com 

Metapopulação - conjunto 
de subpopulações de uma 
mesma espécie que não se 
encontram ligadas entre si, mas 
que possuem diversos processos 
em comum e cujos indivíduos 
movem-se de uma população 
para outra.

Ecologia da Paisagem - 
área de conhecimento dentro 
da ecologia que busca entender 
como processos ecológicos são 
influenciados pelos padrões 
da paisagem, composta por 
mosaicos heterogêneos, 
estudando as maneiras como 
as espécies concentram-se, se 
dispersam, e interagem nessa 
escala.

Manchas - áreas que 
resguardam características 
naturais necessárias à 
manutenção dos ecossistemas. 
Áreas restritas e não lineares 
da paisagem que se distinguem 
das unidades vizinhas.

Espécies endêmicas – as 
que ocorrem exclusivamente em 
uma determinada área ou região 
geográfica.

Estocástico - aleatório, ao 
acaso.

Progênie - conjunto de 
descendentes, descendência, 
prole.
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manchas de habitat adequados, separados por uma matriz de 
ambientes inadequados. A perda de habitats naturais causa-
da pela fragmentação é uma das maiores ameaças para a con-
servação de espécies a longo prazo. A redução de fluxo gênico 
(i.e., dispersão) e pequenos tamanhos populacionais podem 
reduzir a variabilidade genética por meio de deriva genética e 
endogamia, e tal redução atua posteriormente para diminuir 
ainda mais os tamanhos populacionais.

A coleta dos indivíduos estudados foi feita com razão sexual 
1:1 em três populações e as frequências de dois alelos (B e b), 
em um determinado lócus, eram iguais a 0,5. Os pesquisadores 
visaram detectar se as frequências alélicas em um lócus cujos 
alelos possuem mesmo valor adaptativo variavam ao longo 
das gerações por deriva genética, bem como a magnitude desta 
variação nos três fragmentos remanescentes de matas de galeria 
onde atualmente vivem as populações de lagartos investigadas. 
A partir de observações em campo, os pesquisadores observa-
ram o padrão de acasalamento dos indivíduos e determinaram 
as frequências alélicas na geração seguinte. Tomando como re-
ferência a população parental ancestral (PPA), foram formados, 
nas gerações seguintes: 60 gametas na população P1; 30 game-
tas na população P2; 10 gametas na população P3. (Painel 1).

No laboratório, amostras de DNA foram extraídas a partir 
de músculo coletado da ponta da cauda dos lagartos estuda-
dos pelos pesquisadores, sem precisar, portanto, sacrificar os 
animais para o experimento. Com o uso da técnica de PCR 
(Polymerase Chain Reaction – Reação em Cadeia da 
Polimerase) os pesquisadores amplificaram as regiões gêni-
cas de interesse e, por meio de um gel em eletroforese, os 
fragmentos gerados pela PCR foram visualizados, tornando 
possível a identificação dos diferentes alelos (B ou b) presen-
tes nas populações estudadas. Como o marcador molecular 
microssatélites é codominante, indivíduos que possuem 
somente uma banda no gel de poliacrilamida são homozigo-
tos (BB ou bb), ou seja, possuem o mesmo alelo em ambos 
os cromossomos; os indivíduos que possuem duas bandas 
são heterozigotos (Bb), isto é, possuem diferentes alelos nos 
cromossomos. O perfil padrão de bandas visualizadas em um 
gel de poliacrilamida para cada alelo pode ser visualizado no 
Painel 2.

Para simular o efeito de deriva genética em populações de di-
ferentes tamanhos, propomos uma atividade em que os alu-
nos utilizarão feijões de duas cores diferentes (i.e., marrom e 
preto). Outros grãos ou bolinhas que sejam de fácil obtenção 
podem ser usados, mas é importante que tenham mesmo for-
mato e tamanho, para que não haja influência na amostragem 
aleatória para representar os alelos B e b nos lócus que irão 
compor os gametas nas populações. A partir de amostragem 
aleatória, utilizando os feijões como gametas, os alunos for-
marão os zigotos da próxima geração e poderão calcular as fre-
quências alélicas da próxima geração (Painel 3).

Eletroforese - migração 
de moléculas ou fragmentos 
ionizados em um campo 
elétrico através de uma matriz 
de separação com microporos, 
na presença de uma solução 
tampão. A matriz de separação 
pode ser constituída de gel 
de amido, agarose, acetato de 
celulose ou poliacrilamida.

Reação em Cadeia da 
Polimerase - é uma reação 
enzimática na qual uma região 
específica do DNA, um lócus, 
é amplificada muitas vezes, 
permitindo assim determinar 
o genótipo do indivíduo para 
aquele lócus específico, e a 
identificação de diferenças no 
DNA de diferentes indivíduos 
para aquele lócus.

Marcadores moleculares 
(codominantes) - são 
marcadores que permitem 
identificar todos os alelos 
presentes nos lócus estudados, 
ou seja, permitem distinguir 
indivíduos homozigotos e 
heterozigotos.

Razão sexual - é a razão 
entre machos e fêmeas em uma 
população.

Valor adaptativo - refere-se 
à maior probabilidade de um 
indivíduo de certo genótipo 
deixar descendentes em um 
determinado ambiente. Os bem 
adaptados têm chance maior 
de sobreviver e, portanto, 
de deixar um maior número 
de descendentes. ‘Aptidão’ e 
‘fitness’ são dois sinônimos 
comumente usados para este 
termo.
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Painel 1.
Esquema de amostragens a serem utilizadas na prática. PPA = população parental ancestral; P1 = população 1; P2 = população 2; P3 = 
população 3; N = tamanho da população amostrada. 

Painel 2.
À esquerda, esquema da imagem de fragmentos de DNA em gel de poliacrilamida mostrando diferentes padrões de expressão alélica. À direita, ênfase 
no padrão codominante de herança com a posição de alelos nos cromossomos, que, na prática, são representados pelas diferentes cores de feijão.
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Cor do grão 
(alelo)

População 
parental ancestral  

(PPA = 200)

Amostragens

População 1  
(P1 = 60)

População 2  
(P2 = 30)

População 3  
(P3 = 10)

Feijão marrom 
(alelo B)

Contagem 100      

Frequência 0,5      

Feijão preto 
(alelo b)

Contagem 100      

Frequência 0,5      

INSTRUÇÃO  
PARA O PROFESSOR
1. A atividade poderá ser realizada indivi-

dualmente ou em grupos de alunos de, no 
máximo, cinco pessoas.

2. Cada grupo deverá receber uma cópia do 
procedimento para realizar a atividade e 
os painéis 1, 2 e 3. Após explicação e análi-
se dos painéis, o professor deverá entregar 
o questionário proposto e depois seus res-
pectivos painéis de resposta. O professor é 
livre para adicionar mais questão além das 
propostas aqui.

3. É recomendável que o professor aplique a 
atividade em turmas que já tiveram con-
tato prévio com os conceitos relacionados 
à atividade, como variabilidade genética, 
tamanho efetivo populacional, deri-
va genética (efeito fundador e gargalo de 
garrafa, amostragem aleatória) e seleção 
natural.

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL 
AOS GRUPOS
Os recursos didáticos que deverão ser utiliza-
dos consistem de três painéis e de materiais 
de fácil obtenção e baixo custo, conforme 
descrito a seguir. Todos os grupos formados 
deverão receber uma cópia de cada painel:

Painel 1. Esquema de amostragens a serem 
utilizadas na prática: PPA = população 
parental ancestral; P1 = população 1; P2 
= população 2; P3 = população 3; N = 
tamanho da população amostrada.

Painel 2. Ilustração de padrões de marcado-
res microssatélites em gel de poliacrilami-
da. À esquerda, esquema de fragmentos 
de DNA em gel de poliacrilamida mos-
trando diferentes padrões de expressão 
alélica. À direita, ênfase no padrão co-
dominante de herança com a posição de 
alelos nos cromossomos, que na prática 
são representados pelas diferentes cores 
de feijão.

Painel 3. Tabela de dados para cálculo das 
frequências alélicas.

Além dos painéis, cada grupo deverá rece-
ber os seguintes materiais a serem utiliza-
dos:

• Nos exemplos utilizaremos feijões mar-
rons e pretos (os feijões brancos são ge-
ralmente bem maiores e não são muito 
adequados para a simulação).

• Copos plásticos

• Uma tigela grande

• Um saco ou recipiente no qual possam ser 
sorteados os feijões

Tamanho efetivo 
populacional - é o número 
de indivíduos de uma população 
hipotética ideal que representa 
o tamanho de uma população 
real.

Painel 3.
Tabela de dados para cálculo das 
frequências alélicas.
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PROCEDIMENTOS  
PARA OS ESTUDANTES
1. Ler com atenção o problema proposto.

2. Formar grupos na sala de aula, em núme-
ros múltiplos de três, que representarão as 
amostragens independentes das três po-
pulações resultantes da fragmentação de 
habitat.

3. Cada grupo deve pegar um copo com 100 
grãos de cada tipo de feijão e misturá-los 
na tigela, totalizando 200 grãos. Os feijões 
da tigela de cada grupo, são a população 
parental ancestral (PPA); a frequência de 
cada tipo de feijão (de cada alelo) é 0,5. Os 
grãos marrons representam o alelo B; os 
pretos, o alelo b em um lócus cromossô-
mico particular.

4. O grupo 1 deverá pegar um copo e fazer 
uma amostra aleatória de 60 feijões a par-
tir da PPA (Painel 1). Os grãos devem 
ser tomados, sem olhar para os feijões, de 
modo a assegurar que a amostragem seja 
a mais aleatória possível. O número total 
de 60 feijões representará os gametas pro-
duzidos pela população parental ancestral 
para a próxima geração, denominada po-
pulação 1 (P1). 

5. O grupo 2 deverá pegar um copo e fazer 
uma amostra aleatória de 30 feijões a par-
tir da PPA (Painel 1). Os grãos devem 
ser tomados, sem olhar para os feijões, de 
modo a assegurar que a amostragem seja 
a mais aleatória possível. O número total 
de 30 feijões representará os gametas pro-
duzidos pela população parental ancestral 
para a próxima geração, denominada po-
pulação 2 (P2). 

6. O grupo 3 deverá pegar um copo e fazer 
uma amostra aleatória de 10 feijões a par-
tir da PPA (Painel 1). Os grãos devem 
ser tomados, sem olhar para os feijões, de 
modo a assegurar que a amostragem seja 
a mais aleatória possível. O número total 
de 10 feijões representará os gametas pro-
duzidos pela população parental ancestral 
para a próxima geração, denominada po-
pulação 3 (P3). 

7. Registrar na tabela de dados (Painel 2) o 
número de grãos marrons e pretos (alelos 
B e b, respectivamente) e então calcular a 
frequência de cada tipo de feijão. Para isso, 
lembre-se de que a frequência de um alelo 
é o número de vezes que ele foi amostrado 
em cada população, dividido pelo número 
total desse mesmo alelo na PPA, a saber:

 número de cópias do alelo B na população amostrada
Frequência do alelo B =
 número total de cópias do alelo B na população ancestral

 número de cópias do alelo b na população amostrada
Frequência do alelo b = 
 número total de cópias do alelo b na população ancestral

8. Alternativamente, o professor poderá di-
vidir a turma em um número maior ou 
menor de grupos, contanto que cada gru-
po faça a mesma atividade e tenha diferen-
tes amostragens. Depois que todos os gru-

pos tiverem terminado de contar e anotar 
suas amostragens e frequências alélicas, 
comparar e discutir os resultados entre os 
grupos. 
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MATERIAIS DIDÁTICOS

ENTENDENDO A ATIVIDADE
1. Qual a relação entre o tamanho da amos-

tragem com a frequência de alelos obser-
vada? Com base nos dados obtidos, a de-
riva genética teve um efeito maior em qual 
população – P1, P2 ou P3? Explique. 

2. Uma população pequena, que sofre deriva 
genética, tem maior ou menor chance de 
sobreviver do que a população original? 
Explique.

3. Qual a importância do conhecimento da 
variabilidade genética de populações na-
turais para políticas públicas de conserva-
ção?

4. No caso hipotético, quais seriam as possí-
veis ações conservacionistas a serem feitas 
na paisagem para o aumento de fluxo gê-
nico de lagartos entre as áreas fragmenta-
das?

5. Diferencie, resumidamente, Deriva Gené-
tica de Seleção Natural.

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
1. Qual a relação entre o tamanho da amos-

tragem com a frequência de alelos obser-
vada? Com base nos dados obtidos, a de-
riva genética teve um efeito maior em qual 
população – P1, P2 ou P3? Explique. 

Resposta: – Os efeitos da deriva genética são 
maiores em populações pequenas, levando 
à perda de variação genética por duas vias: 
i) a redução do tamanho populacional cria 
gargalos genéticos, dado que os indivíduos 
remanescentes contêm apenas uma pequena 
amostra do conjunto gênico original; ii) como 
consequência, a pequena população rema-
nescente, caso permaneça isolada por muitas 
gerações, terá contínua perda de alelos devi-
do à deriva genética. Assim, a mudança ao 
acaso das frequências alélicas de alelos deleté-
rios, neutros ou benéficos podem ser perdidos 
ou fixados mais rapidamente em populações 
menores, favorecendo a homozigosidade pela 
remoção da variabilidade genética. Na aná-
lise dos dados, portanto, o efeito aleatório da 
deriva genética ocorreu com maior intensi-
dade na população 3 (P3)

2. Uma população pequena tem maior ou 
menor chance de sobreviver do que a po-
pulação original? Explique. 

Resposta: – Populações menores têm meno-
res chances de sobrevivência, uma vez que 
terão um potencial adaptativo menor de-
vido a um menor espectro de variabilidade 
disponível para atuação da seleção natural. 
Consequentemente, populações pequenas 
apresentam uma redução em sua habilida-
de de se adaptar e de evoluir em relação às 
mudanças ambientais (e.g., patógenos, mu-
danças climáticas etc). No primeiro caso, o 
da fragmentação de habitat, pode ocorrer 
isolamento de populações interconectadas 
pela redução ou eliminação de fluxo gênico 
se as distâncias entre as populações isoladas 
forem muito grandes, ou se existirem barrei-
ras substanciais para dispersão. No segundo 
caso, o da estocasticidade genética, ocorrem 
os impactos deletérios da endogamia, a per-
da da diversidade genética e o acúmulo de 
mutações sobre a espécie. A perda da diver-
sidade genética reduz também a habilidade 
da população em adaptar-se às mudanças 
ambientais via seleção natural. Assim, a 
estocasticidade ambiental e demográfica in-
teragem com a diversidade genética e o en-
docruzamento em seus efeitos adversos sobre 
as populações. Se as populações se tornam 
pequenas por alguma razão, elas tornam-se 
mais endogâmicas, promovendo mais redu-
ção no tamanho populacional e aumentando 
a endogamia.

 A interação entre tamanho populacional re-
duzido, perda da diversidade genética e en-
dogamia é referida como vórtice de extinção. 
Há também fatores demográficos, como uma 
população muito pequena, por acaso, que 
pode ser constituída por indivíduos de um 
único sexo, em espécies monoicas de repro-
dução sexuada ou ainda baixa fertilidade ou 
fecundidade nos poucos indivíduos.

3. Qual a importância do conhecimento da 
variabilidade genética de populações na-
turais para políticas públicas de conserva-
ção?

Resposta: – Conhecer o perfil genético de 
populações nos fornece subsídios para ela-
boração de planos de gestão e manejo da 
biodiversidade. Identificar e quantificar a 
variabilidade genética de populações em di-
ferentes hábitats permite, por exemplo, deli-
near e implementar ações de translocação de 
indivíduos entre fragmentos e/ou implemen-
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tações efetivas de corredores ecológicos 
entre fragmentos para resgatar a heterozigo-
sidade de populações vulneráveis e/ou em 
risco de extinção local. Com a preservação 
da diversidade genética das espécies, resguar-
damos também as funções ecossistêmicas e o 
equilíbrio na dinâmica de interações ecológi-
cas que as espécies desempenham nos hábi-
tats em que vivem. 

4. No caso hipotético, quais seriam as possí-
veis ações conservacionistas a serem feitas 
na paisagem para o aumento de fluxo gê-
nico de lagartos entre as áreas fragmenta-
das?

Resposta: – Uma vez identificados os perfis 
genéticos das populações, podemos inferir a 
respeito do papel da matriz sobre a biologia 
da espécie em questão – levando-se em conta, 
por exemplo, a capacidade de dispersão dos 
lagartos (geralmente baixa) e a qualidade da 
matriz em relação às manchas de vegetação 
de matas de galeria. Se uma metapopulação 
de determinada espécie vive dentro de uma 
paisagem cuja matriz não possa ser transpo-
nível, faz-se necessário, então, que os mane-
jadores estabeleçam condições e ações para o 
fluxo dos indivíduos, como a implementação 
de corredores ecológicos entre as manchas de 
habitat.

 Os corredores ecológicos são áreas homogê-
neas que ligam dois ou mais fragmentos e 
facilitam o deslocamento dos indivíduos. Na 
paisagem em questão, a presença de corre-
dores garantirá as movimentações dos indi-
víduos, que neste programa de manejo pode 
ser realizado através de reintroduções, trans-
locações e dispersão natural dos organismos, 
entre a subpopulação central e as subpopula-
ções satélites. Outra questão a se considerar 
no manejo de metapopulações é a configu-
ração espacial da paisagem, que se refere à 
disposição dos fragmentos que a compõem, 
no caso, os pequenos fragmentos necessita-
vam de fontes de colonizadores (‘população 
fonte’). Como a população 3 (P3) tem a me-
nor área e o menor número de indivíduos, é 
fundamental que haja um corredor ecológico 
que conecte este fragmento com a população 
1 (P1), que está em uma área maior, que 
pode servir como ‘população fonte’ (de acor-
do com o modelo de metacomunidades) para 

introduzir imigrantes na P3 (‘população su-
midouro’) e, assim, aumentar a variabilida-
de genética ao longo das gerações por eventos 
de dispersão.

5. Diferencie resumidamente Deriva Gené-
tica de Seleção Natural.

Resposta: – Deriva genética é a mudança 
na frequência dos alelos de uma população 
de geração a geração que ocorre em conse-
quência de eventos ao acaso. De modo mais 
preciso, a deriva genética é a mudança em 
razão de um "erro de amostragem" na seleção 
de alelos – independentemente de seu valor 
adaptativo - para a geração seguinte, a par-
tir do pool gênico da geração anterior. Ainda 
que a deriva genética ocorra em populações 
de todos os tamanhos, seus efeitos tendem 
a ser maiores em populações pequenas. Ao 
longo do tempo, essa oscilação aleatória pode 
eliminar alelos (frequência = 0) ou fixá-los 
(frequência = 1) nas populações. A deriva 
genética pode causar maiores efeitos quan-
do uma população tem o tamanho drasti-
camente reduzido por um desastre natural 
ou antrópico (efeito gargalo), ou quando um 
pequeno grupo separa-se da população prin-
cipal para fundar uma nova colônia (efeito 
fundador).

 Já o conceito básico de seleção natural é que 
características favoráveis que são hereditá-
rias tornam-se mais comuns em gerações 
sucessivas de uma população de organismos 
que se reproduzem, e que características des-
favoráveis, que são hereditárias, tornam-se 
menos comuns. A seleção natural age no 
fenótipo (i.e., nas características observáveis 
de um organismo) de tal forma que, indi-
víduos com fenótipos favoráveis, têm mais 
chances de sobreviver e se reproduzir do que 
aqueles com fenótipos menos favoráveis. Se 
os novos alelos resultam em um fenótipo des-
vantajoso e deletério, então o indivíduo não 
contribuirá com o pool gênico da próxima 
geração. A sobrevivência diferencial implica 
em quão bem adaptado é um indivíduo ao 
ambiente em que vive. A seleção natural só 
permite que os organismos se adaptem ao 
seu ambiente atual e ao atuar sobre os indi-
víduos não gera novas características; mas 
altera as proporções das características exis-
tentes na população.

Corredores ecológicos 
- Manchas de habitat 
intervenientes que os 
organismos em dispersão 
podem usar para se mover entre 
grandes habitats favoráveis 
(i.e., manchas).
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Nos Passos de Karl Landsteiner é uma Sequência de En-
sino por Investigação (SEI) para o Ensino Médio que 

objetiva ensinar incompatibilidades de transfusão e gru-
pos sanguíneos, através de uma abordagem investigativa 
e a partir de uma perspectiva histórica. A SEI tem início 
com uma aula prática que reproduz, parcialmente, o traba-
lho desenvolvido por Karl Landsteiner (1868 – 1943) a fim 
de compreender incompatibilidades transfusionais. Após a 
aula prática, os estudantes deverão analisar os dados para, 
seguindo os passos de Karl Landsteiner, levantar hipóteses 
acerca do fenômeno de incompatibilidade sanguínea, guia-
dos por um roteiro que contém textos e perguntas com a 
finalidade de ajudá-los no percurso de reflexões importan-
tes. Os desdobramentos da atividade prática possibilitarão 
o aprendizado sobre grupos sanguíneos, bem como sua con-
textualização em relação à polialelia e outros aspectos relati-
vos à Genética de Populações.
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MATERIAIS DIDÁTICOS

COMPREENDENDO A 
ATIVIDADE INVESTIGATIVA

Uma Sequência de Ensino por Investiga-
ção (SEI) compreende uma sequência 

de atividades com cunho investigativo, pla-
nejada de modo a viabilizar a aquisição de 
novos conhecimentos e habilidades inerentes 
ao fazer científico, promovendo a alfabetiza-
ção científica. Esta SEI foi elaborada em tor-
no do problema ‘incompatibilidade sanguí-
nea’, o qual será a motivação inicial do estudo. 

Os conceitos abordados nesta SEI estão em 
consonância com o conteúdo de polialelia, 
ficando a critério do docente se realizará, 
ou não, aula teórica acerca do tema antes de 
utilizar esta atividade. As autoras propõem 
a aplicação da SEI antes da aula teórica de 
polialelia, como uma forma de introdução ao 
tema Grupos Sanguíneos. Nesta proposta 
não será necessário identificar os genótipos 
dos indivíduos, visto que a atividade se passa 
em um momento da história em que não se 
tinha esse conhecimento. Sendo assim, con-
siderando o currículo de Genética praticado 
no Ensino Médio, espera-se que no contexto 
desta atividade os alunos já tenham entrado 
em contato com fundamentos de Heredita-
riedade e com a 1ª Lei de Mendel. Também 
recomendamos que os conteúdos relaciona-
dos a tecido sanguíneo, seus componentes e 
funções – com especial atenção aos anticor-
pos circulantes e leucócitos – sejam previa-
mente abordados. Alternativamente, optan-
do-se por ministrar a aula de polialelia antes 
da atividade, recomenda-se omitir algumas 
informações, tais como a presença das agluti-
ninas, para permitir que os alunos cheguem 
até essa informação por meio de suas pesqui-
sas. 

Parte da nossa proposta didática concebe a 
execução de uma atividade prática no labo-
ratório como método de ensino-aprendi-
zagem e que tem por finalidade reproduzir, 
por meio de materiais artificiais que simu-
lam os fluidos, os experimentos científicos 
conduzidos por Landsteiner, bem como os 
resultados que foram obtidos. Embora a 
experimentação seja com frequência des-
tacada como o principal meio pelo qual o 
conhecimento científico é produzido, seria 
interessante discutir tal paradigma e apontar 

que existem outros meios pelos quais se dá a 
Ciência, visto que, por exemplo, nem tudo é 
passível de teste. 

Com a aplicação desta SEI e com a mediação 
realizada pelo docente, espera-se alcançar os 
seguintes conteúdos: 

• Conceituais: compreender as bases das 
incompatibilidades transfusionais; reco-
nhecer o papel das aglutininas e aglutino-
gênios; descrever e comparar a frequência 
dos grupos sanguíneos – com enfoque 
evolutivo e de genética de populações – 
em diferentes continentes; comparar o 
papel das aglutininas anti-A, anti-B e an-
ti-D e os estímulos necessários para suas 
sínteses.

• Procedimentais: executar os procedi-
mentos experimentais; organizar e ana-
lisar os resultados obtidos; propor hipó-
teses, levantar dados correlatos; redigir 
textos e apresentar dados de pesquisas.

• Atitudinais: conscientizar-se sobre a im-
portância da transfusão de sangue; deba-
ter, sob o ponto de vista ético, a realização 
de transfusões sanguíneas antes da com-
preensão acerca das incompatibilidades 
dos sistemas ABO e Rh, traçando parale-
los com os dias atuais.

A SEI em questão está organizada em três 
etapas. A Etapa 1 é realizada em laboratório 
de Biologia, momento em que os estudantes 
entram em contato com os estudos de Lands-
teiner, participando da rotina laboratorial e 
desenvolvendo reflexões a partir dos resulta-
dos obtidos na aula prática. Com a conclusão 
da prática, os estudantes devem sistemati-
zar o que foi experimentado e discutido. É 
a oportunidade de consolidar o aprendizado 
e evidenciar pontos que ainda precisarão de 
maiores esclarecimentos. Por conseguinte, 
os estudantes devem redigir um pequeno 
resumo que reflita os procedimentos e as 
hipóteses levantadas e entregar ao professor. 
São feitas sete questões que servem de guia 
para o resumo. É importante ressaltar que, 
nesta fase, valoriza-se o processo de reflexão 
dos estudantes através do levantamento de 
hipóteses, ou seja, provoca-se a capacidade 
interpretativa e argumentativa a partir dos 
procedimentos realizados e, por consequên-
cia, dos resultados obtidos. Dito isso, não se 
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espera que o resumo esteja recheado de res-
postas corretas, ao contrário, espera-se que 
o resumo seja um instrumento que ajude a 
compor o processo de ensino-aprendizagem, 
partindo-se de uma perspectiva de avaliação 
formativa.

Após a finalização do resumo – feito logo 
em seguida da aula prática – os estudantes 
devem entregá-lo ao docente que, por sua 
vez, deve fornecer ao estudante o Quadro de 
Avaliação (QA) – apresentado mais adiante 
– e o texto da Etapa 2. O texto em questão 
apresenta perguntas norteadoras para serem 
pesquisadas e respondidas em casa, que ser-
virão como um guia para a compreensão dos 
diferentes grupos sanguíneos e sua distribui-
ção geográfica. 

Na aula seguinte, os estudantes retornam 
com o Quadro de Avaliação preenchido e 
levam os resultados de suas pesquisas relati-
vas à etapa 2. Pode-se propor uma discussão 
com a turma, mediada pelo docente, através 
da apresentação formal desses dados. Ade-
mais, o momento é importante para a de-
volutiva do resumo que foi redigido na aula 
anterior. Poder-se-á confrontar as hipóteses 
preliminares que constam no resumo com os 
resultados da pesquisa feita pelos estudantes. 

A SEI poderá ser finalizada na etapa 2 ou, 
a depender do engajamento da turma e do 
plano de ensino, pode-se prosseguir com o 
aprofundamento do tema, como sugerido 

na Etapa 3. Seu objetivo é conectar os cam-
pos de conhecimento Grupos Sanguíneos e 
Sistema Imunológico, que não são habitual-
mente abordados juntos nos currículos de 
Biologia e, no entanto, apresentam íntima 
relação. Portanto, caberá ao docente refletir 
se esta contextualização está de acordo com 
seus objetivos e possibilidades. Nessa etapa, 
pretende-se discutir a origem das aglutininas 
circulantes e os estímulos necessários para 
sua produção e criação de memória imuno-
lógica. Assim, as perguntas norteadoras su-
geridas podem ser utilizadas para pesquisa 
pelos estudantes ou como problematização 
inicial de uma aula. Por exemplo, pode-se 
utilizar um material didático que introduza 
o conteúdo sobre a Doença Hemolítica do 
Recém-Nascido (DHRN), para ensinar, não 
apenas sobre esta condição, mas também a 
respeito do sistema imunológico. 

Sugere-se que as etapas 1 e 2 sejam reali-
zadas em duas aulas com duração de 1h20 
– 1h30 cada, preferencialmente espaçadas 
pelo intervalo de 1 semana, proporcionando 
tempo hábil para que os estudantes realizem 
pesquisas e para que o docente tenha tem-
po para a análise do resumo elaborado pelos 
educandos. A etapa 3 pode ser incluída no 
final da aula dedicada à etapa 2, ou em aula 
subsequente, ficando a critério do docente 
avaliar se realizará a etapa 3 e qual a melhor 
forma de abordagem. Nossa sugestão é que 
seja dedicada a ela uma aula à parte.
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MATERIAIS DIDÁTICOS

ROTEIRO DA ATIVIDADE:  
NOS PASSOS DE KARL LANDSTEINER
No final do século XIX, a doação de sangue não era segura como hoje em dia, alguns indivíduos 
apresentavam reações à doação de sangue que poderiam levar à morte. Por outro lado, outros 
não tinham nenhum tipo de reação. Não era possível prever, nem em termos de probabilidade, 
quem poderia ou não sofrer com as reações transfusionais.

Aproveite este momento inicial, reflita com seus colegas e procure formular hipóteses que possam 
explicar esses fatos. Anote as hipóteses sugeridas por todos os colegas e prossigam.

Para compreender os fatores que influenciam na compatibilidade sanguínea vamos seguir os 
passos do Dr. Karl Landsteiner, médico e cientista austríaco.

Etapa 1 – A descoberta de Landsteiner

Neste momento, abre-se um buraco de minhoca no laboratório de Biologia que os transporta 
numa viagem no tempo, diretamente ao passado. O ano é 1900 e vocês acabam de chegar na 
Áustria, no laboratório do Dr. Landsteiner. 

Dr. Landsteiner aguardava os estagiários no laboratório e, ao vê-los, exclama:

– Finalmente, chegaram os novos estagiários! – Eu os aguardava para me auxiliarem em 
minhas pesquisas. 

E ele prossegue:

– Procuro entender o porquê de algumas transfusões sanguíneas causarem a morte dos 
indivíduos receptores. Se conseguirmos identificar os fatores que levam à morte, o 
processo de transfusão de sangue será mais seguro. 

Os estagiários, provavelmente, ainda estão muito surpresos, mas ele ignora esse fato e pros-
segue explicando:

– Recentemente, li um artigo publicado por Jules Bordet, em 1895. Ele misturou sangue 
de animais de diferentes espécies e observou a formação de “aglomerados”. Quero 
saber o que acontece quando misturamos o sangue de diferentes pessoas. Por isso, 
vocês estão aqui para me auxiliarem nesta experiência. Adiantei a primeira etapa e 
coletei o meu sangue e o dos meus colegas de laboratório, Dr. Sturli e Dr. Pletsching. 
De cada uma dessas três amostras de sangue, separei uma porção de soro, uma fase 
líquida composta por água, proteínas, sais e que não possui células.

Faz uma pausa e continua:

– Agora cabe a vocês, meus estagiários, darem continuidade, seguindo o protocolo e 
roteiro que organizei. Quero o resultado no final do dia na minha mesa!

E retira-se.

Sem muita demora, vocês se recompõem da grande surpresa e se dirigem para as bancadas 
do laboratório, para seguir nos passos de Karl Landsteiner e participar deste momento histó-
rico para a Ciência.

A sua missão é ajudar o Dr. Landsteiner a compreender a incompatibilidade sanguínea! Para isso, 
deverá misturar o sangue e o soro de diferentes indivíduos. Em cada bancada estão os materiais 
necessários deixados por Dr. Landsteiner:

• Amostras de sangue e de soro do Dr. Landsteiner;

• Amostras de sangue e de soro do Dr. Sturli;

• Amostras de sangue e de soro do Dr. Pletsching;

• 9 lâminas de vidro;

• 9 palitinhos;

• 6 conta-gotas para usar em cada amostra.

Buraco de minhoca ou 
wormhole seria um atalho no 
contínuo espaço-tempo que, 
hipoteticamente, permitiria a 
viagem no tempo. Entende-se 
que essa é apenas uma forma 
lúdica de tratar a situação 
proposta de retorno ao tempo, 
o que pode ser discutido com 
a turma, quando adequado, a 
fim de evitar erros conceituais 
da Física.
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Procedimento:

1. Sobre a bancada, organizar as 9 lâminas conforme a disposição dos círculos no esquema 
1. Os círculos estão representando a gota de sangue que será pingada em cada lâmi-
na. Assim, serão utilizadas entre 1-2 gotas de sangue por lâmina para evitar mistura de 
amostras.

2. Pingar entre 1-2 gotas de sangue do Dr. Pletsching em cada lâmina da 1ª linha;

3. Pingar entre 1-2 gotas de sangue do Dr. Sturli em cada lâmina da 2ª linha;

4. Pingar entre 1-2 gotas de sangue do Dr. Landsteiner em cada lâmina da 3ª linha;

 Feita a distribuição correta do sangue, o próximo passo é acrescentar os soros ao sangue, con-
forme as instruções a seguir. Ler com atenção:

5. Serão realizadas todas as combinações de misturas entre soro/sangue de cada indivíduo 
em questão;

6. Cada coluna corresponde à adição do soro no sangue previamente distribuído nas lâmi-
nas, sendo assim:

7. Pingar de uma a duas gotas de soro do Dr. Pletsching em cada lâmina da 1ª coluna;

8. Pingar de uma a duas gotas de soro do Dr. Sturli em cada lâmina da 2ª coluna;

9. Pingar de uma a duas gotas de soro do Dr. Landsteiner em cada lâmina da 3ª coluna;

10. Se precisar, mexer cuidadosamente nas gotinhas de sangue com o palitinho. Usar um 
palitinho para cada lâmina.

 Observar o que aconteceu e fazer a representação adequada no Esquema 1.

11aa coluna coluna 22aa coluna coluna 33aa coluna coluna

Soro do  Soro do  
Dr. PletschingDr. Pletsching

Soro do  Soro do  
Dr. SturliDr. Sturli

Soro do  Soro do  
Dr. LandsteinerDr. Landsteiner

11aa linha linha
Sangue do  Sangue do  
Dr. PletschingDr. Pletsching

22aa linha linha
Sangue do  Sangue do  
Dr. SturliDr. Sturli

33aa linha linha
Sangue do  Sangue do  
Dr. LandsteinerDr. LandsteinerEsquema 1.

Reprodução do experimento de 
Karl Landsteiner.
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Analisar os resultados e responder:

a.a. O que aconteceu, de modo geral, após a mistura dos soros com o sangue? 

b.b. O soro do Dr. Landsteiner reagiu com o(s) sangue(s) do(s) _______________________.

c.c. O soro do Dr. Sturli reagiu com o(s) sangue(s) do(s) ____________________________.

d.d. O soro do Dr. Pletsching reagiu com o(s) sangue(s) do(s) ________________________.

e.e. Considerando os dados obtidos, proponha explicações sobre a consequência de receber 
uma transfusão de sangue que provoque a formação de precipitados.

f.f. Proponha explicações sobre a formação dos precipitados. 

g.g. Em seus estudos, Dr. Landsteiner chamou o tipo sanguíneo do Dr. Pletsching de A e do 
Dr. Sturli de B e, o seu próprio sangue, de C. Mas, já ouviram falar de tipo sanguíneo C? 

 Redigir um pequeno texto, a ser entregue ao Dr. Landsteiner, de 2 – 3 parágrafos, sintetizando 
os procedimentos realizados e as hipóteses levantadas para responder às perguntas de a – g. 
Ao redigir, importa mais o processo de reflexão e organização das ideias do que a resposta 
correta. 

Etapa 2 – De volta para o futuro

Seu trabalho no passado termina aqui! Agora, de volta para o futuro (ou presente), daremos con-
tinuidade ao estudo de grupos sanguíneos.

A nomenclatura atual (A, B, O) foi criada em 1910 por Emil Von Dungern (1867 – 1961) e Ludwik 
Hirszfeld (1884 – 1954). O grupo mais comum, ou seja, mais frequente na Europa foi chamado de 
A e, o menos frequente, foi denominado B. Pensando nisso, pesquise sobre os grupos sanguí-
neos mais frequentes no Brasil e Américas. Compare-as, se possível, com a frequência do 
sistema ABO presente nas populações europeia, africana e asiática. Apresente estes resulta-
dos e proponha explicações, evolutivas e históricas, para os resultados encontrados.

Como estudo, pesquisar sobre: 

1.1. As questões que ficaram em aberto na Etapa 1 e preencham o Quadro de Avaliação;

2.2. A natureza bioquímica do sistema ABO;

3.3. A descoberta do Fator Rh. Apresentar os resultados na aula seguinte.

Etapa 3 – Tipos sanguíneos e o Sistema Imune:  
aprofundando a discussão

• Considerando a presença das diferentes aglutininas circulantes, de que modo o sistema imune 
pode interferir na transfusão de sangue?

• O que deflagra a produção de anticorpos? E com relação às aglutininas anti-A, anti-B e  
anti-D? Compare estes processos.

NOTA: – O que deflagra a produção de anticorpos – Em muitos livros didáticos do Ensino Médio 
encontramos a informação de que os anticorpos anti-A e anti-B são “naturais” em oposição 
ao anti-D, produzido mediante exposição prévia. Consideramos que este equívoco é um ponto 
relevante a ser explorado e que proporcionará maior contextualização com o papel do sistema 
imunológico. Para maiores esclarecimentos, sugerimos a leitura inicial de Vieira (2013).
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QUADRO DE AVALIAÇÃO
É importante que os estudantes tenham a 
oportunidade de sistematizar os novos co-
nhecimentos, o que poderá ser realizado ao 
final de cada etapa. Como antes explicado, ao 
final da etapa 1, os estudantes organizarão 
as ideias livremente em sala, através de um 
pequeno texto que sintetizará os procedi-
mentos realizados e as hipóteses levantadas 
durante a aula prática. Para a concretização 
da etapa 2, foi proposto a elaboração de um 
QA como tarefa de casa. Após vivenciar a 
experiência proporcionada pela prática e ter 
discutido com seus colegas, os estudantes 

terão a oportunidade de aprofundar o estu-
do do tema, o que fomentará, desta vez, de 
modo mais ordenado, o desenvolvimento de 
habilidades e competências fundamentais 
sob a óptica do pensamento científico, tais 
como a capacidade de elaborar e diferenciar: 
hipótese, argumentação e explicação. Ainda, 
os mesmos terão a chance de definir termos 
de Biologia, o que, com frequência, provoca 
dúvidas e frustrações por serem percebidos 
como “decoreba”. O quadro foi elaborado 
a partir de consultas ao trabalho de outros 
autores (GOODIN et al., 2018; RIBEIRO, 
2005).

PRODUÇÃO DE SANGUE  
E SORO ARTIFICIAIS
Para a aula prática, pensando em eliminar a 
exposição de estudantes da Educação Bási-
ca ao risco biológico, foi necessário produzir 
sangue e soro artificiais. Por conseguinte, 
estão apresentados alguns protocolos dispo-
níveis na literatura e a adaptação formulada 
para a prática. Tais protocolos visam mime-
tizar a aglutinação observada quando da for-
mação do complexo antígeno-anticorpo na 
tipagem sanguínea de rotina com o emprego 
de soros comerciais.

A precipitação da caseína do leite por agen-
tes ácidos e a reação entre sabão e sal são os 
principais métodos empregados para simular 
a aglutinação que ocorre durante uma tipa-

Quadro de Avaliação

Identificação do problema: 

Termos de Biologia desconhecidos a serem definidos:

Hipótese(s) Evidência(s) Explicação(ões) do problema

Conclusão(ões):

gem sanguínea (KALUMUCK, 2005 apud 
ARNOLD et al., 2012). Em ambos os casos, 
a formação de grumos macroscópicos muito 
se assemelha ao resultado obtido pelo méto-
do laboratorial. Tratam-se de alternativas ba-
ratas e seguras para a simulação da tipagem 
sanguínea com alunos da Educação Básica. 
Todavia, estes modelos podem apresentar um 
inconveniente, pois é necessário criar diferen-
tes kits de acordo com o resultado de tipo san-
guíneo que se deseja alcançar. Como exemplo, 
toma-se por base o método que utiliza leite 
e vinagre. Neste caso, o “sangue” é composto 
por leite e corante alimentício vermelho, e 
os “soros” (anti-A e anti-B) devem conter, ou 
não, o agente ácido (vinagre) – que causará a 
precipitação da caseína do leite – e o corante 
alimentício amarelo ou azul (quadro1).
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Deste modo, simular o processo de identifi-
cação de todos os tipos sanguíneos demanda 
um kit diagnóstico para cada tipo de sangue. 
Utilizar, por engano, o soro anti-B do kit 3 
para identificar o tipo sanguíneo da amostra 
de sangue do kit 1, resultará em diagnóstico 
equivocado, levando o estudante a acreditar 
que o sangue seria AB. Sem dúvida, pode 
ser uma estratégia bastante trabalhosa para 
o professor produzir e organizar antes e du-
rante a aula prática. A vantagem está, eviden-
temente, na facilidade de obter e manusear 
leite, vinagre e corantes. 

Quadro1.
Protocolo 1. Elaboração dos 
kits para diagnóstico do sistema 
ABO baseado na reação de 
precipitação da caseína do leite 
em meio ácido.

KIT Sangue Anti-A Anti-B Reação Resultado

1
Corante vermelho  
+ leite

Água  
+ vinagre  
+ corante azul

Água  
+ corante amarelo

Positiva  
com anti-A

Sangue A

2
Corante vermelho  
+ leite

Água  
+ corante azul

Água  
+ vinagre  
+ corante amarelo

Positiva  
com anti-B

Sangue B

3
Corante vermelho  
+ leite

Água  
+ vinagre  
+ corante azul

Água  
+ vinagre  
+ corante amarelo

Positiva  
com os dois 
anticorpos

Sangue AB

4
Corante vermelho  
+ leite

Água  
+ corante azul

Água  
+ corante amarelo

Negativa  
com os dois 
anticorpos

Sangue O

Alternativamente, podem ser utilizadas rea-
ções de dupla-troca entre reagentes compos-
tos, conforme o quadro abaixo (quadro 2). A 
vantagem destes protocolos está na possibi-
lidade de testar diferentes “tipos sanguíneos” 
utilizando apenas duas “soluções de anticor-
pos”. As desvantagens estão nas dificuldades 
que eventualmente poderão ser experimen-
tadas para a obtenção dos reagentes e no ma-
nuseio para preparo das soluções, que devem 
ser realizados pelo professor de Biologia e, 
idealmente, com o auxílio de um professor 
de Química, de acordo com as boas práticas 
laboratoriais.

Quadro 2.
Protocolo 2. Elaboração dos 
kits para diagnóstico do sistema 
ABO baseado em reações de 
dupla-troca.

SHARP; SMAILES, 1989 HARRISON, 2015
Resultados

Sangue* Soro** Sangue* Soro**

0,2 M de nitrato 
de chumbo II 
(Pb(NO3)2)

Anti-A – 0,2 M 
de iodeto de sódio 
(NaI)

0,1 M de nitrato 
de prata (AgNO3)

Anti-A – 2,0 M 
de ácido clorídrico 
(HCl)

Sangue A 
(precipitação  
com “anti-A”)

0,2 M de cloreto 
de bário (BaCl2)

Anti-B – 0,2 M 
de nitrato de prata 
(AgNO3)

0,1 M de 
nitrato de bário 
(Ba(NO3)2)

Anti-B –2,0 M 
de ácido sulfúrico 
(H2SO4)

Sangue B 
(precipitação  
com “anti-B”)

Volumes iguais 
das soluções de 
Pb(NO3)2 e BaCl2

Volumes iguais 
das soluções de 
AgNO3 e Ba(NO3)2

Sangue AB 
(precipitação com 

“anti-A” e “anti-B”)

Corante vermelho  
+ glicerina  
+ água

Corante vermelho  
+ glicerina  
+ água

Sangue O 
(ausência de 

precipitação com 
“anti-A” e “anti-B”)

Preparo comum para todas as amostras de: * sangue: corante alimentício vermelho + glicerina, e ** soro: corante 
alimentício azul (anti-A) ou amarelo (anti-B) (q.s.p. para coloração desejada). A glicerina é empregada para alcançar a 
consistência viscosa do sangue e o corante alimentício para simular a cor do sangue e do soro comercial.
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Para a atividade Nos Passos de Karl Lands-
teiner, é utilizado o protocolo de Sharp e 
Smailes (1989), com algumas modificações, 
invertendo a lógica dos reagentes compos-
tos para produzir os soros e os sangues, 
conforme indicado no quadro 3. Além dis-
so, o iodeto de sódio (NaI) foi substituído 
pelo iodeto de potássio (KI), mantida a 
concentração sugerida inicialmente. Neste 

protocolo modificado, é importante no-
tar que o soro é referente à porção líquida 
que se forma após a coagulação espontânea 
do sangue, e não aos soros comerciais. Os 
sangues e os soros artificiais foram iden-
tificados com os nomes dos cientistas que 
tiveram seus fluidos analisados por Lands-
teiner, Dr. Sturli e Dr. Pletsching, incluindo 
o próprio cientista.

Quadro 3.
Protocolo 3. Elaboração de 
sangue e soro artificiais para a 
reprodução do experimento de 
Karl Landsteiner.

Em nossa experiência, percebemos que o co-
rante vermelho inicialmente testado (Arco-
lor) sofreu precipitação ao entrar em contato 
com a solução de BaCl2, gerando resultados 
falso positivos. O corante vermelho foi subs-
tituído por um de outra marca (Gasebel), 
o qual não reagiu. Por isso, alertamos para 
a eventual necessidade de testagem dos co-
rantes utilizados. Para a produção do soro, o 
corante amarelo (Arcolor) foi pré-diluído na 
proporção de uma gota de corante em 10 mL 
de água destilada. Utilizamos quatro gotas 
da solução diluída em 2 mL da solução de 
“soro” (0,2 M Pb(NO3)2 e/ou 0,2 M BaCl2) 
para atingir a coloração desejada, como pode 
ser observado na figura 1. É imprescindível 
que todas as soluções sejam feitas com água 
destilada, bem como os materiais utilizados 
devem ser previamente lavados com água 
destilada, a fim de evitar a precipitação in-

Amostras 
artificiais

Indivíduos
Aglutinogênios  
ou aglutininas

Modo de preparo

Sangue**

Dr. Landsteiner O
Corante alimentício vermelho*  
+ glicerina

Dr. Sturli A
Corante alimentício vermelho*  
+ glicerina + 0,2 M de AgNO3

Dr. Pletsching B
Corante alimentício vermelho*  
+ glicerina + 0,2 M de KI

Soro

Dr. Landsteiner anti-A e anti-B
Água destilada + Volumes iguais  
das soluções de Pb(NO3)2 e BaCl2  
+ corante alimentício amarelo

Dr. Sturli anti-B
Água destilada + 0,2 M Pb(NO3)2  
+ corante alimentício amarelo

Dr. Pletsching anti-A
Água destilada + 0,2 M BaCl2  
+ corante alimentício amarelo

* q.s.p. coloração desejada. ** Tipos sanguíneos conforme revisto por Schwarz e Dorner (2003).  
Obs.: os tipos sanguíneos e as aglutininas de cada indivíduo devem ser omitidos nos rótulos dos tubos.

desejada dos sais (falso positivo). A seguir 
registros fotográficos da produção dos rea-
gentes.

O protocolo de Sharp e Smailes é baseado 
em reações de dupla troca entre os sais uti-
lizados. O nitrato de chumbo II (ou plum-
boso) reage com o iodeto de potássio, pre-
cipitando o iodeto de chumbo (PbI2), um 
composto insolúvel e que será observado 
com coloração levemente dourada. Contudo, 
não compromete a interpretação dos resul-
tados. A reação entre o cloreto de bário e o 
nitrato de prata leva à formação do cloreto 
de prata (AgCl), um sal sólido e de tonali-
dade branca que, no entanto, foi mascarada 
pelo corante vermelho. As duas reações su-
pracitadas produzem, além dos precipitados, 
substâncias solúveis em água e, assim, não vi-
síveis: nitrato de potássio (KNO3) e nitrato 
de bário (Ba(NO3)2), respectivamente.
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Figura 1.
Amostras de sangue (A) e soro 
(B) artificiais. (C) Organização 
da bancada para a realização da 
reprodução do trabalho de Karl 
Landsteiner.

Vale ressaltar que é importante que os alu-
nos não entrem em contato direto com as 
soluções. Recomenda-se que usem luvas, 
trabalhem com cuidado, atenção e utilizem 
pipetas Pasteur ou conta-gotas para realizar 
os procedimentos. O docente pode aprovei-
tar a oportunidade e salientar os riscos bio-
lógicos de se trabalhar com fluidos humanos 
e, por analogia, explicar os cuidados necessá-
rios para a realização da prática. Além disso, 
destaca-se que esta atividade prática pode ser 
feita, interdisciplinarmente, com a Química, 
possibilitando a discussão de como os san-
gues e soros artificiais foram produzidos (os 
reagentes utilizados), assim como as reações 
químicas empregadas para obtenção dos re-
sultados pretendidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Finalizados os estudos e discussões ante-
riores, como relacioná-los com polialelia? A 
sugestão é utilizar os dados que os alunos 
apresentarão na etapa 2 como ponto de par-
tida, levantando questionamentos acerca da 
origem das variações fenotípicas do sistema 
ABO e sua relação com a genética. É possível 
aprofundar a discussão valendo-se de dife-
rentes percursos, dentre eles, polimorfismos 
genéticos, diferentes sistemas de dominân-
cias e genética de populações. Alternativa-
mente, ou de forma complementar, o docente 
pode preparar genealogias que ilustrem a he-
rança dos grupos sanguíneos, de modo que 
a análise de tal conteúdo forneça pistas que 
conduzam os estudantes até a polialelia.

De fato, a genética não é um conhecimento 

prévio obrigatório para a realização desta ati-
vidade. Como já mencionado, na virada do 
século XX, quando das conclusões obtidas 
por Landsteiner, não se tinha o conhecimen-
to atual de que ora dispomos sobre a genéti-
ca mendeliana e muito menos sobre os alelos 
responsáveis pelo sistema ABO. O trabalho 
de Gregor Mendel (1822 – 1884) seria re-
descoberto apenas em 1900 pelos botânicos 
Hugo de Vries (1848 – 1935), Carl Cor-
rens (1864 – 1933) e Erich von Tschermak 
(1871 – 1962) e, no ano seguinte, traduzido 
do alemão para o inglês por William Bateson 
(1861 – 1926), tornando-o mais acessível à 
comunidade científica. O padrão mendelia-
no de herança dos aglutinogênios A e B se-
ria proposto em 1910, através de estudos de 
família realizados por Emil von Dungern e 
Ludwik Hirszfeld. Através desse contexto, 
pode-se discutir com os estudantes, sob uma 
perspectiva histórica, que a Ciência se dá por 
meio de uma construção contínua e coleti-
va, a partir de contribuições do trabalho de 
diferentes cientistas que são imersas em um 
contexto histórico-social.

Nessa perspectiva, é importante ressaltar 
que alguns elementos presentes na proposta 
didática têm por finalidade contextualizar e 
reconhecer o papel de diferentes atores (cien-
tistas) e suas contribuições na compreensão 
da incompatibilidade sanguínea humana, si-
tuando, na medida do possível, no tempo, os 
acontecimentos gerados. Dentre eles, no ro-
teiro da aula prática destacamos a influência 
do trabalho de Jules Bordet (1870 – 1961) – 
que também estudou a aglutinação de hemá-
cias em diferentes espécies – nas pesquisas 
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conduzidas por Landsteiner. Ainda, a histó-
ria da ciência aponta para as contribuições de 
Adolf Creite (1847 – 1921), Leonard Lan-
dois (1837 - 1902), personagens pouco reco-
nhecidos e com significativa contribuição nos 
estudos sobre hemoaglutinação.

Ao abordarmos a vida e o trabalho de Lands-
teiner (anexo 1), igualmente nos preocupa-
mos em reconhecer o papel fundamental de 
outros cientistas na determinação dos siste-
mas ABO e Rh. Em conjunto, esse contexto 
fundamenta e fornece dados a serem utiliza-
dos para discutir a complexidade da constru-
ção do conhecimento e evitar a perpetuação 
de algumas deformações acerca do trabalho 
científico e da natureza da ciência, tais como, 
por exemplo, a ideia do cientista enquan-
to gênio isolado realizando experimentos e 
pronto a realizar uma “descoberta dada”. Por 
conseguinte, acreditamos que nossa propos-
ta pedagógica tem o potencial de servir como 

meio para o ensino de Grupos Sanguíneos 
sem, no entanto, perder de vista o contexto 
histórico, fundamental para que os estudan-
tes possam desenvolver plenamente habili-
dades de leitura acerca da Ciência, seus atri-
butos e implicações enquanto frutos do seu 
tempo.

Após a conclusão da atividade, seria interes-
sante conversar com a turma sobre a vida e 
as diversas contribuições científicas de Karl 
Landsteiner. Possivelmente, eles ficarão sur-
presos ao saber que reproduziram e intelec-
tualmente refletiram sobre um experimento 
que, em 1930, teve seus desdobramentos re-
conhecidos pela comunidade científica com 
a concessão do Prêmio Nobel de Fisiologia 
ou Medicina a Landsteiner. Será instigante 
evidenciar para os alunos que eles têm a ca-
pacidade de compreender um trabalho cien-
tífico deste porte, o que pode contribuir para 
aproximá-los da Ciência e do fazer científico.
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ANEXO 1
Karl Landsteiner 

Karl Landsteiner foi um médico e cientista de suma importância para o progresso da ciência, nas-
cido em Viena, Áustria. Graduado pela Universidade de Viena (1891), já desenvolvia pesquisas 
no campo da bioquímica desde a graduação. Posteriormente, atuou em diversas áreas como bac-
teriologia, hematologia e imunologia, sem se distanciar da clínica. A partir de 1898, Landsteiner 
começou a trabalhar como assistente na mesma universidade e teve seu interesse despertado para 
estudar mecanismos de imunidade e da natureza de anticorpos.

Landsteiner deu seu primeiro passo na compreensão sobre incompatibilidade sanguínea em 1900, 
quando percebeu a formação de aglutinados após a mistura do sangue de diferentes indivíduos. No 
ano seguinte, identificou os grupos sanguíneos A, B e O, de acordo com as suas propriedades de 
aglutinação. O grupo sanguíneo AB seria descoberto em 1902, por Adriano Sturli (1873 – 1964), 
um de seus pupilos, e Alfred von Decastello-Rechtwehr (1872 – 1960). No ano de 1930 ganhou 
o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descrição do sistema de grupos sanguíneos huma-
nos ABO. Suas contribuições estabeleceram fundamentos e possibilitaram práticas mais seguras de 
transfusão sanguínea. Apesar dos grandes avanços, reações transfusionais intragrupo ainda eram 
observadas, o que seria explicado a posteriori. Assim, em continuidade aos estudos imunohemato-
lógicos, em 1940, Landsteiner e Alexander Wiener (1907 – 1976) descreveram o fator Rh, contri-
buindo para o entendimento da doença hemolítica do recém-nascido e das reações transfusionais 
hemolíticas. 

O cientista faleceu em 1943, deixando um grande legado envolvendo contribuições para o diag-
nóstico da sífilis, o isolamento do vírus que causa a poliomielite, o uso de derivados sanguíneos 
na hemoterapia, os estudos de haptenos, o conhecimento da hemoglobinúria paroxística noturna, 
dentre tantas outras.
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Os conteúdos de Genética, muitas vezes, são ensi-
nados a partir de uma abordagem que favorece 

compreensões incorretas e anacrônicas sobre o papel 
de Mendel na História da Genética. Neste contexto, 
o trabalho apresentado é uma sequência didática in-
titulada “Abordagem Contextual da Herança Mende-
liana utilizando HQ” que utilizou, como base teórica, 
artigos da edição especial - “150 – genética mendelia-
na” - da Revista Genética na Escola (2018). A pro-
posta abordou questões e reflexões sobre a história 
de Gregor Mendel e os mitos propagados sobre ele, 
os desdobramentos de suas pesquisas que resultaram 
nos embates entre “mendelistas” e “biometricistas”, 
além de questões sobre a natureza da Ciência. 

Tais questões, acreditamos, precisam ser discutidas 
com a inserção de estudos de História, de Filosofia e 
Sociologia da Ciência. Assim, o recurso didático uti-
lizado, a história em quadrinhos, auxilia a promover 
um ensino de Genética que ressalte a natureza huma-
na e social do trabalho científico para o surgimento de 
um entendimento mais adequado do fazer científico.
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O ensino de Biologia muitas vezes é rea-
lizado em uma abordagem conteudista 

e descontextualizada, o que pode dificultar a 
aprendizagem de conceitos científicos como 
também a formação de uma visão mais am-
pla da Ciência. Nesse sentido, acreditamos 
que nos cursos de formação de professores 
poderia ser promovida a melhoria do proces-
so de ensino e sua adequação aos conceitos 
científicos.

No contexto de Ensino de Genética, o caso 
da herança mendeliana ilustra bem essa pro-
blemática, pois tanto a literatura científica, 
quanto o contexto escolar têm propagado 
compreensões incorretas e anacrônicas sobre 
o papel de Mendel na História da Genética 
– elementos que formam o que pode ser cha-
mado de o Mendel mítico. O mito Mendel 
demanda uma abordagem mais elaborada, 
que destaque a natureza humana e social do 
trabalho científico e que objetive um enten-
dimento mais adequado do fazer científico. 

Dentre as possíveis abordagens para a in-
serção de História, Filosofia e Sociologia 
da Ciência em sala de aula, sugere-se a uti-
lização de Histórias em Quadrinhos (HQ) 
já utilizadas como recursos didáticos e de 
divulgação científica há muito tempo. Neste 
contexto, o uso de HQ pode ser uma estra-
tégia para o ensino de genética. A sequência 
didática aqui proposta foi intitulada “Abor-
dagem Contextual da Herança Mendeliana 
utilizando HQ” e desenvolvida em um curso 
de licenciatura de Ciências Naturais. 

As HQ foram elaboradas com intuito de 
apresentar situações-problema que insti-
guem o estudante a refletir sobre o assunto 
abordado. Elas não buscam apresentar ex-
plicações exaustivas sobre um determinado 
conceito ou situação e podem conter ques-
tões abertas que permitam o direcionamento 
das atividades e discussões posteriores com 
os estudantes. 

Como repertório teórico, foram utilizados 
artigos da edição especial “150 – genética 
mendeliana” da Revista Genética na Escola 
(2018). A série de Histórias em Quadrinho 
“Mendel quadro a quadro”, que compõem 
essa sequência didática (SD), aborda ques-
tões sobre a história de Gregor Mendel e os 
mitos propagados sobre ele, os desdobra-

mentos de suas pesquisas que resultaram 
nos embates entre “mendelistas” e “biometri-
cistas”, além de questões sobre a natureza da 
Ciência. 

As questões foram exploradas a partir do le-
vantamento de aspectos históricos e filosófi-
cos sobre a natureza e o contexto do trabalho 
de Mendel, identificando o impacto das ideias 
e trabalhos de cientistas anteriores e contem-
porâneos em suas pesquisas, assim como a 
influência de aspectos sociais na escolha de 
seu objeto de pesquisa. Vários temas relacio-
nados à Genética, como o próprio conceito 
de gene, necessitam de uma compreensão 
histórica e filosófica para a formação de uma 
visão mais coerente, a fim de se evitar erros 
conceituais causados por reducionismos. 
Já em relação à História da Genética, estão 
presentes no tema de “herança mendeliana” 
mitos históricos, deformações de conceitos 
científicos, assim como inadequações acerca 
da imagem da Ciência e de cientistas.

ESTRUTURA DA  
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
De acordo com Zabala (1998) - “[...] sequên-
cias de atividades de ensino/aprendizagem, 
ou sequências didáticas, são uma maneira de 
encadear e articular as diferentes atividades 
ao longo de uma unidade didática.” (p. 20). 

A Sequência Didática “Abordagem Contex-
tual da Herança Mendeliana” possui uma es-
trutura composta por treze Momentos dis-
tribuídos em: Apresentação da Situação (três 
Momentos), Realização das Atividades com 
três Etapas 1, 2 e 3 (cada Etapa, três Momen-
tos) e Auto Avaliação (um momento).

I. No Quadro 1, estão os objetivos espe-
cíficos da realização da proposta, que 
são: permitir que os estudantes com-
preendam conteúdos acerca do contexto 
histórico do trabalho de Mendel, suas 
influências, objetivos e resultados e os 
principais mitos em relação ao trabalho 
e às ideias de Mendel;

II. possibilitar a compreensão do contexto 
histórico da chamada “redescoberta” ou 
reinterpretação do trabalho de Mendel 
pelos mendelistas no século XX e suas 
implicações teóricas;
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Quadro 1.
Descrição da Apresentação Inicial e dos Módulos da SD “Uma proposta de Abordagem Contextual da Herança Mendeliana”.

Etapas da SD Temática  
desenvolvida

Objetivos de  
cada Momento

Estratégias didáticas/ 
Atividades

Tempo/ 
Forma

Apresentação  
da situação/

Momento 1

Apresentação da SD Apresentar o plano de  
ensino SD

Exposição oral dialogada 1 aula presencial

Apresentação  
da situação/

Momento 2

Identificação dos 
conhecimentos prévios dos 
estudantes

Identificação das concepções 
prévias dos participantes sobre 
os temas abordados na SD

Questionário diagnóstico 1 aula presencial

Apresentação  
da situação/

Momento 3

Apresentação das HQ como 
material didático

Apresentar aos participantes 
algumas noções básicas  
sobre HQ

Exposição oral dialogada 1 aula presencial

Realização das 
Atividades:  
Etapa 1/

Momento 4

Contexto histórico e filosófico 
do trabalho de Mendel

Compreender o contexto 
histórico do trabalho de 
Mendel: a ciência não é 
socialmente neutra;  
o conhecimento científico 
possui natureza conjectural

- Apresentação das HQ 1 “Pai 
(s) da Genética?” e HQ 2 
“Como é a ciência afinal?”

- Leitura/discussão do artigo 
“Mendel e seus abismos”

1 aula presencial

Etapa 1/

Momento 5

Contexto histórico e filosófico 
do trabalho de Mendel

Permitir a organização e 
expressão dos conhecimentos 
adquiridos.

- Produção individual ou em 
dupla de HQ

1 aula à distância

Etapa 1/

Momento 6

Contexto histórico e filosófico 
do trabalho de Mendel

Expor e compartilhar os 
conhecimentos adquiridos e 
discussão de ideias

- Apresentação e discussão 
das HQ elaboradas pelos 
estudantes

1 aula presencial

Realização das 
Atividades:  
Etapa 2/

Momento 7

Mendel mítico Compreender os principais 
mitos em relação ao trabalho 
e às ideias de Mendel; 
compreender que os 
paradigmas são a origem e o 
fim do conhecimento científico

- Apresentação de HQ 3 
instigadora “Um mito 
chamado Mendel”;

- Leitura/discussão em 
conjunto do artigo “Mendel 
mítico sob um olhar crítico: o 
papel de Mendel na história 
da Genética”

1 aula presencial

Etapa 2/

Momento 8

Mendel mítico Permitir a organização e 
expressão dos conhecimentos 
adquiridos

- Produção individual ou em 
dupla de HQ

1 aula à distância

Etapa 2/

Momento 9

Mendel mítico Expor e compartilhar os 
conhecimentos adquiridos e 
discussão de ideias

- Apresentação e discussão 
das HQ elaboradas pelos 
estudantes

1 aula presencial

Realização das 
Atividades:  
Etapa 3/

Momento 10

Aspectos históricos e filosóficos 
das interpretações do trabalho 
de Mendel no século XX

Compreender o contexto 
histórico da chamada 
redescoberta ou reinterpretação 
do trabalho de Mendel 
pelos mendelistas no século 
XX e suas implicações 
teóricas; compreender que 
há pluralidade de métodos 
científicos e que os paradigmas 
são a origem e o fim do 
conhecimento científico

- Apresentação de HQ 
4 instigadora “Mendel 
mendelista ou biometricista?”

- Leitura/discussão em 
conjunto do artigo “O Mendel 
que não era mendelista”

1 aula presencial

Etapa 3/

Momento 11

Aspectos históricos e filosóficos 
das interpretações do trabalho 
de Mendel no século XX

Permitir a organização e 
expressão dos conhecimentos 
adquiridos

- Produção individual ou em 
dupla de HQ

1 aula à distância

Etapa 3/

Momento 12

Aspectos históricos e filosóficos 
das interpretações do trabalho 
de Mendel no século XX

Expor e compartilhar os 
conhecimentos adquiridos e 
discussão de ideias

- Apresentação e discussão 
das HQ elaboradas pelos 
estudantes

1 aula presencial

Autoavaliação/

Momento 13

Finalização da SD Identificação das concepções 
dos participantes acerca da 
SD e dos recursos didáticos 
utilizados

Aplicação do questionário final 1 aula presencial
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III. proporcionar o entendimento, a partir 
de reflexões e diálogos, de que há uma 
pluralidade de métodos científicos, de 
que o conhecimento científico é conjec-
tural e de que a construção do conheci-
mento científico possui caráter social;

IV. compreender noções básicas sobre HQ, 
como linguagens e metalinguagens asso-
ciadas, além de possibilidades pedagógi-
cas e instruções sobre como elaborá-las;

V. possibilitar que os estudantes reflitam, 
organizem reflexões, expressem e discu-
tam os conhecimentos sobre a temática.

DESENVOLVIMENTO  
DA SEQUÊNCIA 
1. Apresentação da Situação  

(Composta por três Momentos)

Momento 1: Exposição aos estudantes da 
proposta que será realizada para conscien-
tizá-los dos objetivos propostos, metodo-
logias e avaliações que serão realizadas 
(Quadro 1). O diálogo entre professor e 
estudante nesse momento é essencial para 
estimular o interesse e a participação dos 
estudantes nas atividades. No contexto 
em que é desenvolvida a SD, realiza-se 
uma exposição dialogada, abrindo espaço 
para questionamentos e sugestões dos es-
tudantes.

Momento 2: Aplicação de questionário com 
quatro questões agrupadas em duas cate-
gorias, conforme explicitadas a seguir:

Concepções sobre História da Genética:

a) Que palavras vêm a sua mente ao pen-
sar sobre Gregor Mendel?

b) O que você sabe sobre as ideias e a his-
tória de Gregor Mendel?

Concepções acerca da natureza da Ciência:

a) De acordo com a sua compreensão, o 
que é Ciência?

b) Como ocorre a construção do conhe-
cimento científico? Se desejar, citar 
exemplos que ilustrem as ideias apre-
sentadas.

MATERIAIS DIDÁTICOS

A partir dessas questões é possível iden-
tificar algumas concepções dos estudantes 
acerca das principais temáticas abordadas 
na SD. As concepções apresentam, geral-
mente, uma preponderância de ideias que 
coadunam com uma visão empírico-indu-
tivista, ateórica, rígida, socialmente neu-
tra, descontextualizada e elitista de ciên-
cia. Em relação ao conhecimento sobre as 
ideias e a história de Mendel, os partici-
pantes demonstram ter noções simplifica-
das, descontextualizadas e anacrônicas em 
suas respostas ao questionário diagnósti-
co. 

Momento 3: Discussão sobre HQ como re-
curso didático, apresentando aos estudan-
tes algumas noções básicas sobre elas, suas 
linguagens e metalinguagens associadas, 
bem como as suas possibilidades pedagó-
gicas e instruções sobre como elaborá-las. 
Assim, os estudantes ficam familiarizados 
com o recurso didático para poderem, no 
decorrer da SD, construírem as próprias 
HQ.

Foi realizada uma exposição dialogada 
com a utilização de slides elaborados pe-
los autores deste trabalho e disponíveis 
em: <https://drive.google.com/file/
d/1gg3BuNTRoVbBJG1mz1eFqJvPa-
WMErkVK/view?usp=sharing>.

2. Realização das Atividades  
(Composta pelas Etapas 1, 2 e 3 – 
cada Etapa com três Momentos)

As etapas 1, 2 e 3 constituem o desenvolvi-
mento das atividades propostas para a SD 
e possuem a mesma sequência de atividades 
que se repete em cada uma delas, descritas a 
seguir: 

I. Apresentação de uma HQ com o intuito 
de estimular a reflexão acerca dos temas 
abordados. Após a leitura da HQ, os es-
tudantes são convidados a expressar o 
que compreendem e uma discussão dia-
logada sobre o tema em questão é inicia-
da.

II. Leitura conjunta de um artigo relaciona-
do à temática da HQ. O artigo compõe 
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a edição especial da Revista “Genética 
na Escola” em comemoração aos 150 
anos de publicação do principal tra-
balho de Gregor Mendel (disponível 
em: <https://docs.wixstatic.com/ugd/
b703be_05eb696e7d6a4317afd5cbe-
205f0e5d0.pdf>). Em seguida os estu-
dantes são estimulados a expressarem 
as ideais acerca do texto e das discussões 
contidas no mesmo, podendo o profes-
sor intervir para sanar dúvidas e expor 
conteúdos importantes para a discussão.

III. Elaboração de uma HQ baseada no arti-
go e nas discussões realizadas. A produ-
ção pode ser realizada individualmente 
ou em dupla. Os estudantes têm o prazo 
de duas semanas para produção das HQ 
e podem, caso desejem, revisitar o arti-
go utilizado em sala ou consultar outras 
fontes.

IV. Apresentação das HQs produzidas aos 
professores e colegas, estabelecendo um 
momento de compartilhamento e dis-
cussão de ideias. A produção é utilizada 
como avaliação das etapas 1, 2 e 3. 

3. Auto avaliação  
(Composto por um Momento)

No contexto em que construímos a SD, apli-
camos um questionário com quatro questões 
agrupadas na categoria “Avaliação da sequên-
cia didática”. 

a) Como você avalia o uso das Histórias em 
Quadrinhos na disciplina? Escreva suas 
impressões, sentimentos, opiniões, críti-
cas e/ou sugestões.

b) O que você achou da experiência de pro-
duzir Histórias em Quadrinhos? Escreva 
suas impressões, sentimentos e opiniões.

c) De forma geral, como você avalia a disci-
plina? Escreva suas impressões, sentimen-
tos, opiniões, críticas e/ou sugestões.

d) Você acha que a disciplina contribuiu para 
sua formação? Justifique.

Os resultados da análise do questionário in-
dicaram que a implementação de abordagens 
contextuais no ensino de ciências, em con-
junto com a utilização de HQ, podem favo-

recer a formação de uma visão mais ampla e 
contextualizada de conceitos científicos e da 
natureza da ciência. Geralmente os partici-
pantes fazem uma avaliação positiva da SD. 
Os principais pontos apontados por eles são: 
a disciplina apresentou conteúdos que des-
conheciam sobre Genética e sobre a História 
de Mendel; uma nova perspectiva pedagógi-
ca para ser utilizada em sala de aula; a possi-
bilidade de autonomia para criar produtos e 
compartilhar conhecimentos. 

Os resultados também demonstram indica-
tivos de como as HQ produzidas alcançam 
os objetivos propostos, pois narram que po-
dem conhecer melhor os conteúdos aborda-
dos e que a compreensão dos mesmos foram 
ampliados devido à leitura dos textos e das 
discussões das HQ elaboradas que, além do 
mais, estimulam a interatividade em sala de 
aula.

A seguir, apresentamos os temas aborda-
dos e os conteúdos relacionados ao enredo 
apresentado em cada um dos 3 Módulos que 
compuseram tal didática e as cinco HQ ela-
boradas.

Artigos utilizados como base para a elabo-
ração da HQ 1: “Mendel e seus abismos” 
(ANDRADE; SILVA, 2016); “Mendel e 
depois de Mendel” (MARTINS; PRES-
TES, 2016). Os artigos tratam de aspec-
tos históricos e filosóficos que visam con-
textualizar o trabalho de Gregor Mendel, 
ressaltando as diferentes explicações para 
o fenômeno da hereditariedade na histó-
ria anterior ao monge. Os artigos retratam 
também como o abade Cyril Napp impac-
tou a formação acadêmica de Mendel na 
Universidade de Viena. Retratam também 
o delineamento experimental de Men-
del, o processo de produção de conceitos 
e a proposição de um modelo explicativo 
novo. Do ponto de vista epistemológico, 
abordam os obstáculos existentes entre os 
fenômenos observados e a explicação dos 
mesmos na construção do conhecimento 
científico.

Conteúdos abordados: A linha de pesquisa 
na qual Mendel estava inserido era bas-
tante ativa naquela época, significando 
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que Mendel não começou o trabalho do 
nada, mas sim a partir de diversas fontes 
que o influenciaram e direcionaram sua 
pesquisa. Portanto, o título da HQ visa 
chamar a atenção para algumas ideias 
equivocadas sobre as descobertas cien-
tíficas e contrapõe-se ao mito de que o 
grande cientista é um gênio isolado, capaz 
de fazer descobertas excepcionais, unica-
mente a partir da própria genialidade. O 
questionamento do último quadro – “se-
ria a Genética um caso raro de múltipla 
paternidade na Ciência?” – visa levantar a 
discussão em sala de aula sobre ser correto 
ou não atribuir a paternidade ou autoria 
de alguma teoria ou ramo da Ciência a um 

Figura 2.
HQ 1: Pai(s) da Genética? 
Fonte: Elaborada por Lucas 
Freitas

único cientista, sendo que a Ciência sem-
pre se desenvolve comunitariamente. 

DETALHAMENTO DAS HQS 
COMO RECURSO DIDÁTICO
HQ 1: Pai(s) da Genética? 

 (Figura 2)

Temática desenvolvida: Mendel, herança 
mendeliana, história da Ciência.

Objetivo: possibilitar a compreensão do 
contexto histórico do trabalho de Mendel, 
que a ciência não é socialmente neutra e 
que o conhecimento científico possui na-
tureza conjectural 

Relato da aplicação: Após a leitura, ques-
tionamos os participantes sobre o que 
haviam compreendido. Um aspecto men-
cionado por eles foi a compreensão sobre 
o trabalho de Mendel ter sido desenvolvi-

do a partir de conhecimentos coletivos e 
de influências externas, o que é contrário 
a uma visão individualista e elitista de 
que a ciência é desenvolvida por gênios 
isolados.
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HQ 2: Como é a Ciência afinal? 
 (Figura 3).

Temática desenvolvida: Mendel, herança 
mendeliana, natureza da Ciência. 

Objetivo: Permitir a organização e expres-
são dos conhecimentos adquiridos.

Artigo utilizado: “Mendel e seus abismos” 
(ANDRADE, SILVA, 2016). O artigo 
relata que as pesquisas de Mendel eram 
potencialmente positivas para os inte-
resses econômicos dos agricultorres. As 
observações que ele realiza partiam de 
pressupostos teóricos que as norteavam – 
como a crença na existência de leis natu-
rais que podiam ser expressas por relações 
matemáticas, bem como suas conclusões 
estavam longe de serem fatos provados 
empiricamente de forma cabal, visto que 
os próprios fatores, elementos essenciais 
de suas explicações, eram parte de um 
modelo teórico que, para funcionar como 

Figura 3.
HQ 2: Como é a ciência afinal? 
Fonte: Elaborada por Lucas 
Freitas

explicação, necessitavam de que fossem 
assumidos como existentes na realidade.

Conteúdos abordados: Muitas vezes encon-
tramos entre professores, estudantes e li-
vros, perspectivas de Ciência identificadas 
com uma concepção empirico-indutivista 
e ateórica, socialmente neutra, ahistórica e 
infalível (PÉREZ et al, 2001). Essa visão, 
entretanto, é uma deformação da Ciência 
real. O trabalho de Mendel corrobora tal 
concepção em vários aspectos: A HQ, 
nesse sentido, aponta o contraponto entre 
o que é afirmado por essa visão deforma-
da de Ciência e o que de fato ocorreu no 
desenvolvimento das pesquisas realizadas 
por Mendel.

Antes de apresentar a HQ, pode-se discu-
tir a concepção prévia sobre ciência. Após a 
leitura e discussão da HQ, o professor pode 
resgatar as concepções para reflexão, junta-
mente com os estudantes.
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Relato da aplicação: Após a leitura, dialo-
ga-se sobre o que foi compreendido com 
a leitura e com a HQ-2 e os participantes 
expuseram as próprias compreensões e 
dúvidas de forma livre. Um assunto abor-
dado pelos participantes foi o caráter pro-
visório das explicações científicas, assim 
como, o fato de que a ciência é uma tenta-
tiva de explicar fenômenos naturais e que 
a explicação possui natureza conjectural.

Após as discussões, orientar os participantes 
a elaborar uma HQ baseada no artigo lido 
em sala “Mendel e seus abismos” (ANDRA-
DE; SILVA, 2016) e nas discussões realiza-
das. A elaboração da HQ poderia ser feita de 
forma individual ou em dupla. 

HQ 3: Um mito chamado Mendel 
 (Figura 4).

Temática desenvolvida: Mendel, herança 
mendeliana, história da Ciência.

Objetivo: Compreender os principais mitos 
em relação ao trabalho e às ideias de Men-
del, assim como os paradigmas, ou seja, 
visões coerentes e articuladas, aceitas pela 
comunidade científica e que orientam to-
das as investigações, são a origem e o fim 
do conhecimento científico (PÉREZ et 
al., 2001). 

Artigo utilizado: “O Mendel mítico sob um 
olhar crítico: o papel de Mendel na His-
tória da Genética” (EL-HANI, 2016). O 
artigo analisa o Mendel mítico, que está 
relacionado a uma série de elementos er-
rôneos presentes nas narrativas históricas 
sobre Mendel, encontrados tanto na ciên-
cia escolar como na literatura científica. 
Por exemplo, é possível afirmar que Men-
del não era, como comumente retratado, 
um monge isolado e ignorado, tampouco 
fazia parte de uma comunidade científi-
ca dedicada ao problema da herança. Há, 
nesse sentido, uma tendência a se ignorar 
o real contexto do trabalho mendeliano, 
assim como muitas ideias posteriores ao 
trabalho são atribuídas a ele, o que acaba 
por ofuscar o verdadeiro papel deste cien-
tista na História da Genética.

Conteúdos abordados: A história de Men-
del e suas contribuições têm sido apre-
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sentadas muitas vezes, tanto no contexto 
escolar quanto no contexto acadêmico de 
forma anacrônica, atribuindo a Mendel 
termos e conceitos que surgiram poste-
riormente ao seu trabalho (como o con-
ceito de gene, fenótipo e genótipo, dentre 
outros) e ignorando o contexto em que 
ele trabalhou. Até mesmo a ideia de que 
Mendel era um pesquisador engajado na 
investigação do fenômeno da herança é 
questionável, visto que seu maior interesse 
eram as investigações sobre a hibridização.

Relato da aplicação: A HQ apresenta um 
caráter explicativo em tom informal, po-
dendo ser utilizada tanto no início como 
no final de uma abordagem em sala de 
aula. Ao início, os estudantes podem ser 
questionados sobre quais são as próprias 
concepções acerca de Mendel e seu traba-
lho e depois apresentados à HQ, estimu-
lando a reflexão e o debate acerca da temá-
tica, e ao final, com o objetivo de análise 
crítica das ideias trabalhadas. A partir da 
leitura da HQ, os participantes expressam 
que existem informações inadequadas so-
bre a história de Mendel e que essas infor-
mações são apresentadas em livros sobre o 
assunto, em especial no currículo de edu-
cação básica. A informação está em acor-
do com a ideia do Mendel mítico proposta 
por El-Hani (2016).

Um dos participantes, por exemplo, tra-
çou também um paralelo entre o chamado 
Mendel mítico e a forma como a história 
da Física é abordada no ambiente escolar 
e acadêmico. Havendo a percepção de que 
existe, da mesma forma que ocorre com 
a História da Genética, uma construção 
mítica que envolve as figuras como as de 
Newton e Einstein. Desconsiderando o 
contexto em que são inseridos tais traba-
lhos e também a contribuição de outros 
cientistas para a Física.

Outro exemplo abordado na discussão foi 
a importância do cuidado que cientistas 
e professores devem ter com o estudo da 
História da Ciência, a fim de evitar reinter-
pretações errôneas e anacrônicas acerca do 
trabalho, das ideias e do contexto no qual 
os cientistas do passado estão inseridos.
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Figura 4.
HQ 3: Um mito chamado 
Mendel. Fonte: Elaborada por 
Lucas Freitas.
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HQ 4: Mendel “mendelista” ou  
“biometricista”? 
(Figura 5)

Temática desenvolvida: Mendel, herança 
mendeliana, mendelistas, biometricistas, 
história da Ciência.

Objetivo: Compreender o contexto histó-
rico da chamada redescoberta ou rein-
terpretação do trabalho de Mendel pelos 
mendelistas no século XX e suas implica-
ções teóricas, bem como, entender que há 
uma pluralidade de métodos científicos e 
que os paradigmas são a origem e o fim do 
conhecimento científico.

Artigo utilizado: O Mendel que não era men-
delista (MATIOLI, EGGERS, 2016). O 
artigo aborda a grande disputa entre pers-
pectivas científicas acerca da lei da here-
ditariedade biológica no início do século 
XX – mendelistas versus biometricistas 
–, encerrada a partir de 1918 pelo mate-
mático inglês Ronald Aylmer Fisher que 
demonstrou matematicamente que ambas 
as visões poderiam ser compatibilizadas. 
Além disso, os autores demonstram que 
Gregor Mendel já havia identificado ele-
mentos para compreender a natureza e a 
solução dessa problemática, o que pode 
ser verificado em seu trabalho com Pha-
seolus.

Conteúdos abordados: No início do século 
XX, dois grupos, com perspectivas distin-
tas de análise do fenômeno da herança, se 
estabeleceram: os chamados “biometricis-
tas”, pesquisadores que seguiram a linha 
de pesquisa de Galton e que se alinhavam 
à noção evolutiva de Charles Darwin; de 
acordo com eles, as mudanças eram sem-
pre lentas e graduais entre os indivíduos 
de uma população; por outro lado, os cha-
mados “mendelistas”, que defendiam a ge-
neralidade das “leis de Mendel” com base 
nas partículas ou fatores hereditários que 
determinavam os caracteres biológicos.

A HQ levanta a seguinte indagação: “E 
Mendel? Onde ele se encaixaria nessa con-
textualização?”. Se por um lado, o trabalho 
dele com Pisum sativum parece fornecer os 
alicerces que sustentam a posição “mende-
lista”, por outro lado, é um trabalho mui-

tas vezes desconhecido de Mendel, que 
trata da experimentação com cruzamento 
de espécies de Phaseolus (feijão) que resul-
tou em uma gradação quase contínua da 
coloração das sementes, que se adequava 
às expectativas de um “biometricista”. 

Outros assuntos que podem ser discutidos a 
partir da HQ são as limitações dos modelos 
teóricos em explicar os fenômenos observa-
dos e a necessidade de constante revisão e 
debate sobre os conhecimentos científicos ao 
longo do tempo, além de apontar para o es-
quecido trabalho de Mendel com Phaseolus.

Relato da aplicação: Os participantes indi-
caram que as duas perspectivas acerca da 
herança – mendelistas e biometricistas 
– estão presentes nas ideias de Mendel, 
assim como em suas ações. A ideia faz 
referência à pesquisa com Phaseolus quan-
do Mendel considerou que as diferentes 
cores das sementes poderiam ser expli-
cadas a partir de dois pares e fatores in-
dependentes, prenunciando a solução do 
conflito, resolvido por Fisher anos depois. 
Outro tópico abordado no diálogo entre 
os participantes foi a aparente ausência de 
menções aos biometricistas em aulas so-
bre Genética. Um dos participantes rela-
cionou esse esquecimento a Lamarck, que 
teria contribuído para as ideias evolucio-
nistas, mas acabou ofuscado por Darwin.

Os participantes compreenderam que as 
ideias dos biometricistas e dos mende-
listas poderiam se complementar, con-
cordando que ambas são dois lados da 
mesma moeda, como afirmam Matioli e 
Eggers (2016).
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Figura 5.
Mendel “mendelista” ou 
“biometricista”? Fonte: 
Elaborada por Lucas Freitas.
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A sequência didática apresentada é uma aborda-
gem investigativa, com uso de material lúdico 

e tecnológico para o ensino de divisão celular, com-
posto por um kit de peças adaptadas do brinquedo 
Pinos Mágicos, para representação das moléculas 
de DNA em diferentes montagens e disposições 
ao longo do ciclo celular. O kit de Pinos Mágicos 
permite a representação do material genético nas 
divisões celulares de forma investigativa e coletiva. 
Além disso, todo o manuseio didático do kit é re-
gistrado com a técnica stop motion usando câmera e 
ferramentas do celular.
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A IDEIA DOS PINOS MÁGICOS

Trabalhar os mecanismos da divisão 
celular em sala de aula nunca foi tri-

vial, seja para o professor encontrar uma 
forma de dinamizar o conteúdo, seja para 
o aluno entender essa dinâmica. Atrelado 
ao conjunto de movimentações citoplas-
máticas ocasionadas pelos filamentos mi-
crotubulares do citoesqueleto, há uma vas-
ta nomenclatura que complica ainda mais 
esse processo de ensino e aprendizagem, 
pois são moléculas de DNA, cromosso-
mos, cromátides, homólogos, irmãs, repli-
cação, microtúbulos, centro organizador 
de microtúbulos, prófase, metáfase, anáfa-
se, telófase, citocinese, leptóteno, zigóteno, 

Figura 1.
Os Pinos Mágicos.

paquíteno, diplóteno, diacinese, diploide, 
haploide....

A ideia de usar os Pinos Mágicos (Figura 1), 
brinquedo lançado em 1960 pela Indústria de 
Plásticos Elka Ltda., surgiu ao pensar na di-
ficuldade dos alunos para o entendimento de 
todo o processo da divisão celular que envolve 
desde as alterações morfológicas (condensa-
ção cromatínica, rearranjo do citoesqueleto e 
das organelas, fragmentação do envoltório nu-
clear), passando pelas mudanças quantitativas 
do material genético (replicação do DNA, 
manutenção ou redução de ploidia, separação 
dos pares de cromossomos homólogos ou das 
cromátides irmãs) e quais os eventos caracte-
rizam cada fase do ciclo celular. 

O brinquedo é composto por uma quan-
tidade variável de peças coloridas (Figura 
2), dependendo da embalagem, contendo: 
pinos de três e quatro furos, pinos curva e 
rodinha (formada por 2 semicírculos) (de-
nominações contidas na embalagem). 

Transformando o brinquedo em um mate-
rial didático para o ensino de divisão celu-
lar, essas peças tornam-se: a) - cromátides 

(pinos de três e quatro furos); b) - centrô-
meros (pinos curva); c) - centros organiza-
dores de microtúbulos (rodinha); d) - cen-
tríolos (semicírculos).As cores dos pinos 
de três e quatro furos permitem a indicação 
de moléculas maternas e paternas (Figura 
3A), enquanto as cores dos pinos curva 
permitem a indicação dos pares homólogos 
(Figura 3B).

208 Genética na Escola  |  Vol. 15  |  Nº 2  |  2020



Figura 2.
Peças constituintes dos Pinos 
Mágicos: pinos de três (A) e 
quatro (B) furos, pinos curva 
(C) e rodinha (D).

Figura 3.
Representação das moléculas 
de DNA. Em (A), a organização 
por origem materna/paterna 
(pinos de três e quatro furos 
vermelhos e verdes). Em 
(B), organização dos pares 
homólogos 1 e 2 (pinos curva 
amarelo e azul).

É possível trabalhar o conceito de replicação 
do DNA na fase S da interfase do ciclo ce-
lular e, consequentemente, a representação 
dos cromossomos, pois os pinos curva encai-
xam-se representando as moléculas replicadas 
(Figura 4). É importante a representação de 
duas moléculas idênticas com seus respecti-
vos centrômeros, mantendo o padrão de cores 
escolhido e, de tal forma, que permita o ma-
nuseio para posterior separação na Anáfase.

Os pinos ainda permitem trabalhar a di-
versidade de cromossomos (metacêntrico, 

submetacêntrico, acrocêntrico ou telocên-
trico) utilizando diferentes pinos de três 
e quatro furos em relação aos pinos curva 
(Figura 5). Cromossomos metacêntricos 
apresentam peças de mesmo tamanho e 
quantidade entre os pinos curva (Figu-
ra 5A); os submetacêntricos apresentam 
peças diferentes em tamanho e quantida-
de entre os pinos curva (Figura 5B); e os 
acrocêntricos ou telocêntricos apresentam 
peças somente em uma das extremidades 
dos pinos curva (Figura 5C). 
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Figura 4.
Representação das moléculas 
de DNA replicadas.

Figura 5.
Representação da diversidade 
de cromossomos: metacêntrico 
(A), submetacêntrico (B) e 
acrocêntrico ou telocêntrico (C).

Figura 6.
Representação do evento da 
permuta no paquíteno da 
prófase I da meiose.

 Graças à diversidade de cores dos pinos de 
três e quatro furos e o encaixe dos mesmos, a 
permuta (Figura 6) consegue ser representada 
respeitando-se a diferença de origem materna 

e paterna das moléculas homólogas (pelas co-
res) e equivalência entre os materiais genéticos 
trocados (pinos de três furos permutam entre 
si e o mesmo acontece com os de quatro furos). 
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COMO MONTAR  
O MATERIAL
É possível a representação de todo o mate-
rial genético humano pois há embalagens 
comerciais contendo 500 peças suficientes 
para 92 moléculas de DNA. Entretanto, é 
bastante complicada a dinâmica em sala de 
aula e a montagem dessa quantidade em 
uma cartolina. O ideal é trabalhar com ploi-
dia menor (sugestão 2N = 4) e dividir a tur-
ma em grupos.

Cada grupo deve receber um kit contendo:

• 01 folha de cartolina branca para repre-
sentação de envoltório nuclear e fibras do 
fuso (os alunos devem usar lápis e borra-
cha para esquematizar as fases);

• 01 pacote de peças contendo:

• 08 pinos curva em duas cores (4+4) 
(representação dos pares 1 e 2);

• 02 ou 04 rodinhas (representação de 
mitose e/ou meiose);

• Pinos de três e quatro furos em duas 
outras cores (representação dos mate-
riais materno e paterno) para formar 
08 moléculas de DNA (para 2N = 4). 
O número de pinos de furos vai variar 
conforme montagem de tipos de cro-
mossomos (metacêntrico, submetacên-
trico, acrocêntrico ou telocêntrico). O 
professor pode optar por colocar um 
número exato de pinos de furos (deter-
minado por ele na preparação da ativi-
dade) ou um pool. A sugestão da autora 
é que se coloque um número pré-deter-
minado para evitar sobra de peças e 
confusão na montagem. É importante 
ressaltar que, independente da diversi-
dade de tipos de cromossomos a serem 
usados ou da determinação do número 
de pinos de furo do pacote, o professor 
deve fornecer metade dos pinos de furo 
para cada cor escolhida e a proporção 
de pinos de três e quatro furos deve ser 
a mesma para ambas as cores;

• Opcional - Pinos de três e quatro furos 
em uma terceira cor (representação dos 
complexos sinaptonêmicos);

O kit é entregue totalmente desmontado 
aos grupos para que os alunos construam as 
moléculas e representações espaciais das fa-
ses do ciclo de uma célula com determinada 
ploidia.

A IDEIA DO  
STOP MOTION
Stop Motion é uma técnica de disposição se-
quencial de fotografias para simular movi-
mento. Cada fotografia representa um qua-
dro, daí a também denominação de técnica de 
“quadro a quadro” e todas devem ser tiradas 
de um mesmo ponto ou ângulo, com a cena 
sofrendo breve mudança de posição entre a 
documentação de cada quadro. A montagem 
dessa sequência de fotos é que determina a 
ideia de movimento. Aplicativos e programas 
fazem essa animação sequencial de fotogra-
fias, mas o próprio sistema de armazena-
mento de fotos dos celulares pode apresentar 
tal ferramenta de animação. Trazer o celular 
para dentro de sala de aula é uma ferramenta 
essencial para os alunos nativos digitais.

A divisão celular é um dos processos mais 
dinâmicos que reorganiza toda a estrutu-
ra citoplasmática e nuclear para que ocorra 
perfeita separação do material genético e das 
organelas. Não há como compreender o me-
canismo de forma estática, somente por ima-
gens sequenciais que apresentam o processo 
de forma dinâmica e levando ao estudante à 
percepção de que todas as fases estão inter-
ligadas. 

Assim, a proposta aqui apresentada foi de 
unir ludicidade, pelo uso dos pinos mági-
cos, e tecnologia, pela técnica de stop motion 
montada pelo celular, resultando um ensino 
dinâmico e contextualizado de divisão celu-
lar numa sequência didática.

COMO DESENVOLVER  
A SEQUÊNCIA DIDÁTICA
A sequência didática tem abordagem inves-
tigativa com problematizações norteadoras, 
discussões em sala de aula, formulação de hi-
póteses e pesquisa pelos alunos e construção 
do ciclo celular para confirmar ou refutar as 
hipóteses. A sequência didática pode ser tra-
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MATERIAIS DIDÁTICOS

balhada tanto no Ensino Médio quanto no 
Ensino Superior, sempre adequando deta-
lhamento e conceitos, conforme necessidade 
do professor. Para tanto, a sequência é com-
posta por 5 aulas:

1ª aula - Problematização norteadora

Tem a função de instigar os alunos a pensa-
rem a partir de um problema ou situação. O 
professor deve dividir a turma em 4 grupos 
– o que permite a participação de todos os 
alunos de maneira mais efetiva e organizada 
– para realizar uma discussão sobre a ma-
nutenção de um organismo multicelular. O 
ponto de partida deve ser um pequeno texto, 
animação/vídeo, imagens ou questionamen-
to direto aos alunos, desde que seja lançada 
uma situação de expressiva divisão celular, 
como é o caso da descamação e renovação da 
epiderme (“Se a pele descama porque não de-
saparece?”). Os grupos devem primeiramente 
discutir internamente a situação apresentada 
para depois lançarem uma a uma suas res-
postas/hipóteses/ideias. 

A partir dessa situação, novos questiona-
mentos devem ser levantados tanto pelo 
professor quanto pelos grupos, de modo que 
a partir da discussão encontrem-se os cami-
nhos e componentes celulares envolvidos no 
processo, como:

1. Que outros mecanismos de renovação/rege-
neração celular são conhecidos?

2. Como uma nova célula se forma?

3. Como manter as novas células iguais as an-
teriores?

4. Apesar da diversidade de formas e funções, o 
que existe de comum em todas as células de 
um indivíduo?

5. O que significa dizer que a espécie humana 
tem 46 cromossomos?

6. Como isso é mantido durante a vida?

Por meio da discussão gerada, tendo o pro-
fessor papel de mediador, os grupos devem 
realizar pesquisas para a aula seguinte no 
sentido de aprofundar conceitos menciona-
dos que serão importantes para a represen-
tação da divisão com o uso do kit (ciclo celu-
lar, mitose, replicação do DNA, cromatina, 

cromossomos homólogos, cromátides irmãs, 
diploidia, centrômero, microtúbulos...).

2ª aula - Representação da mitose

A proposta para a segunda aula é a apresen-
tação oral, informal e descontraída das pes-
quisas realizadas pelos grupos, sempre com o 
professor no papel de mediador. Na sequên-
cia, os grupos devem receber o kit de Pinos 
Mágicos. É ideal que existam dois conjuntos 
de kit iguais (mesmo padrão de cor) para 
visualização e comparação da variabilidade 
genética na aula 4. Por exemplo, dois grupos 
teriam kit de pinos verde/paterno com ver-
melho/materno e outros dois grupos teriam 
kit de pinos azul/paterno com amarelo/ma-
terno. Inicialmente os grupos trabalharão 
com as representações das moléculas e sua 
nomenclatura (DNA, DNA replicado, dife-
rentes tipos de cromossomos - metacêntrico, 
submetacêntrico, acrocêntrico ou telocêntri-
co -, cromátides irmãs, par de homólogos...). 
Este primeiro momento permite que os 
grupos entendam as possibilidades de uso e 
montagem do material fornecido, associando 
ainda os conceitos discutidos e pesquisados. 

Todas as representações das moléculas e 
fases da divisão devem ser montadas sobre 
a cartolina por meio do arranjo sequencial 
e espacial das peças, levando em conta ele-
mentos como citoplasma, envoltório nuclear 
e microtúbulos, esquematizados a lápis para 
cada fase do ciclo e apagados ao final de cada 
uma delas. Com isso, uma única cartolina por 
grupo comporta todas as fases. A montagem 
deve ser feita em superfície plana (mesa, ban-
cada, refeitório ou no chão da sala de aula) de 
forma a permitir que a cartolina fique esten-
dida. O professor deve auxiliar os grupos na 
atividade, mas sempre no papel de mediador, 
deixando que os alunos sejam protagonistas. 
É durante a utilização do kit de Pinos Má-
gicos que os alunos terão a oportunidade de 
concretizar as discussões e analisar as ideias 
e hipóteses que surgiram a partir dos ques-
tionamentos. O registro das fases da mitose 
deverá ser feito por fotodocumentação com 
celular quadro a quadro, preferencialmente 
a partir de um mesmo ângulo de visão. Ao 
final da aula, cada grupo terá seu conjunto 
de imagens e deverá organizar o próprio ciclo 
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celular mitótico por stop motion, usando apli-
cativos específicos de animação ou opções 
presentes na própria plataforma de organi-
zação das fotos do celular. 

3ª aula - Retomada da problematização

O objetivo da aula é a introdução e constru-
ção do conceito de haploidia, representação 
do processo da meiose, tendo como princi-
pal visualização a separação de cromossomos 
homólogos e, posteriormente, das cromáti-
des irmãs. O professor deve manter a mesma 
divisão em grupos, desta vez para reiniciar 
a discussão caminhando para os mecanis-
mos da meiose. O gatilho pode ser criado 
pelo questionamento “A partir de uma úni-
ca célula forma-se um organismo multicelular. 
Como surge essa primeira célula, o zigoto?”. Os 
grupos devem discutir internamente a situa-
ção apresentada, para depois lançarem um a 
um suas respostas/hipóteses/ideias. Novos 
questionamentos devem ser levantados tanto 
pelo professor quanto pelos grupos, de modo 
que a discussão encontre os caminhos e com-
ponentes celulares envolvidos no processo, 
como nas questões:

1. Como o conjunto do material genético de 
uma espécie é mantido ao longo das gera-
ções?

2. Na produção dos gametas e fecundação as 
células se unem e formam uma  célula com o  
contendo todo o material genético de ambas 
as células?

3. Como ocorre esse processo?

Com o manuseio do kit dos Pinos Mágicos, 
cada grupo terá a oportunidade de refletir 
sobre as questões ao mesmo tempo em que 
monta as possibilidades de arranjo das pe-
ças para alcançar a visualização da haploidia. 
Mais uma vez, o professor tem papel media-
dor, auxiliando os alunos com ferramentas 
conceituais que permitam que os mesmos 
busquem as respostas para as hipóteses ela-
boradas. Para registro das fases da meiose, 
faz-se novamente a utilização de fotodocu-
mentação com celular quadro a quadro. 

4ª aula - Variabilidade genética

Esta penúltima etapa da sequência didática é 
destinada ao entendimento da variabilidade 
genética (presente na prófase I e anáfase I) 

acrescentando a permuta entre os cromosso-
mos homólogos e segregação independente 
dos cromossomos homólogos. As etapas da 
meiose são geralmente recebidas com muita 
abstração e dificuldade pelos alunos. Ao tra-
balhar primeiramente os mecanismos (aula 
3) e depois acrescentar a variabilidade gené-
tica, bem como as fases da prófase I, é uma 
tentativa de concretizar cada conceito de ma-
neira significativa.

Para este início de aula, a questão norteadora 
seria:

- Porque irmãos são geneticamente diferentes se 
recebem o material genético dos mesmos pais?

A dinâmica da aula segue conforme as de-
mais, quando os grupos devem discutir en-
tre si criando as hipóteses. Auxiliados pelo 
professor na discussão, e com maior baga-
gem de conhecimentos, os alunos testa-
riam as hipóteses com o kit, remontan do a 
meiose com o acréscimo da permuta (usan-
do os pinos da representação do complexo 
sinaptonêmico) e segregação independen-
te dos homólogos. É interessante perceber 
que a utilização de dois conjuntos iguais de 
kits para 2 grupos (mesmo padrão de cor 
materno/paterno) dará a oportunidade de 
comparação quanto à variabilidade genética 
gerada. Nesse momento, o professor poderá 
chamar a atenção dos grupos para a com-
paração da variação genética produzida nos 
gametas dos 2 grupos e realizar a discussão 
entre eles. O registro das etapas da meiose 
novamente é feito com o uso de fotodocu-
mentação com celular quadro a quadro.

5ª aula - Síntese

Ao final de quatro aulas de questionamen-
tos, discussões, hipóteses e reconstrução 
prática, tecnológica e lúdica das divisões 
celulares, reserva-se o fechamento do con-
teúdo com uma retomada de conceitos, 
nomenclatura de estruturas e etapas, im-
portância de cada divisão celular. Não se 
configura uma aula expositiva, pois de posse 
de todo o material registrado (stop motion 
por fotodocumentação quadro a quadro) 
e disponibilizado para projeção, professor 
e alunos devem consolidar conceitos ainda 
não compreendidos e fazer uma avaliação 
da sequência didática.
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RESENHAS

Biologia 2020 - 
Guia sintético  
para atualização  
de professores

Os professores de biologia do ensino básico e médio 
defrontam-se diariamente com um desafio: – a 

manutenção atualizada de conhecimentos em uma área 
que é essencialmente dinâmica em suas descobertas. 
Visando auxiliar os docentes, o e-book Biologia 2020 - 
Guia sintético para atualização de professores (Editora 
CIA do E-BOOK, 2020) está composto por textos bem 
acessíveis, numa edição rica em ilustrações didáticas. A 
obra foi preparada pelo professor Tiago Campos Pereira, 
docente do Departamento de Biologia da USP, e coautor 
de diversos artigos da revista Genética na Escola. Trata-
se de uma fonte atual e segura de informações sobre os 
principais achados científicos em Genética e Biologia Geral 
ocorridos no último ano.
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curiosos que poderão ser apresentados em 
sala de aula, que ajudam a despertar a curio-
sidade científica dos jovens em formação, tais 
como a produção de órgãos humanos em 
animais e os vírus gigantes. Em especial, por 
abordar temas muito recentes, faz referên-
cias ao Prêmio Nobel de 2019 e aos ‘Tópicos 
Emergentes’. Há ainda informações sobre as-
suntos que poderão ser abordados em exa-
mes nacionais (ENEM) e vestibulares.

De maneira interessante, o livro discute im-
portantes achados na área de Genética, tais 
como: (i) uma nova função para o nucléolo; 
(ii) a edição gênica via CRISPR; (iii) o papel 
das forças hidrofóbicas na manutenção da 
dupla-hélice de DNA; (iv) o intrigante pro-
cesso de edição de RNAs mensageiros; e (v) 
a controversa herança mitocondrial paterna 
em humanos. Ademais, o e-book se esten-
de para diversas áreas da biologia, incluindo 
biodiversidade, embriologia, citologia, ecolo-
gia, bioquímica entre outros.

Outro aspecto atraente é que o e-book pos-
sui links que permitem o direcionamento au-
tomático a vários vídeos descritivos e artigos 
científicos de acesso gratuito. Nesse sentido, 
o leitor tem a oportunidade de compreen-
der mais plenamente os fatos científicos de 
2019. Adicionalmente, curiosidades científi-
cas também são abordadas, tais como arbi-
trium (uma molécula usada para a ‘conversa 
molecular’ entre vírus) e o boi de aluguel (um 
animal geneticamente modificado, capaz de 
gerar espermatozoides de outro animal - o 
touro reprodutor). 

O público-alvo são professores de biologia 
do primeiro e segundo graus, e de cursinhos 
preparatórios para vestibulares. Devido à 
objetividade dos textos, a obra é interes-
sante para docentes com extensas grades de 
aulas. Por fim, pela natureza didática a obra 
é atraente para alunos que tenham interes-
se pelos estudos em Genética e Biologia. O 
e-book está disponível em livrarias como 
Amazon e CIA do EBOOK.

Na obra, importantes e recentes des-
cobertas em Genética e em Biologia 

Geral são apresentadas de maneira objetiva, 
simplificada e clara. Trata-se de um texto 
que permite a atualização de professores, e a 
transmissão de assuntos de vanguarda tanto 
para os professores como para os alunos. O 
leitor também encontrará vários exemplos 
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RESENHAS

MEGA:  
das análises evolutivas 
à utilização como 
ferramenta de ensino

O MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) 
consiste em um software livre, disponível para down-

load no endereço https://www.megasoftware.net, compatí-
vel com diversos sistemas operacionais (Linux, Windows 
e macOS), com interface gráfica amigável e intuitiva, que 
realiza análises evolutivas baseadas na comparação entre 
sequências de moléculas biológicas.

Desenvolvido inicialmente pelos pesqui-
sadores Koishiro Tamura e Sudhir Ku-

mar, este software apresenta mais de 10 atua-
lizações/versões ao longo de mais de vinte e 
cinco anos de existência. Sua utilização para 
pesquisas está consolidada, pois é possível 
verificar que há mais de 2 milhões de down-
loads e 90 mil citações em diversos trabalhos 
científicos. 

Para que as análises evolutivas sejam reali-
zadas, vários algoritmos são utilizados de 
forma harmônica (Figura 1), o que permite 
que atividades como alinhamento (Figura 
1A) de sequências, proposição de modelos 
evolutivos (Figura 1B) e construção de fi-
logenias com confiança estatística (Figura 
1C) sejam realizadas de forma relativamen-
te simples.
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Considerando o exposto acima, o MEGA 
apresenta um enorme potencial para o uso 
em sala de aula como uma ferramenta de 
ensino em vários níveis e áreas das Ciências 
Biológicas e Biomédicas, pois sua utilização é 
compatível tanto para alunos do ensino mé-
dio quanto para os do ensino superior.

Uma característica do software que colabora 
para sua utilização como ferramenta educati-
va está exatamente no fato da sua simplicida-
de de utilização e a presença de vários algo-
ritmos interligados permitindo que haja uma 

linearidade nas explicações dos conteúdos 
sem a necessidade de mudança de ambiente 
virtual.

Dessa forma, tanto professores de ensino 
médio, quanto de ensino superior podem 
planejar aulas que envolvam temas como 
bioquímica biologia molecular, genética, mi-
crobiologia, evolução, bioinformática dentre 
outros e, ainda, utilizar o MEGA como uma 
ferramenta de aprofundamento de conteúdo 
e/ou de visualização de aspectos moleculares 
importantes em diversos organismos.

Figura 1.
Visão geral do software 
MEGA. Em A, algumas 
sequências proteicas estão 
alinhadas. Em B, a proposição 
do melhor modelo evolutivo 
para o conjunto de sequências. 
Em C, uma filogenia baseada 
nos dados analisados.
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UM GENE

Gene DMD  
e a distrofia 
muscular de 
Duchenne*
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O gene DMD localiza-
-se no cromossomo 

X e codifica a distrofina, 
uma proteína do citoes-
queleto responsável pela 
manutenção da integri-
dade e da função contrátil 
das fibras musculares. Al-
terações moleculares no 
gene DMD interferem na 
produção da distrofina, 
resultando no desenvol-
vimento de uma doença 
degenerativa conhecida 
como Distrofia Muscular 
de Duchenne (DMD). 
A DMD é uma doença 
de herança recessiva li-
gada ao cromossomo X, 
causada por mutações, 
principalmente deleções-
no gene DMD. A doença 
acomete, em sua maioria, 
homens e caracteriza-se 
por fraqueza muscular 
progressiva detectada nos 
primeiros anos de vida.
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UM GENE

O GENE DMD E A FUNÇÃO  
DA PROTEÍNA DISTROFINA
Localizado no cromossomo X, na região cromossômica Xp21.
2-p21.1, o DMD é o maior gene descrito em humanos, com 
aproximadamente 2,4 milhões de pares de bases, o que corres-
ponde a aproximadamente 0,1% do genoma humano ou 1,5% 
do total do cromossomo X. Esse gene é constituído por 79 
éxons e 78 íntrons.  O gene DMD sofre dois processos dis-
tintos que influenciam na produção de transcritos/proteínas 
diferentes. Um deles é o uso de promotores alternativos, 
que são tecido-específicos, produzindo proteínas específicas 
no cérebro, músculo e retina. O outro processo é pelo spli-
cing alternativo do pré RNA mensageiro (pré-RNAm). 
Dessa forma, o gene é capaz de originar 32 tipos diferentes de 
transcritos, com 20 diferentes isoformas funcionais da proteí-
na distrofina, que é o produto do gene DMD. Tais isoformas 
são constituídas por 30 a 3.685 resíduos de aminoácidos (Fi-
gura 1). 

Figura 1.
Estrutura do gene DMD e representação dos 
transcritos e produtos proteicos. O gene DMD 
localiza-se no cromossomo X e apresenta 79 
éxons e 78 íntrons, representados pelas caixas 
e linhas, respectivamente; contudo a imagem 
é apenas representativa, não demonstrando a 
quantidade total desses elementos. O splicing 
alternativo origina 32 transcritos diferentes (RNAm) 
cuja tradução resulta em 20 isoformas proteicas 
funcionais, as quais variam de tamanho entre 30 a 
3695 resíduos de aminoácidos.

Promotor alternativo 
– Muitos genes possuem 
mais de um local para iniciar 
a transcrição, portanto, 
mais de um promotor. Como 
consequência, há uma 
diversidade de tamanho 
dos transcritos produzidos, 
dependendo do promotor que 
foi usado. O uso de promotores 
alternativos é um mecanismo 
versátil para criar diversidade 
e flexibilidade na regulação 
gênica dos eucariotos.

Éxon – segmento que 
permanece no RNAm maduro, 
após processamento do pré-
RNAm.

Splicing alternativo – 
mecanismo de remoção de 
diferentes íntrons que dá 
origem a diferentes moléculas 
de RNAm maduro a partir do 
splicing de um mesmo pré-RNA. 
Deste modo, a partir de um 
único gene, diferentes proteínas 
podem ser formadas.

Íntrons – segmentos não 
codificadores do gene presentes 
entre os éxons, que são 
removidos durante o processo 
de splicing (recomposição) do 
RNAm recém-transcrito.

As diferentes isoformas da proteína locali-
zam-se em tecidos específicos e, no músculo, 
têm a função de conectar o citoesqueleto da 
fibra esquelética à matriz proteica extracelu-
lar, a fim de estabilizar a contração muscu-
lar. O RNAm completo desse gene, ou seja, 
o transcrito mais longo, é constituído de 
14.000 pares de bases, sendo principalmente 
expresso no músculo esquelético e cardíaco 
e, em menor quantidade, no tecido cerebral.
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Figura 2.
Estrutura do Complexo de 
Glicoproteínas Associadas à 
Distrofina (CPAD). A distrofina 
liga-se ao citoesqueleto de 
actina pelo domínio N-terminal 
promovendo a conexão das 
proteínas contráteis com as 
proteínas transmembranares, 
por meio do seu domínio 
C-terminal, constituindo o 
CPAD.

Nas células musculares, a distrofina localiza-se na superfície in-
tracelular do sarcolema, abrangendo todo o comprimento da 
miofibra. Essa proteína é componente essencial do complexo 
de glicoproteínas associadas à distrofina (CPAD), um sistema 
constituído por diversos polipeptídeos, como sarcoglicanos,  
distroglicanos, sintrofinas e distrobrevina, conectado à 
membrana plasmática das miofibras.

A função do complexo de glicoproteínas associadas à distrofi-
na é conectar a actina, uma proteína contrátil, à parte externa 
da célula, estabelecendo uma via de sinalização entre a matriz 
extracelular e o citoesqueleto interno de actina, permitindo 
assim a contração muscular. A conexão é realizada a partir 
da união do domínio N-terminal da distrofina aos filamentos 
de F-actina na porção citoplasmática da célula muscular, bem 
como da junção da região C-terminal às proteínas transmem-
branares (β-distroglicano, sarcoglicano e sintrofina) e a uma 
pequena proteína intracelular em formato de bastão, a distro-
brevina (Figura 2).

Sarcolema – é a membrana 
plasmática das células 
musculares que, no caso da 
fibra muscular, são sincícios.

Sarcoglicanos – são 
uma família de proteínas 
transmembrânicas que 
fazem parte do complexo de 
glicoproteínas associadas à 
distrofina. As proteínas desse 
complexo são responsáveis 
por conectar o citoesqueleto 
das fibras musculares à matriz 
extracelular.

Distrobrevina – Componente 
do complexo de glicoproteínas 
associadas à distrofina. Trata-se 
de uma pequena proteína em 
formato de bastão, responsável 
por dar suporte à distrofina.

Sintrofina – Componente 
do complexo de glicoproteínas 
associadas à distrofina, que se 
liga a outras proteínas como 
istrobrevina e distrofina.

β-distroglicano – proteína 
transmembrânica que organiza 
a união entre a laminina da 
matriz celular muscular e a 
distrofina que se conecta com o 
citoesqueleto.

Dessa forma, ao conectar o citoesqueleto 
subsarcolêmico ao sarcolema, a distrofina es-
tabiliza as fibras musculares, atuando na ma-
nutenção da integridade e da função contrátil 
das fibras musculares. A perda de distrofina 
ocasiona a ruptura do CPAD, tendo como 
consequência a instabilidade da membrana, o 
aumento da suscetibilidade ao estresse mecâ-

nico e, por fim, a degeneração das miofibras. 
Existe um grupo de doenças degenerativas, 
as distrofias musculares, caracterizadas por 
fraqueza e atrofia muscular, que comparti-
lham um padrão distrófico que compreende 
variação no tamanho das fibras musculares, 
sua degeneração, bem como a substituição do 
tecido muscular por conjuntivo (Figura 3).
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Figura 3.
Representação ilustrativa 
de um corte transversal de 
músculo esquelético. No 
músculo normal, todas as 
fibras musculares apresentam 
um diâmetro uniforme e 
estão organizadas de forma 
simétrica e próximas entre si. 
No músculo distrófico, as fibras 
musculares assumem aspecto 
irregular, devido à degeneração, 
ocorrendo também a 
substituição do tecido muscular 
por tecido conjuntivo.

A DISTROFIA MUSCULAR  
DE DUCHENNE (DMD) 
A DMD foi descrita, pela primeira vez, em 
1861 pelo neurologista francês Guillaume 
Benjamin Amand Duchenne. Em 1981, um 
grupo de pesquisadores, incluindo a geneti-
cista brasileira Mayana Zatz, localizaram o 
gene da DMD no braço curto do cromos-
somo X. Entretanto, apenas em 1987, após 
clonagem do gene da DMD, revelou-se que 
o produto gênico era a distrofina, uma pro-
teína com função de promover a estabilida-
de da fibra muscular durante o processo de 
contração.

Caracterizada por uma fraqueza muscular 
progressiva, a DMD acomete uma em cada 
3000 crianças do sexo masculino. A maioria 
dos meninos com DMD apresentam os pri-
meiros sintomas entre os três e cinco anos de 
idade, geralmente dificuldade para correr e 
levantar-se do chão, quedas frequentes e 
andar na ponta dos pés. 

Uma criança com DMD nasce visivelmente 
saudável. Os primeiros sintomas da doen-
ça, como , quedas frequentes, dificuldade 
em correr e subir escadas, por exemplo, são 
perceptíveis nos primeiros três anos de vida. 
Muitos pacientes apresentam atraso motor 
desde os primeiros meses de vida e demo-
ram a adquirir a marcha (por volta de 18 
meses). O uso de cadeira de rodas normal-
mente é necessário a partir da idade de oito 
a 14 anos, devido ao enfraquecimento mus-
cular progressivo. A fraqueza  da musculatu-
ra torácica e paravertebral é responsável por 

complicações como a escoliose. Além disso, o 
paciente também é acometido por contratu-
ras e encurtamento dos tendões, resultantes 
da fibrose destas estruturas.

As manifestações cardíacas e respiratórias 
são comuns após os dez anos de idade. Ta-
quicardia e alterações na condução elétrica 
são as primeiras evidências de comprometi-
mento cardíaco e acometem quase todos os 
pacientes antes dos dezoito anos de idade, 
sendo frequentemente detectadas antes dos 
seis anos de idade.

 A insuficiência respiratória causada por fra-
queza dos músculos envolvidos no processo 
também é universal e progressiva, acometen-
do todos os pacientes especialmente após a 
perda da marcha Portanto, os problemas car-
diorrespiratórios colocam o paciente em risco 
de vida e embora tenham assistência médica 
adequada, muitos dos pacientes com DMD 
morrem de insuficiência cardíaca ou respira-
tória na faixa etária dos 20 aos 30 anos. No 
entanto, melhorias no manejo clínico e fisio-
terápico têm propiciado que alguns pacientes 
cheguem até a quarta década de vida.  

A DMD é uma doença de herança ligada ao 
cromossomo X, recessiva. A patogênese da 
doença decorre de mutações no gene DMD, 
descrito acima.  As mutações nesse gene re-
sultam na deficiência ou ausência de seu pro-
duto proteico, resultando em degeneração 
progressiva das fibras musculares. A ausên-
cia da proteína distrofina também prejudica 
o funcionamento cerebral, provocando alte-
rações neurológicas que podem incluir defi-
ciência intelectual.

DMD – Distrofia Muscular de 
Duchene, doença degenerativa, 
de herança recessiva, ligada ao 
cromossomo X.

Herança recessiva – 
mecanismo de herança no qual 
as características somente se 
manifestam quando o alelo 
recessivo está presente nos 
dois pares de cromossomos 
homólogos.

Sinal de Gowers – é um 
sinal clínico que indica fraqueza 
muscular principalmente dos 
membros inferiores. Crianças 
com miopatias fazem esse 
movimento característico, 
também chamado de manobra 
de Gowers, para levantar-se 
do chão usando as mãos como 
apoio.

222 Genética na Escola  |  Vol. 15  |  Nº 2  |  2020



A ocorrência de DMD em mulheres é rara, 
visto que possuem dois cromossomos se-
xuais X. Caso um dos cromossomos X te-
nha o alelo mutado, que confere a doença, o 
outro cromossomo X, contendo o alelo nor-
mal, será capaz de compensá-lo na síntese 
de distrofina. Dessa forma, a mulher é uma 
portadora da mutação, capaz de transmitir 
o gene mutado aos descendentes. A maioria 
das mulheres portadoras da DMD é assin-
tomática. Quando apresentam sintomas, o 
fenótipo é sutil, como leve fraqueza muscu-
lar e panturrilhas pseudo hipertrofiadas, 
podendo desenvolver também cardiomiopa-
tia, um sintoma clínico clássico de mulheres 
portadoras de DMD. 

A manifestação clínica é consequência do 
padrão de inativação do cromossomo X 
(Figura 4), pois depende da porcentagem 
de células que mantêm ativo o cromosso-
mo X que contém o gene DMD mutado. O 
risco de recorrência da doença na prole de 
uma mulher portadora é elevado, visto que 
metade dos seus filhos do sexo masculino 
terão a doença, e metade das filhas poderão 
ser igualmente portadoras do alelo mutado 
que confere a doença, o que enfatiza a im-

portância do aconselhamento genético para 
tais famílias.

A DMD possui uma variante clínica menos 
agressiva, chamada de Distrofia Muscular de 
Becker (DMB). Com uma incidência de um 
em 1/30000 crianças do sexo masculino, na 
DMB a distrofina é parcialmente funcional, o 
que é capaz de afetar o paciente sem debilitá-
-lo tanto como ocorre na DMD. O início da 
doença costuma ser mais tardio, com sinto-
mas que se iniciam entre cinco e quinze anos 
de idade. Entretanto, a sintomatologia e a pro-
gressão da doença variam entre os pacientes. 

Na DMB, a perda da marcha ocorre, geral-
mente, após os 16 anos e grande parte dos 
pacientes também desenvolvem cardiomio-
patias, limitando a qualidade de vida dos 
mesmos. Contudo, a sobrevida é relativa-
mente ampla e permite, inclusive, a repro-
dução, o que é raro no caso de homens afe-
tados pela DMD.  Por ser uma das formas 
mais graves das distrofias, o gene da DMD 
era considerado um gene letal em homens, 
porque os afetados não se reproduziam. No 
entanto, com o melhor manejo clínico dos 
casos, há relatos de afetados por DMD que 
se reproduziram

Figura 4.
Esquema representativo do padrão de herança recessiva ligada ao X para as Distrofias Musculares de Duchenne e Becker. No primeiro cenário, em 
ambas as distrofias, uma mãe portadora do gene mutado e um pai sem distrofia possuem 50% de chance de terem crianças sem a doença, 25% 
de chance de terem uma filha portadora da mutação, que geralmente é assintomática, e 25% de chance de terem um filho com distrofia. Homens 
com DMD raramente conseguem se reproduzir dada a gravidade da doença. No segundo cenário, mais viável no caso da DMB, uma mãe sem 
distrofia e um pai com distrofia possuem 50% de chances de terem filhos sem a doença e 50% de chances filhas com a mutação. Homens com a 
DMB podem reproduzir-se, pois a variante alélica para a doença confere um fenótipo menos agressivo da distrofia. 

Pseudo hipertrofia 
muscular – substituição 
do tecido muscular por 
tecido adiposo e conjuntivo, 
ocasionando perda da função e 
falsa hipertrofia.

Fenótipo – conjunto 
das características de um 
indivíduo, resultado da 
interação do genótipo com 
o meio ambiente.

Genótipo – constituição 
genética de um indivíduo, 
ou seja, conjunto de alelos 
recebidos do pai e da mãe.

Gene letal – gene que, 
quando mutado, impede a sua 
transmissão para a geração 
seguinte.
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MUTAÇÕES NO GENE DMD  
E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Tendo em vista o enorme tamanho do gene, é elevada a fre-
quência de mutações de vários tipos, incluindo deleções e du-
plicações. O defeito molecular mais comum encontrado no 
gene DMD é a deleção de um ou mais éxons, ocorrendo em 
65% dos casos de distrofia muscular de Duchenne (DMD), 
uma das formas mais comuns e  mais graves entre as distrofias 
musculares.

As mutações do tipo duplicações são responsáveis por 6% a 
10% das ocorrências, sendo os demais casos (aproximadamente 
25%) oriundos de pequenas mutações (dos tipos missense, 
nonsense e alterações nos sítios de splicing) e outros 
pequenos rearranjos (inserções/deleções de poucos pares de 
bases e pequenas inversões). 

As alterações ocorridas no gene DMD podem interferir na 
produção proteica de várias maneiras. Pequenas deleções ou 
inserções podem gerar erros ou deslocar o quadro de lei-
tura aberta (ORF), assim como mutações pontuais podem 
originar um códon de parada (mutação do tipo nonsense), ge-
rando distrofina truncada. Por fim, substituições e pequenas 
deleções e/ou inserções também podem alterar um sítio de 
splicing, ocasionando a síntese de proteínas parcialmente fun-
cionais ou que não conseguem desempenhar sua função.

O tipo de mutação ocorrida no gene implicará na alteração ou 
não do quadro de leitura do RNAm, o que influencia as ca-
racterísticas clínicas da distrofia muscular. Na Distrofia Mus-
cular de Becker, geralmente as mutações presentes no gene 
não deslocam o quadro de leitura, permitindo a tradução do 
RNAm em distrofina que, embora mais curta ou mais longa 
ou com alguns aminoácidos trocados, ainda apresenta os do-
mínios N-terminal e C-terminal íntegros, estabelecendo a co-
nexão do citoesqueleto de actina à matriz extracelular. Devido 
a isso, os sintomas característicos da doença são mais brandos 
que os detectados em indivíduos com DMD.

Em contrapartida, alterações no gene DMD que deslocam 
o quadro de leitura (por exemplo, deleções ou inserções de 
nucleotídeos em número não múltiplo de 3), ou acarretam a 
parada prematura da tradução proteica, resultam em distro-
fina não funcional. Como consequência da ausência de certos 
domínios proteicos da distrofina, tem-se a ruptura do CPAD, 
conduzindo à perda da homeostasia do íon cálcio intracelu-
lar, essencial para os mecanismos de contração. 

Durante o processo normal de contração do músculo esque-
lético, o retículo sarcoplasmático libera uma grande quan-
tidade de íons cálcio para as miofibrilas situadas no interior 
da fibra muscular. Os íons de cálcio, por sua vez, promovem 
a atração entre os filamentos de actina e miosina, permitindo 
que os filamentos deslizem uns sobre os outros, constituindo 
assim o processo contrátil.

Códons – são sequências 
de três bases nitrogenadas 
contíguas do RNAm que 
codificam um determinado 
aminoácido ou que indicam 
o ponto de início ou fim de 
tradução da cadeia de RNAm.

Homeostasia – processo auto 
regulatório que os organismos 
desempenham para manter o 
estado de equilíbrio.

Retículo sarcoplasmático 
– retículo endoplasmático das 
células musculares.

Missense – tipo de mutação 
genética na qual uma 
substituição de um único par 
de bases (nucleotídeos), em um 
segmento gênico codificador 
de proteína, ocasiona, durante 
o processo de tradução, a 
incorporação de um aminoácido 
diferente do usual nessa 
posição.

Nonsense – tipo de 
mutação genética na qual a 
substituição de um único par 
de bases (nucleotídeos), em um 
segmento gênico codificador 
de proteína, leva à troca 
de um códon que acarreta 
incorporação de um aminoácido 
por um códon determinador 
da parada da tradução do 
polipeptídeo. O resultado é o 
término prematuro da tradução 
de uma proteína, que fica mais 
curta. A proteína alterada pode 
ser parcial ou completamente 
inativada, resultando em uma 
alteração ou perda da função da 
proteína.

Sítio de splicing – Limite 
entre um éxon e um íntron, ou 
seja, local de excisão do íntron 
no processo de recomposição 
(splicing).  Alteração nessa 
região pode alterar o splicing do 
pré-RNAm resultando na perda 
de éxons ou na inclusão de 
íntrons e, consequentemente, 
em uma sequência, alterada, 
codificadora de proteínas.

Quadro de leitura aberta 
(ORF – Open Reading 
Frame) – é uma sequência 
de DNA que se inicia com um 
códon de início da tradução e 
termina um códon de parada 
da tradução, contendo vários 
códons consecutivos, ou seja, 
é um segmento de DNA que, 
se for transcrito e traduzido, 
tem potencial para gerar um 
polipeptídeo.
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Alterações estruturais ou a ausência da distrofina propiciam a 
entrada excessiva de cálcio na membrana celular muscular. O 
excesso da passagem de cálcio para o interior da célula leva a um 
processo de necrose da fibra muscular por ativação de protea-
ses e à consequente perda da propriedade contrátil, o que im-
plica em fraqueza muscular progressiva. Tal processo favorece a 
ocorrência de lesões das fibras musculares durante a contração, 
levando a danos musculares crônicos, perda da função muscular 
pela presença de citocinas inflamatórias e substituição das 
fibras musculares por tecido adiposo e fibroso (Figura 5).

Embora o músculo esquelético apresente alta capacidade de 
regeneração em resposta a lesões, o potencial regenerativo das 
miofibrilas é comprometido na DMD, o que pode ocorrer 
devido à exaustão das células satélites musculares como 
resultado de lesão crônica ou por maturação incompleta das 
fibras musculares, contribuindo para a disfunção. Diante des-
se quadro, o processo necrótico das fibras musculares aumenta 
os níveis plasmáticos da enzima creatina quinase (CK). A ava-
liação dos níveis dessa enzima é um dos métodos diagnósticos 
laboratoriais da DMD.

Figura 5.
Representação esquemática de 
alterações da fibra muscular 
decorrente de mutações no 
gene DMD. A desestabilização 
da membrana plasmática 
muscular em decorrência da 
ausência de distrofina, favorece 
o influxo de cálcio (Ca2+) 
ocasionando fraqueza muscular 
progressiva, inflamação, lesões 
musculares, acúmulo de tecido 
fibroadiposo e perda da função 
muscular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A DMD é uma doença de causa genética 
decorrente de mutações no gene DMD, que 
codifica a proteína distrofina. Embora ainda 
não haja cura, pesquisas clínicas internacio-
nais têm mostrado resultados promissores 
para a terapia das doenças neuromusculares 
em geral, sendo a DMD a forma mais estu-
dada em busca de um tratamento. Diversas 
abordagens têm sido avaliadas por diferentes 
grupos de pesquisa, e espera-se que, num 
futuro próximo, tenhamos acesso a terapias 
mais eficientes. A conduta atual é voltada 
para melhoria da qualidade de vida dos pa-
cientes, com cuidados cardiorrespiratórios e 
fisioterapêuticos. Diante disso, ressalta-se a 
importância do aconselhamento genético às 
famílias, realizado por um geneticista/acon-
selhador genético, tendo em vista o alto risco 

de recorrência da doença na família, especial-
mente na prole das mulheres portadoras da 
mutação.
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Proteases – classe de 
enzimas, denominadas ligações 
peptídicas, que clivam ligações 
entre os aminoácidos que 
constituem uma proteína.

Citocinas inflamatórias 
– São um tipo de moléculas 
sinalizadoras produzidas por 
alguns tipos de células do 
sistema imunológico e causam 
inflamação.

Células satélites 
musculares – são células 
progenitoras mononucleares 
encontradas em músculos 
maduros entre a lâmina basal 
e o sarcolema; são capazes de 
se diferenciar e se fundir para 
aumentar o número de fibras 
musculares existentes e formar 
novas fibras.
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Aire: o gene 
regulador da 
autoimunidade
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O gene Aire (Autoimmune Regulator) foi descoberto 
na década de 1990, por meio de estudos de asso-

ciação genótipo-fenótipo da doença autoimune humana  
APECED (poli endocrinopatia auto-imune tipo 1). A 
doença é desencadeada por mutações no gene Aire, que le-
vam à atividade anormal do timo. A descoberta desse gene 
abriu novas perspectivas para compreender melhor a base 
molecular da “tolerância imunológica”, isto é, a capacidade 
dos linfócitos de distinguirem entre as proteínas do nosso 
próprio organismo, que devem ser preservadas daquelas 
derivadas de microrganismos e cânceres, que devem ser 
destruídas. Mutações no gene Autoimmune Regulator pre-
judicam o estabelecimento da tolerância imunológica per-
mitindo que células do sistema imune combatam proteínas 
do próprio corpo, desencadeando doenças autoimunes.

Aire – sigla do gene 
Autoimmune Regulator.
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TOLERÂNCIA IMUNOLÓGICA  
E AUTOIMUNIDADE

O sistema imunológico apresenta duas 
características fundamentais: (a) apti-

dão para identificar e reagir contra moléculas 
que não são próprias de nossos corpos (i.e., 
antígenos ‘não próprios’), como aquelas de-
rivadas de microrganismos patogênicos e de 
células tumorais, e (b) ausência de resposta 
contra antígenos presentes nos diversos ór-
gãos, tecidos e células do nosso próprio corpo, 
denominados auto-antígenos. Esse conceito é 
conhecido como tolerância imunológica. 

O equilíbrio da tolerância imunológica é im-
portantíssimo, pois falhas em seus mecanis-
mos podem acarretar o desenvolvimento das 
chamadas doenças autoimunes, isto é, o sistema 
imunológico passa a atacar o próprio organis-
mo (Figura 1). O ataque ocorre devido à rea-
ção de linfócitos T e/ou B específicos contra 
antígenos do próprio organismo (auto-antíge-
nos). Um exemplo dessa ocorrência acontece 
quando linfócitos T autorreativos reco-
nhecem a insulina, que é expressa pelas células 
beta pancreáticas, como auto-antígeno e então 
destroem essas células. A destruição desenca-
deia o desenvolvimento da doença autoimune 
diabetes mellitus do tipo 1. 

Dessa forma, o equilíbrio ou homeostase do 
sistema imunológico é vital para a manuten-
ção da saúde, permitindo identificar e com-
bater patógenos e células tumorais, as quais 
expressam antígenos ‘não próprios’ e, simul-
taneamente, não atacar as células do próprio 
corpo, que expressam os antígenos ‘próprios'.

Antígeno - qualquer 
molécula, geralmente proteica, 
capaz de ser reconhecida 
pelo sistema imunológico e 
desencadear uma resposta dos 
linfócitos B na produção de 
anticorpos ou linfócitos T na 
atividade citotóxica.

Linfócito T autorreativo – 
linfócito T capaz de reconhecer 
e destruir as células do próprio 
organismo.

Figura 1. 
Importância da homeostase 
do sistema imunológico. 
Quando há um desequilíbrio no 
sistema de defesa, resultando 
em falhas dos mecanismos 
que induzem e mantêm a 
tolerância imunológica, levando 
a queda da mesma (à direita 
na balança), e os linfócitos T e 
B podem atacar antígenos do 
próprio corpo (i.e., elevação da 
autorreatividade, à esquerda na 
balança), caracterizando, assim, 
uma autoimunidade agressiva. 
Imagem: Pereira, T.C.

Síndrome de Sjögren 
- doença autoimune que 
afeta glândulas do corpo que 
secretam líquidos, caracterizada 
por boca e olhos secos.

Tiroidite de Hashimoto 
- doença autoimune na qual a 
glândula tiroide é gradualmente 
destruída, causando 
hipotiroidismo.

Patógeno - qualquer agente 
biológico causador de doença: 
príons, vírus, bactérias, 
leveduras, protozoários etc.

Homeostase - equilíbrio 
ou estabilidade biológica. 
É o estado que mantém 
as condições internas do 
organismo, físicas e químicas, 
ótimas para o funcionamento 
do mesmo. Tais condições 
incluem variáveis como a 
temperatura corporal, pH do 
fluido extracelular e o equilíbrio 
de líquidos, concentrações de 
íons sódio, potássio e cálcio, 
níveis de açúcar etc, variáveis 
que precisam ser reguladas 
apesar de mudanças no 
ambiente.

Atualmente são descritas mais de 100 
doenças autoimunes classificadas em sistê-
micas, que afetam vários órgãos do corpo, 
ou órgão-específicas, que afetam determina-
dos órgãos. São exemplos de doenças au-
toimunes sistêmicas o lúpus eritematoso 
sistêmico, a artrite reumatoide e a síndro-
me de Sjögren e de doenças autoimunes 
órgão específicas a diabetes mellitus do tipo 
I (pâncreas); a tiroidite de Hashimoto 
(glândula tireoide) e a doença celíaca (re-
vestimento do intestino delgado). Essas 
doenças, relacionadas ao reconhecimento 
de auto-antígenos por anticorpos, acome-
tem milhões de pessoas em todo o mundo 
causando sofrimento crônico, disfunção de 
órgãos vitais e morte prematura.

Até o momento, não existe cura para as doen-
ças autoimunes, apenas tratamentos que de-
vem ser mantidos por toda a vida do pacien-
te. Decorrente dessa situação, é necessário 
buscar sempre maior conhecimento acerca 
do perfil epidemiológico e dos mecanismos 
biológicos envolvidos no desencadeamento, 
progressão e prevenção dessas doenças, a fim 
de que o conhecimento possa ser traduzido 
em diagnósticos e terapias mais eficientes. 

Nesse contexto, pesquisas científicas no 
mundo todo, inclusive no Brasil, têm sido 
focadas no estudo de um gene considerado 
como um ‘fator-chave’ de controle da au-
toimunidade: Aire. O gene Aire codifica uma 
proteína do tipo ‘modulador da transcrição’, 
que atua no estabelecimento e manutenção 
da tolerância imunológica.
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A DESCOBERTA  
DO GENE AIRE 
A maioria das doenças autoimunes são mul-
tifatoriais, isto é, são desencadeadas pela 
combinação de diferentes fatores genéticos 
e ambientais. Há poucas doenças autoimu-
nes monogênicas, como por exemplo, a po-
liendocrinopatia autoimune tipo 1 (APECED 
ou APS1), que é monogênica com herança 
autossômica recessiva. O fator genético 
na APECED, é mais importante que o am-
biental e sua base genética foi determinada 
por associação genótipo-fenótipo, com mu-
tações ao longo da sequência do gene Aire 
atingindo pessoas que desenvolveram essa 
doença autoimune agressiva.

A APECED foi descrita pela primeira vez 
em 1929 e é caracterizada por um conjunto 
de manifestações autoimunes severas contra 
vários órgãos, com prevalência aumentada 
em populações da Finlândia, Sardenha e ju-
deus iranianos. 

Frequentemente, os pacientes com APE-
CED apresentam dois dos três principais 
sintomas: hipoparatireoidismo, insuficiência 
adrenal (doença de Addison) e candidíase 
mucocutânea crônica. Além desses sinto-
mas, a APECED está associada também a 
uma série de manifestações clínicas, incluin-
do distúrbios autoimunes endócrinos (como 
hipotireoidismo, insuficiência ovariana pre-
matura, anemia perniciosa, diabetes do tipo 
1, hepatite e gastrite autoimunes) e também 
doenças autoimunes de pele, como alopecia 
e vitiligo. Tais manifestações estão associa-
das à presença de auto-anticorpos no soro 
sanguíneo e em determinados tecidos de pa-
cientes, que atacam ‘antígenos próprios’ de 
várias glândulas endócrinas. 

A descoberta da etiologia da doença ocorreu 
por meio de análises genéticas na década de 
1990, que revelaram uma associação entre 

APECED e mutações no cromossomo 21 
humano. Por meio da técnica de clonagem 
posicional e sequenciamento do DNA, foi 
identificado o gene causador da síndrome, 
denominado de Autoimmune regulator ou, 
simplesmente, Aire. A análise detalhada da 
proteína AIRE revelou a existência de re-
giões com capacidade de interação com o 
DNA, as quais sugeriam que o AIRE pode-
ria exercer um papel na transcrição gênica. 

Mais de 100 mutações patogênicas foram 
identificadas ao longo da sequência nucleo-
tídica do gene Aire humano, variando des-
de substituições de um único nucleotídeo a 
grandes deleções. A mutação mais frequente 
em portadores de APECED é a ‘R257X’, que 
resulta da substituição do aminoácido argi-
nina (R), na posição 257 da proteína AIRE, 
por um códon de parada (X) prematuro. 
Essa proteína truncada (i.e., menor que a for-
ma selvagem) não é funcional. A conexão das 
mutações em Aire e o surgimento de doenças 
autoimunes será apresentada mais adiante.

ESTRUTURA DO GENE AIRE 
Em humanos, o gene Aire está localizado no 
cromossomo 21, mais especificamente na re-
gião 21q22.3, abrange 12.390 pares de bases 
(pb) e apresenta 14 éxons. Seu transcrito 
possui 2690 nucleotídeos, contendo uma re-
gião codificadora de 1638 nucleotídeos, cuja 
tradução resulta em uma proteína com 545 
resíduos de aminoácidos (Figura 2). Este 
gene, que também é conhecido por outras 
siglas (APECED, APS1, APSI e PGA1) é 
expresso majoritariamente no timo, onde sua 
função é relativamente bem conhecida. A ex-
pressão de Aire também pode ser observada 
em menor nível em alguns outros órgãos, tais 
como cérebro, apêndice, medula óssea, testí-
culo e pele (dentre outros); é bom ressaltar 
que outras funções específicas de Aire nesses 
tecidos ainda está sob investigação.

Herança autossômica 
recessiva - padrão de 
transmissão genética associada 
a um gene localizado em 
cromossomo não sexual e 
cuja característica se expressa 
somente nos homozigotos.

Candidíase mucocutânea 
- síndrome caracterizada 
por infecção persistente ou 
recorrente das unhas, pele, ou 
mucosas oral e genital causadas 
por fungos do gênero Candida.

Alopecia - perda de cabelo.

Vitiligo - doença autoimune 
desencadeada pelo ataque de 
linfócitos T aos melanócitos, 
causando perda irregular de 
pigmentação da pele e que 
tende a progredir ao longo do 
tempo.

Auto-anticorpo - um 
anticorpo produzido pelo corpo 
e que reage contra moléculas 
do próprio organismo.

Clonagem posicional – 
isolamento de uma sequência 
de DNA (gene, por exemplo) 
com base na posição no mapa 
do genoma.

Figura 2.
Representação da estrutura 
de Aire na espécie humana. 
O gene Aire possui 14 éxons 
(retângulos em azul), 13 
íntrons (linhas horizontais 
contínuas entre os retângulos, 
em azul). O transcrito (mRNA) 
é composto pelos 14 éxons 
(em verde), cuja região 
traduzida (demarcada pelo 
segmento de reta preto) 
gera uma proteína de 545 
resíduos de aminoácidos (em 
vermelho) Imagem (fora de 
escala): composição de Pereira 
T.C., usando elemento da 
Noun Project (ser humano, 
GanKhoonLay), (baseado em 
Passos et al., 2018).
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UM GENE

MECANISMO DE AÇÃO  
DE AIRE 
Conforme mencionado anteriormente, Aire 
está envolvido com a tolerância imunológica, 
isto é, a capacidade do sistema imunológico 
em distinguir entre as moléculas (epítopos) 
que são do próprio organismo e não atacá-
-las, daquelas que são estranhas, isto é, de 
vírus, bactérias etc, e combatê-las. Para com-
preendermos tal fato, tornar-se necessário 
entendermos como o sistema imunológico 
distingue entre essas duas classes. 

Os linfócitos T são células de defesa geradas 
na medula óssea. Naturalmente, alguns deles 
possuem capacidade de reconhecer epítopos 
do próprio organismo, isto é, são autorreativos, 
ao passo que outros são capazes de identificar 
epítopos estranhos. Nesse sentido, é necessário 
que os linfócitos autorreativos sejam seletiva-
mente destruídos. A segunda etapa do desen-

volvimento dos linfócitos T ocorre no timo, 
onde o gene Aire é majoritariamente expresso.

O que ocorre no timo é algo muito interes-
sante – as células tímicas epiteliais medula-
res (mTECs) têm o papel de apresentar aos 
linfócitos T em desenvolvimento, todo o re-
pertório de epítopos que são do próprio cor-
po. Assim, quando os diferentes linfócitos T 
adentram no timo, eles são expostos aos epí-
topos de todas as partes do organismo. To-
dos os linfócitos T, que forem reativos a esses 
epítopos ‘próprios’, sofrem apoptose (morte 
celular) (Figura 3A). A apoptose é necessá-
ria, caso contrário, tais linfócitos voltariam 
a circular no corpo e poderiam desencadear 
doenças autoimunes (Figura 3B). Nesse sen-
tido, apenas os linfócitos T, os que não reco-
nhecem os epítopos próprios, apresentados 
no timo, voltam vivos para a circulação, sen-
do capazes de reconhecer os diversos outros 
epítopos (virais, bacterianos, fúngicos etc).

Epítopo - região pequena e 
acessível de um antígeno à qual 
um anticorpo se liga.

Figura 3.
Ação de Aire na regulação 
da transcrição e indução 
da tolerância. No núcleo 
das células tímicas epiteliais 
medulares (mTEC), Aire controla 
a transcrição (biossíntese de 
RNAs) de milhares de genes 
que codificam proteínas (auto-
antígenos) que representam 
os vários tecidos e órgãos do 
corpo. Esses antígenos (tal 
como indicado como 2, em 
marrom) são apresentados 
pela célula mTEC (por meio de 
uma estrutura indicada como 
1, em azul),) aos linfócitos 
T (ou timócitos; por meio do 
receptor indicado como 3, na 
cor ocre) que estão passando 
pelo processo de maturação 
no timo. Quando os timócitos 
reconhecem com alta afinidade 
os antígenos próprios, eles 
morrem por apoptose. Esse 
processo é denominado 
‘seleção negativa’ e é essencial 
para a prevenção de ataques 
autoimunes. Inversamente, os 
timócitos que se ligam com 
baixa afinidade aos antígenos 
próprios são liberados. (A) 
Situação em que o gene 
Aire é ativo, e a célula mTEC 
apresenta um antígeno dos rins 
(quadrado marrom, indicado 
como 2). (B) Situação em que o 
gene Aire está mutado (inativo), 
e a célula mTEC não apresenta 
o antígeno dos rins, resultando 
na manutenção do timócito 
autorreativo correspondente e, 
consequente autoimunidade 
contra aqueles órgãos. Imagem: 
composição de Pereira T.C., 
usando elementos da Noun 
Project (DNA, parkjisun; olho, 
Arthur Shlain; estômago, 
domínio público; coração, 
Weikang Wang; pâncreas, Philip 
Hogeboom; rins, Ayub Irawan; 
fígado, Arfan Khan Kamol)
(Baseado em Mathis & Benoist, 
2007).
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Qual é a relação de Aire com tudo isso? Note 
que, geralmente, cada gene é expresso em ape-
nas um ou poucos órgãos, onde eles exercem 
funções biológicas. Por exemplo, o gene da in-
sulina é transcrito apenas no pâncreas. A ex-
pressão restrita a determinado órgão é deno-
minada “tecido-específica”, sendo controlada 
por fatores de transcrição “tecido-específicos” 
(Figura 4A). Portanto, genes codificadores de 
proteínas exclusivas de neurônios são trans-
critos apenas em tais células, por meio de fa-
tores de transcrição específicos de neurônios, 
por exemplo. 

O gene Aire, entretanto, codifica uma proteí-
na que é um modulador de transcrição ou 
um ‘fator de transcrição não clássico’, isto é, ele 
possibilita a transcrição de genes que são (ou 
seriam) ‘específicos’ de outros órgãos e tecidos 
– fenômeno esse denominado de expressão gê-
nica promíscua (Figura 4B). Assim, a proteína 
AIRE nas células tímicas medulares (mTE-
Cs) permite que essas células expressem pro-

teínas típicas do pâncreas (insulina), placenta 
(sincitina), cérebro (synaptoporin), e de di-
versas outras partes do corpo. Portanto, Aire 
executa o papel de permitir que o repertório 
de epítopos do corpo seja apresentado aos lin-
fócitos T no timo, fazendo com que aqueles 
que são autorreativos morram, permitindo a 
circulação apenas dos linfócitos T não autor-
reativos. É essa atividade de Aire que o torna 
central no processo de tolerância imunológica.

Se o gene Aire estiver mutado, as mTECs não 
serão capazes de expressar diversas proteínas 
que são próprias do corpo, por exemplo, um 
determinado ‘polipeptídeo Y’ do rim. Conse-
quentemente, um eventual linfócito T, capaz 
de reconhecer um epítopo desse ‘polipeptídeo 
Y’, não será eliminado por apoptose no timo e 
voltará a circular no corpo, eventualmente le-
vando a um quadro de doença autoimune (Fi-
gura 3B). Devido a tal ocorrência, mutações 
tais como a R257X no gene Aire resultam em 
quadros de autoimunidade.

Modulador de transcrição 
- proteína que se liga ao 
DNA de maneira sequência-
específica, diretamente 
envolvida no controle da taxa 
de síntese de RNAs a partir 
do DNA (transcrição). Os 
fatores de transcrição ligam 
ou desligam genes de modo 
específico, dependendo do tipo 
celular, da fase do ciclo de vida 
e da quantidade necessária de 
seus produtos.

CONCLUSÕES
A identificação do gene Aire, em 1997, repre-
sentou um passo importante na imunogené-
tica e elucidou o papel definitivo da glândula 
do timo no mecanismo da auto-tolerância. 
Processos biológicos dependentes do timo 
são cruciais tanto na homeostase do siste-
ma imunológico como na fisiopatologia 
de muitas doenças autoimunes. Mutações 
no gene Aire são responsáveis pela síndrome 
APECED, caracterizada por manifestações 
autoimunes severas. Desde a sua descober-
ta, o gene Aire mantém-se como um fator 
chave no controle da tolerância imunológica, 

atuando essencialmente na prevenção da au-
toimunidade agressiva. Recentemente, pes-
quisadores descobriram um segundo gene 
controlador da autoimunidade, denominado 
Fezf2, abrindo novas perspectivas de pesqui-
sas nessa fascinante área de intersecção entre 
a genética e a imunologia. 
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Figura 4.
Comparação entre um fator 
de transcrição convencional e 
Aire. Os fatores de transcrição 
(FT) geralmente contribuem 
para que determinado gene 
seja expresso apenas no(s) 
tecido(s) onde ele desempenha 
seu papel biológico. Por 
exemplo, em ‘A’ vemos um 
fator de transcrição cardíaco, 
isto é, que leva à expressão de 
uma proteína importante para 
o coração. Diferentemente, 
Aire codifica um modulador de 
transcrição que permite que 
milhares de proteínas (que 
seriam expressas apenas em 
seus respectivos tecidos) sejam 
expressas também nas células 
tímicas epiteliais (mTECs), 
possibilitando assim que os 
timócitos tenham contato com 
todas as proteínas (epítopos) 
corpo.

Fisiopatologia - processos 
fisiológicos alterados, 
associados a doenças ou injúrias 
no corpo.
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