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BREVE HISTÓRIA DE UM HOMEM, DO ENSINO E DA GENÉTICA NO

BRASIL: OSWALDO FROTA-PESSOA
Texto de Rodrigo Venturoso Mendes da Silveira (Faculdade de Educação da USP e Colégio Móbile, SP -
rodrigomendes@escolamobile.com.br).
Entrevista extraída do DVD “Histórias da Genética no Brasil”, de Felipe Bandoni, Ana Elisa Bueno, Gustavo
Kaneto, Tânia Matsumoto, Jonny Itaya, Tatiana Nahas e Rodrigo Silveira,  sob a coordenação geral do Prof. Dr.
João Stenghel. Morgante (IB-USP, jsmorgan@ib.usp.br).

“Um racionalista empedernido!” Assim se definiu
Oswaldo Frota-Pessoa em uma interessante
conversa conosco. Professor Emérito da
Universidade de São Paulo, ele nos contou um
pouco sobre sua vida,trazendo elementos
importantes sobre a história da Genética e do
Ensino de Ciências no Brasil.”

Nascido no subúrbio do Rio de Janeiro em 1917,
Oswaldo Frota-Pessoa não traz a ciência de casa. Se-
gundo ele, seu pai não era cientista, mas um poeta, e como
tal, apresentou-lhe as artes e a literatura. Mas, a paixão
pelo ensino talvez tenha vindo do lar, pois seu pai, José
Getulio da Frota-Pessoa, foi um importante educador, tendo
participado do movimento de renovação do ensino que
ocorreu na década de 1930, encabeçado por Fernando de
Azevedo (1894-1974).

Dentre as pessoas que o influenciaram, Frota-Pes-
soa destaca seu professor de Ciências e Biologia , um
farmacêutico, um pouco rouco, “sem nenhuma semente

de autoritarismo” e
tão bom professor
que os próprios alu-
nos controlavam a
bagunça na classe.
Nos finais de sema-
na, ele levava os alu-
nos para trabalhar no
campo, por exemplo,
na coleta de insetos.
“Eu me lembro dele

fazendo um passeio em torno do jardim. Em cada planta
ele parava e mandava alguém espiar alguma coisa da plan-
ta. Ele era um cara formidável.” Ao terminar a Escola
Secundária, atual Ensino Médio, Frota-Pessoa optou por
estudar Medicina. Ao saber que a nova Universidade do
Distrito Federal no Rio de Janeiro, hoje Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro (UFRJ), estava inaugurando um
curso de História Natural, ele decidiu fazer os dois cursos
ao mesmo tempo: “Eu estava na primeira turma da Uni-
versidade do Distrito Federal; eu e mais dezessete.”

O curso era algo inédito, pois Anísio Teixeira (1900-
1971), líder da nova Universidade, queria os melhores pes-
quisadores para ministrar as aulas em cada uma das dis-
ciplinas. Isso fez com que os professores, como Lauro
Travassos (1890-1970) e Alberto Sampaio (1881-1946),
começassem suas disciplinas apresentando problemas de
pesquisa para os alunos resolverem. Travassos, por exem-
plo, responsável pelas aulas de Zoologia, solicitou que os
alunos preparassem, logo no início do curso, uma coleção
de insetos com 10 diferentes ordens e com desenhos das
asas e do aparelho bucal de cada grupo. “Ele apresentou
a proposta e disse: ‘até logo’”, conta Frota-Pessoa. “Se
vocês trabalharem bem, em um mês estarão preparados
para a primeira aula de entomologia”.

A aula de Botânica, com o novato professor Alberto
Sampaio, começou com a apresentação de famílias de
plantas pouco conhecidas. Os alunos, divididos em gru-
pos, deveriam escolher uma das famílias e começar a
estudá-la. O resultado foi que, antes mesmo de terminar o
curso de graduação, Frota-Pessoa tinha seu primeiro tra-
balho científico publicado: “As saxifragáceas da Flora

Em cada planta ele
parava e mandava
alguém espiar alguma
coisa da planta. Ele
era um cara
formidável.

Fernando de Azevedo (1894-1974) iniciou, em 1926,
uma campanha por uma nova política de educação e pela
criação de universidades no Brasil; realizou no antigo Dis-
trito Federal (1926-30) uma reforma de ensino das mais radi-
cais que se empreenderam no país. Foi o redator e o primei-
ro signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova
(A reconstrução educacional no Brasil), em 1932, em que se
lançaram as bases e diretrizes de uma nova política de edu-
cação. Para saber mais: http://www.biblio.com.br/Templates/
biografias/fernandodeazevedo.htm
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Fluminense”. “Não se tratava disso que chamam de inici-
ação científica. Isso é uma coisa boba. Os estudantes têm
que entrar em contato com a pesquisa sempre, desde o
primeiro dia de aula e não ficar vegetando, ouvindo o que
o professor tira de um livro. Não adianta nada, não tem
conexão entre o pensamento criador do aluno e o proble-
ma que a natureza coloca.” Ainda como estudante de gra-
duação, Frota-Pessoa começou a lecionar no ensino se-
cundário. Sua didática seguia os moldes dos professores
que marcaram sua vida: apresentar problemas para o es-
tudante resolver. Todos esses professores sofriam grande
influência das idéias de um educador norte-americano, John
Dewey (1859-1952). Ele acreditava que a comunidade
era o elemento mais importante na vida de uma pessoa.
Para ele, como não existiam verdades absolutas, a escola
nova seria o espaço responsável por criar uma consciên-
cia social, refletindo os valores de sua época. No Brasil, o
principal divulgador das idéias de Dewey era Anísio
Teixeira, que colocava também a Ciência como um dos
principais valores da sociedade moderna. Assim, a pes-
quisa científica teria lugar de destaque nessas escolas entre
as décadas de 20 e 60.

A vida científica de Frota-Pessoa começou a deli-
near-se com mais clareza em 1958, quando, convidado
pelo professor Crodowaldo Pavan (n.1919), veio para a
USP, onde a Genética já estava caminhando. Vários estu-
dantes aglutinavam-se em torno do catedrático André
Dreyfus (1897-1952), “muito inteligente e muito bom
comunicador” e do visitante russo Theodosius Dobzhansky
(1900-1975), um dos mais importantes evolucionistas da
época, que começavam a introduzir o estudo da genética
de drosófilas. “Como estudante recém-
formado em História Natural, vim aju-
dar no trabalho de classificação das
drosófilas brasileiras. Eu não fiquei muito
tempo, voltei logo para o Rio, onde dava
aulas também na Universidade.”

No tempo em que esteve em São
Paulo, Frota participou ativamente das
discussões que agitavam o laboratório
de drosófila da antiga Faculdade de Filosofia Ciências e
Letras da USP. Um de seus colegas na época, Newton
Freire-Maia (1918-2003), narrou em sua autobiografia (“O
que passou e permanece”, Editora da UFPR) uma dis-
cussão acalorada entre Dreyfus e Frota, em que cada um
gritava à sua maneira: Frota gritava baixo e Dreyfus, alto.
Assustado com a disputa, Freire-Maia perguntou sobre o
que discutiam. “Sobre o Lysenko!”, responderam. Ainda
surpreso, Freira-Maia perguntou: “Mas quem é a favor
de Lysenko?”. Ao que os dois responderam: “Ninguém,
todo mundo é contra!”.

Segundo Frota-Pessoa, a simples menção do nome
do geneticista russo Trofim Lysenko (1898-1976), por
quem Dreyfus não nutria a menor simpatia, invariavel-
mente gerava grandes discussões. Não por menos, pois

Lysenko, um dos ministros do regime stalinista da URSS,
promovia acirrada perseguição aos geneticistas soviéti-
cos, prendendo uns e matando outros. Dentre suas víti-
mas, estava o agrônomo Nikolai Vavilov (1887-1943), um
dos mais destacados pesquisadores na área de melhora-
mento vegetal na época. Preso pelo regime, ele morreu
no cárcere. A perseguição política aos geneticistas sovié-
ticos causava indignação nas diversas partes do mundo,
principalmente entre os brasileiros pioneiros.
Aconseqüência foi o enorme atraso que a ciência soviéti-
ca sofreu.

Frota-Pessoa teve como tema de sua tese de
doutoramento o estudo de drosófilas brasileiras. Com fi-
nanci- amento da Fundação Rockefeller, che-

gou a trabalhar com Dobzhansky nos
EUA. Contudo, um de seus alunos do Rio
de Janeiro, que trabalhava no recensea-
mento brasileiro, apresentou-lhe uma in-
formação que atraiu sua atenção e, como
ele próprio diz, mudou para sempre o
rumo de sua carreira científica.

Esse aluno mostrou-lhe uma cida-
de no interior de Goiás onde havia gran-

des famílias com vários indivíduos surdo-mudos. Interes-
sado em compreender os aspectos hereditários dessa de-
ficiência, Frota-Pessoa estudou o caso e escreveu seu
primeiro trabalho em Genética Humana. “Eu estava pre-
ocupado, tinha que decidir se ficava com a Genética Hu-
mana ou com a de drosófilas. Aí me lembrei de um dito:
os problemas se resolvem por si mesmos. Depois de três
meses, eu havia abandonado a drosófila e estava mergu-
lhado na Genética Humana.” Ao lado de Frota-Pessoa,
Newton Freire-Maia, Francisco Mauro Salzano (n. 1928)
e Pedro Henrique Saldanha (n. 1929) foram os pioneiros
da Genética Humana e Médica no país. “A Genética Hu-
mana foi um fruto da Genética de drosófilas”, confirma
Frota-Pessoa. Um fruto com muitas sementes, que gerou
outros frutos. Oswaldo Frota-Pessoa dedicou a maior parte

John Dewey (1859-1952), educador norte-americano,
defendia a idéia de que o conhecimento é construído por
consensos, que, por sua vez, resultam de discussões
coletivas, pensamento expresso na frase de sua autoria
“O aprendizado se dá quando compartilhamos
experiências e isso só é possível num ambiente democrá-
tico, onde não haja barreiras ao intercâmbio de idéias”.
Não via como separar a preparação para a vida do viver,
argumentando que a aprendizagem ocorre quando os
estudantes defrontam-se com problemas reais. Foi um
dos pioneiros em chamar a atenção para a capacidade de
pensar dos estudantes. Defendia a idéia de estreitar a
relação entre a teoria e a prática, tendo sido o idealizador
das Escolas de Aplicação. Para saber mais: http://
novaescola.abril.com.br/index.htm?ed/159_fev03/html/
pensadores

Frota-Pessoa teve
como tema de sua tese
de doutoramento, o
estudo de drosófilas
brasileiras.
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da sua vida de pesquisador à Genética Humana, produ-
zindo ele mesmo numerosos trabalhos científicos e aju-
dando a formar grande parte da segunda geração de es-
pecialistas nessa área no Brasil. Os centros de pesquisa
em Genética Humana, principalmente em São Paulo, têm
a raiz de sua genealogia científica em Frota-Pessoa. Além
de pesquisador, Frota-Pessoa manteve com destaque tam-
bém o seu lado educador, no sentido amplo da palavra.
Dividindo o tempo com as pesquisas, foi professor de Ci-
ências e Biologia por vinte anos em escolas públicas bra-
sileiras, mas sempre atingiu um público ainda maior, pois
desde o início da carreira interessou-se pela divulgação
da ciência nos meios de comunicação. Em 1938, publicou
o artigo “Por que os filhos se parecem com os pais?” e, a
partir daí, nunca mais se distanciou da divulgação científi-
ca formal e informal. Escreveu colunas sobre ciência para
os jornais na década de 1950, trabalhou na revisão de ver-
betes relacionados à Biologia em algumas enciclopédias
famosas e produziu grande quantidade de textos para re-
vistas e livros de divulgação científica, no que continua
ativo até hoje. Contudo, a obra mais conhecida de Frota-
Pessoa é o seu livro didático “Biologia na Escola Secun-
dária”, publicado inicialmente em 1960, com várias
reedições. Foi um livro largamente utilizado nas escolas
brasileiras, tornou-se um clássico e serviu de modelo para

gerações de professores. Além disso, influenciou muitos
jovens estudantes a tornarem-se biólogos ou seguirem
carreiras científicas. “Ainda hoje as pessoas me dizem:
meu pai estudou no seu livro, ainda o guardamos em casa”.
“Biologia na Escola Secundária” chegou a ter uma ver-
são específica para uso no nordeste do Brasil, que abor-
dava aspectos de interesse especial para os  moradores
daquela região, mostrando uma preocupação pioneira com
a questão da diversidade regional brasileira. Frota-Pes-
soa atribui o sucesso do livro ao chamado “método de
problemas”. Quando iniciava um assunto, o texto apre-
sentava uma situação de interesse para os jovens do se-
cundário, onde havia um problema. No processo de dis-
cussão desse problema, o texto abordava fatos e princípi-

os científicos. “Biologia na Escola Secundária” valoriza-
va muito mais a experimentação e a discussão do que a
apresentação de conteúdos na forma de palestras do pro-
fessor. Frota-Pessoa defende até hoje que essa aborda-
gem é extremamente benéfica para o ensino de Ciências,
e publicou vários artigos na área de educação sustentan-
do suas idéias, além de guias didáticos para professores.
“A regra básica para um aluno e um professor de Ciênci-
as é: fazer para aprender. Ninguém aprende ciência só
ouvindo preleções, sem pôr as mãos na massa”, afirma
Frota-Pessoa. Suas influência no Ensino de Ciências não
se restringe ao território nacional. Além do sucesso de
seus livros e artigos no Brasil, Frota-Pessoa, juntamente
com sua colega Myriam Krasilchik, participou da elabo-
ração do Biological Sciences Curriculum Study (BSCS),
uma obra de enorme impacto no ensino de Ciências nos
EUA, e que acabou servindo de modelo e repercutindo
em outros países, inclusive no Brasil; mais tarde, o próprio
Frota-Pessoa ajudou a traduzir parte do BSCS para o por-
tuguês. Recentemente, Oswaldo Frota-Pessoa tem se
dedicado inteiramente ao ensino de Biologia e à divulga-
ção científica. Em sua história, a racionalidade de sua vi-
são de mundo, que fica evidente em vários momentos: na
escola, como professor ou como aluno, e em momentos
históricos da pesquisa
em Genética, no Brasil
e no mundo. A melhor
definição para sua per-
sonalidade talvez seja
a que ele próprio esco-
lheu: “um racionalista
empedernido”.

Oswaldo Frota-Pessoa (terceiro a partir a esquerda) e
Myriam Krasilchik (primeira à esquerda) participam nos
EUA da elaboração dos livros do BSCS.

Oswaldo Frota-Pessoa sendo entrevistado por Sílvio Santos
em seu programa de televisão (data desconhecida).
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O ÓLEO DE LORENZO: O USO DO CINEMA PARA
CONTEXTUALIZAR O ENSINO DE GENÉTICA E DISCUTIR A
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Sylvia Regina Pedrosa Maestrelli e Nadir Ferrari
Núcleo de Estudos em Genética Humana, Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética, Universida-
de Federal de Santa Catarina.
naferrari@ccb.ufsc.br e sylvia@ccb.ufsc.br

O uso de material audiovisual tem sido amplamente
difundido nos diversos níveis de ensino, do fundamental
ao universitário. As animações, documentários e vídeos
produzidos especialmente para uso em salas de aula têm
se multiplicado, mas o acesso a esses materiais nem sem-
pre é fácil. Embora alguns deles estejam disponíveis gra-
tuitamente na internet, muitas vezes integram livros rela-
tivamente caros, ou são comercializados a preços in-
compatíveis com as condições de professores de esco-
las públicas. Como conseqüência, os relatos do uso desse
material têm se concentrado no ensino universitário.

Por outro lado, filmes comerciais têm sido utiliza-
dos na área de Ciências Biológicas, tanto para tratar de
assuntos relacionados à saúde quanto à educação. En-
contramos relatos do uso de filmes comerciais no ensino
superior não só para auxiliar o ensino de temas ligados à
microbiologia, farmacologia, psicologia e psiquiatria
(Bhagar, 2005; Lepicard e Fridman, 2003; Garcia-
Sanchez e cols., 2002; Fritz e Poe, 1979; Alexander e
cols., 1994; Pappas e cols., 2003; Farre e cols., 2004;
Sierles, 2005; Crellin e Briones, 1995; Baumann e cols.,
2003; Koren, 1993) mas também para abordar o trato
com os pacientes, principalmente em cursos de enfer-
magem (Hyde e Fife, 2005; Elder e Schwarzer, 2002;
Masters, 2005; Wall e Rossen, 2004; Matusevich  e
Matusevich, 2005; Weerts, 2005; Hyler e Schanzer ,
1997).

Alguns autores relatam o uso de filmes comerciais
para discutir Ciência, o papel dos sujeitos envolvidos na
construção do conhecimento científico, os valores mo-
rais e as pressões sociais, econômicas e até políticas
exercidas sobre a produção científica (Bowman, 2005;
Flores, 2002; Self e cols., 1993; Goldman, 1987).

O presente trabalho relata nossa experiência com
o uso do filme "O Óleo de Lorenzo", uma produção
americana de 1992, baseada em fatos reais. O filme re-
trata a história de Lorenzo Odone, um garoto com
adrenoleucodistrofia (ALD), uma rara doença genética
que causa dano à bainha de mielina dos neurônios e pode
levar à morte em poucos anos. Pessoas com ALD acu-
mulam altos níveis de ácidos graxos de cadeia longa,
devido à ausência da enzima responsável pela sua de-
gradação. Lorenzo apresenta a forma mais comum de
ALD, que tem herança recessiva ligada ao cromossomo
X. O filme relata a forma como esses pais se dedicaram
ao estudo da doença do filho, chegando a patrocinar um
congresso entre cientistas que poderiam contribuir para
o melhor entendimento da doença, na época bem pou-
co conhecida. Este filme tem sido utilizado por nós em
aulas de Genética Médica ministradas a estudantes de
graduação em medicina da UFSC, mas o mesmo pro-
cedimento, com adaptações, pode ser utilizado em au-
las de Genética ou de outras áreas da Biologia no Ensi-
no Médio.

Os alunos assistem ao filme em sala, depois de
termos discutido em aulas anteriores conceitos básicos
de genética clássica, mecanismos de herança e fatores
que podem complicar os padrões de herança (como
penetrância incompleta e expressividade variável). O
objetivo é trabalhar esses conceitos numa situação per-
sonalizada, de modo que o aluno possa se mobilizar e
formar opinião sobre os vários aspectos envolvidos no
diagnóstico de uma doença genética. Para tanto, elabo-
ramos um roteiro para estudo e interpretação do filme,
com 15 questões que devem ser respondidas por gru-
pos de quatro alunos. Tal roteiro divide-se em 3 partes:
Caracterização da doença; Estudo da doença pelos
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Odone e Relação entre médico e paciente. As primeiras
quatro questões verificam se o aluno conhece, compre-
ende e consegue aplicar conhecimentos básicos de Ge-
nética e Fisiologia, elaborando esquemas, interpretando
informações com base em conhecimento prévio e apli-
cando-os na resolução de um problema.

Além dessas habilidades, as demais questões exi-
gem que o aluno estabeleça relações, não só entre co-
nhecimentos científicos específicos, mas também entre
eles e fatores sociais. A partir de então, solicitamos ao
aluno que avalie, critique e se posicione diante de ques-
tões diversas, tais como o impacto de uma doença ge-
nética dentro da família ou a relação entre médico e pa-
ciente. Desta forma, além das alterações metabólicas e
fisiológicas, abordamos os aspectos psicossociais e im-
plicações culturais, sociais e econômicas mostradas no
filme.

Na primeira parte do estudo (Caracterização da
doença), os alunos respondem as seguintes questões:

1.  Descreva brevemente a doença apresentada por
Lorenzo.

2. Represente um neurônio de Lorenzo após um ano
da doença. Inclua o esquema de um neurônio nor-
mal.

3. A ALD é uma doença de herança recessiva ligada
ao cromossomo X. Faça o heredograma da famí-
lia de Lorenzo e dê o genótipo dos seguintes mem-
bros: tia 1 e tia 2 (irmãs de Michaela), tia Dee,
Michaela, Augusto e Lorenzo.

4. Comente sobre o aparecimento do gene na famí-
lia de Lorenzo. Como e quando ele teria apareci-
do? Qual o risco para a prole de cada uma das
mulheres citadas?

5. Quais são as implicações psicossociais do diag-
nóstico de uma doença rara, nova, transmitida por
mecanismo de herança recessiva ligada ao
cromossomo X, que não se manifesta ao nasci-
mento e é fatal? Cite outra doença com caracte-
rísticas semelhantes. O diagnóstico de doenças
autossômicas recessivas ou recessivas ligadas ao
cromossomo X traz pelo menos dois problemas
familiares (emocionais, sociais) muito importan-
tes, e claramente mostrados no filme. Descreva-
os.

Solicitamos aos alunos que reconheçam efeitos
psicossociais do diagnóstico de uma doença rara, pou-
co conhecida, transmitida por mecanismo de herança
recessiva ligada ao cromossomo X, que não se manifes-
ta ao nascimento e é fatal; que reconheçam outra doen-

ça com características semelhantes; que identifiquem no
filme ao menos dois problemas familiares importantes
mostrados nessa situação. Para responder essas ques-
tões, o aluno deve conhecer bem o mecanismo de he-
rança recessiva ligada ao cromossomo X, e relacionar
esses conhecimentos a outras doenças. Nesse momen-
to, nossa intenção é mostrar que o sentimento de culpa
do personagem da mãe, no filme, poderia ser minimizado
caso ela conhecesse melhor o modo de transmissão do
gene, assim poderia entender como o gene está presen-
te na família sem se manifestar, e por que eventualmente
poderia fazê-lo. Esse entendimento dependeria tanto do
conhecimento prévio da família quanto da disponibilida-
de do médico ou outro profissional de saúde para
esclarecê-los.

Observamos que o sentimento de culpa da mãe
fica bastante claro para os alunos, o que se evidencia
em suas respostas ao questionário, quando discorrem
sobre a importância de uma conversa mais esclarecedora
com o médico de forma a entender o acaso deste fato,
bem como de apoio psicológico para a família. Os gru-
pos apontam ainda outros aspectos psicossociais bem
diversos, como os seguintes (aqui reproduzidos com as
palavras deles):

"angústia em saber se os demais filhos e sobri-
nhos também serão afetados e se os familiares portado-
res do gene devem se arriscar em ter filhos"

"outros meninos afetados de uma mesma família
serão conscientes de como a doença evoluirá e qual o
prognóstico, assim como seus pais"

"impotência frente à doença do filho"

"distanciamento dos pais das suas vidas sociais
para poder cuidar do menino" ou  "isolamento social da
família" e "a mãe deixou de viver sua vida para cuidar do
filho, o que a afastou do marido"

"preconceito contra um menino gravemente do-
ente, que possui apenas funções vegetativas e não interage
mas com o mundo que o cerca, levando a brigas com
enfermeiras e entre familiares"

"incredulidade em relação à ciência e à classe
médica e perda da fé religiosa, podendo gerar revolta
com suas respectivas conseqüências (tanto positivas,
como buscar tratamento, quanto negativas, como atitu-
des hostis contra médicos, cientistas e entidades religio-
sas)"

"alguns maridos se separam das mães de seus fi-
lhos afetados (libertando-se também do estresse famili-
ar) para se casar com outras mulheres que não têm o
gene da adrenoleucodistrofia e terem filhos saudáveis"
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Os comentários reproduzidos acima indicam que
os alunos passam a ver uma doença genética no seu
contexto social, e não apenas como um dado de
freqüência na população, uma probabilidade de ocor-
rência ou o resultado de um exame genético. Deixamos
bem claro para eles que o objetivo da atividade não é
ensinar sobre adrenoleucodistrofia, mas auxiliá-los a
entender o significado de uma doença genética no con-
texto social. Esclarecemos também que, apesar de o fil-
me ser baseado em fatos reais, é uma obra de arte e
ficção (não é um documentário) e que alguns fatos da
história real podem ter sido exacerbados ou diminuídos
para dar o caráter artístico ao filme, e que portanto de-
vemos ser críticos em relação a isso.

Como a ALD não era bem conhecida na época,
os próprios médicos pouco sabiam sobre ela, e pouco
puderam informar aos pais. Ao receberem o diagnósti-
co, os pais de Lorenzo mergulham nos livros em busca
de mais informações. Na ânsia de melhor entender a
doença do filho para melhor poder ajudá-lo, os Odone
tornaram-se autodidatas, estudando fisiologia, bioquí-
mica, genética, etc.; organizaram e patrocinaram um
simpósio com especialistas na área e sugeriram o trata-
mento com um óleo por eles desenvolvido, o "Óleo de
Lorenzo". Na verdade, Augusto Odone recebeu o título
de doutor honoris causa em medicina, e ele e Michaela
Odone publicaram um artigo no New England Journal
of Medicine, em 1994 (Odone  e Odone, 1994).

De forma simplificada, podemos dizer que o gran-
de problema dos pesquisadores era entender por que,
mesmo cessando a ingestão de ácidos graxos de cadeia
longa, estes continuavam a se acumular no organismo
das crianças com ALD. Para melhor entender esse pro-
blema, Augusto Odone faz uma analogia entre uma pia
de cozinha com duas torneiras e o organismo de Lorenzo:
a pia seria o organismo de Lorenzo, por uma das tornei-
ras "entram" no organismo os ácidos graxos provenien-
tes da dieta, pela outra "entram" os ácidos graxos pro-
venientes da biossíntese. O ralo da pia representa a
enzima que degrada essas gorduras, e que está ausente
na pessoa com ALD. Augusto também usa clipes de
papel para representar os mecanismos de biossíntese e
degradação das cadeias de ácidos graxos. As questões
da parte 2 (Estudo da doença pelos Odone) têm por
objetivo principal discutir com os estudantes o papel das
analogias como ferramenta para nos ajudar a compre-
ender processos ainda não bem conhecidos:

1. Qual foi o exemplo usado por Augusto Odone
para explicar a doença? Como as analogias podem

nos ajudar a entender um problema científico?

2. Como a dieta afeta a progressão dessa doença?
O que era o "óleo de Lorenzo"? Por que ele era tão
especial?

3. Como Augusto usou um modelo (clipes de papel)
para resolver um problema científico? Você conhece
outras situações em que foi utilizado um modelo para
explicar um problema científico?

Pedimos aos alunos que descrevam a analogia
(com a pia) e o modelo (com clipes para papel) utiliza-
dos por Augusto, explicando como as analogias podem
nos ajudar a entender um problema e identificando ou-
tras situações em que foram usados modelos na cons-
trução do conhecimento científico. É importante que o
professor reconheça tanto a importância quanto os limi-
tes do uso de analogias, e que deixe claro para os alu-
nos quando está fazendo uso de uma analogia

Observamos que os alunos descrevem de manei-
ra correta tanto a analogia quanto o modelo empregado
por Augusto Odone. No entanto, apesar de Augusto ter
utilizado essas estratégias para melhor entender o pro-
blema e posteriormente poder propor uma forma de tra-
tamento para a doença, poucos alunos reconhecem que
analogias e modelos são úteis para os próprios pesqui-
sadores, o que fica evidenciado por respostas como as
seguintes:

"as analogias podem ser úteis por trazer um pro-
blema desconhecido para uma situação cotidiana, o que
facilita o raciocínio. Com a analogia, Augusto conseguiu
perceber..."  (é importante notar que, a essa altura,
Augusto já tinha atingido o status de pesquisador).

A grande maioria dos alunos parece acreditar que
analogias e modelos são usados apenas para facilitar o
entendimento de pessoas leigas:

"as analogias ajudam a entender problemas cien-
tíficos (geralmente complexos), porque fornecem ba-
ses simples, de fácil entendimento e acesso para diver-
sas pessoas para os mais variados assuntos, especial-
mente pessoas que são leigas para esses problemas"

"as analogias dão um caráter pedagógico à ex-
plicação de um problema científico, à medida que utili-
zam mecanismos envolvidos em nosso cotidiano, facili-
tando assim a sua compreensão"

"as analogias mostram-se como um instrumento
de auxílio importante ao entendimento de problemas ci-
entíficos, até por pessoas sem nenhuma formação aca-
dêmica"

"podemos usar exemplos práticos e de fácil assi-
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milação do nosso dia-a-dia para a explicação da lingua-
gem científica, uma vez que a maioria dos indivíduos da
sociedade não possui o domínio da linguagem técnica
necessária ao seu pleno entendimento"

O filme O Óleo de Lorenzo é apropriado ainda
para se discutir os aspectos econômicos que influenci-
am a pesquisa científica e a complexidade das relações
entre a ciência e a sociedade, a partir das cenas do
simpósio promovido pelos Odone, em que o casal per-
cebe a diferença entre os interesses e necessidades dos
pesquisadores e aquelas dos pacientes e suas famílias. A
linguagem direta e as descrições impessoais dos relatos
científicos, enumerando os graves sintomas da progres-
são da doença, confrontam a vivência do curso da do-
ença e a necessidade de esperança de cura, por parte
dos pacientes e de suas famílias. Apresentamos a seguir
as questões que nortearam essa discussão (Parte 3: Re-
lação entre médico e paciente):

1. A que se deveu a dificuldade no diagnóstico da
doença de Lorenzo? Como foi feita a comunica-
ção do diagnóstico aos pais?

2. Como satisfazer a necessidade dos pais de co-
nhecer melhor a doença?

3. Como é feito o estudo de uma doença rara? Na
sua opinião, o paciente (Lorenzo) foi respeitado?
Por quê?

4. Você mudaria alguma coisa na forma como foi
dada a notícia aos pais? Justifique.

5. Para muitas doenças genéticas existem associa-
ções de apoio às famílias, e é dever do consultor
genético encaminhá-las a essas associações. No
entanto, nem sempre tais associações trabalham
só de maneira positiva. Quais eram as preocupa-
ções da associação de famílias com ALD mostra-
da no filme? Como ela atuou de forma positiva? E
de forma negativa?

6. Durante o simpósio promovido pelos Odone, eles
perceberam que os cientistas muitas vezes traba-
lham sozinhos, não socializando seus resultados.
Como os interesses econômicos influenciaram o
desenvolvimento da pesquisa sobre ALD?

7. Como você vê a competitividade dos cientistas x
interesses de pesquisa x interesses humanos?

As respostas às questões da parte 3 são bastante
complexas, e não serão discutidas no presente trabalho.

As questões que fazem parte do roteiro para es-
tudo e interpretação do filme "O Óleo de Lorenzo" aqui
apresentadas foram utilizadas no curso de Medicina da

UFSC, mas acreditamos que podem ser adaptadas para
nortear discussões sobre Genética, Genética Humana,
construção do conhecimento científico e relações entre
ciência, tecnologia e sociedade no ensino médio, contri-
buindo para a formação de cidadãos conscientes e críti-
cos.

Nossa experiência em cursos de graduação e em
cursos de formação continuada de professores tem mos-
trado que vários filmes comerciais podem ser adequa-
damente utilizados no ensino de genética, tanto no Ensi-
no Superior como no Ensino Médio, e representam uma
alternativa compatível às condições de ensino de grande
parte das escolas públicas.
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Neste texto são discutidas as interações entre
genes, organismos e ambientes, analisando-se o
contexto em que muitas idéias e concepções a respeito
de Biologia Evolutiva foram interpretadas de modo
inadequado e dificultaram o entendimento e os
avanços científicos nessa área do conhecimento.
Basicamente, estão aqui representadas as idéias
publicadas dessa literatura, principalmente as
expostas na obra de Richard Lewontin.

Em 1973, o geneticista Theodosius Dobzhansky
publicou no periódico American Biology Teacher um
texto com o seguinte título – Nothing in biology makes
sense except in the light of evolution – (nada faz sentido
em biologia a não ser sob a luz da evolução). Este artigo
de Dobzhansky, desde a sua publicação, é um texto fun-
damental para as discussões sobre Biologia Evolutiva e
tem se mostrado cada vez mais atualizado e verdadeiro
face às novas e recentes pesquisas em várias áreas, prin-
cipalmente nas da Biologia Molecular e Biologia do
Desenvolvimento. Atualmente, Biologia Evolutiva inte-
gra não só as diversas disciplinas das Ciências Biológi-
cas entre si, mas também a Biologia com outras áreas
do conhecimento, tais como a Matemática, a Informática
e a Sociologia.

Na verdade, a moderna teoria evolutiva baseia-
se em duas importantes contribuições do século XIX: a
percepção de que a variação entre espécies surge a partir
daquela existente entre indivíduos (Darwin), e a desco-
berta de que a hereditariedade baseia-se na segregação
de fatores discretos (Mendel).  Os “fatores” (genes) es-
tudados por Mendel eram considerados os agentes que
causam a forma dos organismos. Tais “fatores” eram os
sujeitos e o organismo era o objeto das forças do de-
senvolvimento. Dessa visão do gene como causa do or-

ganismo desenvolveu-se boa parte da Genética
Molecular. A teoria darwinista pressupõe que forças
externas moldam as espécies com base nas variações
encontradas nos diferentes indivíduos, as quais seriam
produzidas por forças internas. A essência da teoria de
Darwin, portanto, inclui a separação das causas das va-
riações ontogenéticas, procedentes de forças internas,
e causas das variações filogenéticas, impostas pelo am-
biente por meio da seleção natural. A partir desta visão,
que considera o ambiente como o sujeito e o organismo
como o objeto da evolução, desenvolveu-se toda a teo-
ria evolutiva.

Embora as visões de Darwin e Mendel tenham
representado um notável e necessário avanço científico
na época em que foram propostas, elas posteriormente
atuaram como obstáculos para progressos nessa área
de estudos, uma vez que entraram em contradição com
descobertas da Biologia de Populações e do Desenvol-
vimento. Duas idéias equivocadas, particularmente, com-
prometem o entendimento de processos ontogenéticos
e da biologia evolutiva. Na primeira delas, a ontogenia é
vista como o desdobramento de formas que já estavam
latentes nos genes, como se o desenvolvimento seguisse
rigorosamente uma receita escrita no DNA dos organis-
mos. Na segunda idéia, o processo filogenético é enca-
rado como um problema e solução: o ambiente propõe

A partir desta visão, que considera
o ambiente como o sujeito e o
organismo como o objeto da evolução,
desenvolveu-se toda a teoria evolutiva.
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um “problema” e os organismos oferecem “soluções”,
sendo que a melhor delas será finalmente “escolhida”.
Essas explicações, que se tornaram objetos de reflexão
de vários cientistas, estão erradas uma vez que a rela-
ção entre gene, organismo e ambiente é muito mais com-
plexa do que elas sugerem.

Relação entre genes, ambiente e organismo
durante o desenvolvimento

Sabe-se que, nas ervilhas estudadas por Mendel,
a relação entre genótipo e fenótipo é direta, ou seja,
para cada genótipo existe um fenótipo correspondente.
Na verdade, a essência do mendelismo consiste na idéia
de que é possível deduzir o genótipo de um organismo a
partir de seu fenótipo, ou dos seus descendentes, no
caso de dominância completa. Da mesma forma, a maior
parte da Genética Bioquímica, Molecular, e do
Desenvolvimento, também se baseia em estudos
realizados com características fenotípicas que não se
sobrepõem e que são facilmente associadas a
determinados genótipos. Como decorrência desses fatos,
a maioria dos livros de Genética e Evolução considera
que os organismos são “determinados” por seus genes.
Algumas vezes, essa explicação genética é usada
inclusive para justificar fenótipos comportamentais como,
por exemplo, a tendência à violência ou ao alcoolismo.

Entretanto, a vasta maioria das características
morfológicas, fisiológicas ou comportamentais não se-
gue padrões tão simples, pelo contrário, o fenótipo dos
organismos ao longo do desenvolvimento é marcado por
interações complexas entre genótipo e ambiente. Os
genes expressam apenas uma norma de reação especí-
fica a diferentes ambientes, ou seja, um mesmo genótipo
expressa diferentes fenótipos em ambientes variados, de
uma maneira não previsível.

Nenhum genótipo tem um fenótipo incondicional-
mente maior, menor, mais rápido ou mais lento. As em-

presas que fornecem sementes para a agricultura sabem
disso e distribuem para os fazendeiros as variedades que
são mais produtivas na maioria das regiões. Uma linha-
gem cuja produtividade média é alta porque os resulta-
dos foram muito superiores em um determinado ano ou
lugar, mas um tanto inferiores aos de outras variedades
nas demais circunstâncias, não será selecionada para dis-
tribuição.

Além disso, indivíduos com o mesmo genótipo e
no mesmo ambiente podem apresentar fenótipos dife-
rentes devido a um fenômeno chamado “ruído de de-
senvolvimento”. Na verdade, até os dois lados de um
mesmo indivíduo podem ser diferentes devido a esses
ruídos. Assimetrias bilaterais são bem relatadas em di-
versos organismos, incluindo insetos, aves e humanos.
Na mosca Drosophila, por exemplo, o número de cerdas
nos lados direito e esquerdo do corpo freqüentemente é
diferente, embora ambos tenham os mesmos genes e se
desenvolvem no mesmo ambiente. Nesse contexto, fica
difícil saber até que ponto as habilidades de atletas ou
intelectuais de destaque são devidas ao genótipo, ao
ambiente, ou a fatores aleatórios do desenvolvimento
tais como conexões neurais que proporcionam reflexos
extraordinários e úteis.

Visando compreender a importância relativa de
fatores internos e externos para o fenótipo, foram pro-

postas tentativas de se quantificar as contribuições do
genótipo e do ambiente, como, por exemplo, os cálcu-
los de herdabilidade. Entretanto, considerando que a
influência de um dado fator geralmente depende da in-
fluência de outros, torna-se impossível atribuir pesos fi-
xos para os componentes da variação fenotípica de or-
dem genética, ambiental, e “ruídos de desenvolvimen-
to”.

Por fim, é necessário considerar ainda o organis-
mo como uma das causas de seu próprio desenvolvi-
mento, processo que possui em sua base uma dimensão
de ordem temporal que se relaciona tanto com os genes

Os genes expressam apenas uma
norma específica de reação a diferentes
ambientes, ou seja, um mesmo genótipo
manifesta diferentes fenótipos em
ambientes variados, de uma maneira
não previsível.

Retrato de Gregor Mendel, em
metal, esculpida por Theodor
Charlemont por ocasião da
construção do monumento em
homenagem ao primeiro
geneticista, no monastério
agostiniano de Brno, em 1910.
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como com o ambiente. O fenótipo de um organismo está
continuamente se modificando, do nascimento à morte.
Em qualquer momento, ele não é simplesmente o resul-
tado da interação de seus genes com o ambiente, mas
também do próprio fenótipo no momento anterior. Por-
tanto, o organismo não é apenas o objeto de forças do
desenvolvimento, é também o sujeito dessas forças.

A Metáfora da adaptação
O conceito de adaptação, como uma metáfora,

pressupõe que o mundo externo lança desafios para os
organismos, tais como encontrar espaço, alimentos e
indivíduos do sexo oposto para a reprodução, e aqueles
que têm mais sucesso para resolver esses problemas,
porque casualmente possuam características apropria-
das à solução e deixem mais descendentes do que os
indivíduos que não possuem tais características vantajo-
sas. É como se os nichos ecológicos existissem mesmo
antes de serem ocupados pelo organismo, como se o
ambiente fosse independente das espécies que o ocu-
pam. É importante ressaltar, no entanto, que em Biolo-
gia o termo “ambiente” refere-se ao conjunto de condi-
ções que envolvem os seres vivos, de maneira que não
existem ambientes sem seres vivos para serem “envolvi-
dos”. Fatores tais como glaciações, evaporação de oce-
anos ou erupções vulcânicas, que ocorrem independen-
temente dos seres vivos, não são ambientes. São condi-
ções físicas a partir das quais ambientes habitáveis po-
dem ser “construídos”.

Os cientistas que trabalham com história natural
sabem que os organismos não só fazem parte do ambi-
ente, mas também ajudam a construí-lo. Como exem-
plo, podem ser citados alguns aspectos da vida das
saúvas (gênero Atta), as formigas cortadeiras mais co-
nhecidas no Brasil. A reprodução dessas formigas ini-
cia-se com o denominado vôo nupcial ou revoada, quan-
do grandes quantidades de machos (bitus) e fêmeas (içás
ou tanajuras) saem do ninho e se acasalam no ar. Embo-

ra não se conheça o processo que dispara o vôo, sabe-
se que existe grande influencia das condições climáticas,
especialmente a pluviosidade. Após o vôo nupcial, as
tanajuras livram-se das asas, escavam um túnel no solo,
e uma pequena câmara no final dele. A nova rainha en-
tão regurgita o fungo que ela trouxe da colônia de ori-
gem, cultiva o jardim que se forma a partir dele, deposi-
ta os ovos e cuida da prole, dando origem à nova colônia.
No formigueiro adulto, cuja profundidade pode ultra-
passar cinco metros, há indivíduos especializados na
defesa, no transporte de vegetais para o interior do for-
migueiro, e no cuidado do jardim de fungo e da prole
em desenvolvimento.

Fatores externos determinam o início da constru-
ção do ninho das formigas, um novo ambiente que pro-
porciona proteção contra extremos climáticos e preda-
dores, assegurando ainda abrigo e alimentação para as
formigas em estágios imaturos. O João de Barro, e as-
sim como a espécie humana e muitas outras, também
constroem ambientes em que as pressões de seleção
natural são diferentes das que ocorrem no ambiente ex-
terno.

No livro Niche Construction, publicado em 2003
pela Universidade de Princeton, Odling-Smee e seus co-
laboradores argumentam que a construção de nichos mo-
difica pressões seletivas que atuam não só nos constru-
tores propriamente ditos, mas também em organismos

associados a eles. Em outras palavras,
as pressões de seleção natural vão se
modificando ao longo do tempo em
função, dentre outros, do próprio or-
ganismo que sofre essa pressão. Essa
idéia, que contribui para refutar a ex-
plicação de que o ambiente é algo
externo e independente do organis-
mo, é relativamente antiga e atualmente
está ganhando um enorme impulso.

Além disso, não se pode esque-
cer que os organismos determinam

Essa idéia, que contribui para
refutar a explicação de que o ambiente
é algo externo e independente do
organismo, é relativamente antiga e
atualmente está ganhando um enorme
impulso.

FOTOS FORMIGAS (cortesia de K. Kitayama)
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quais os elementos do mundo exterior que devem estar
presentes para a constituição dos seus ambientes, e quais
relações entre esses elementos são relevantes para eles.
No campus da Universidade de Brasília, por exemplo,
convivem diversas espécies de aves que exploram am-
bientes diferentes dentro da mesma área. O tico-tico é
encontrado geralmente no solo, onde se alimenta e cons-
trói seus ninhos entre moitas de capim e plantas rastei-
ras. O sabiá-laranjeira, embora também caminhe no solo,
inclui frutos em sua dieta e constrói ninhos em arbustos e
árvores de folhagem densa. O bem-te-vi, por sua vez,
nidifica no topo da copa de árvores altas, usando para
isso até materiais tais como fios, retalhos de plástico e
de papel. Finalmente, os picapaus escavam seus ninhos
em troncos de árvores, de onde também colhem seu
alimento; explorando cavidades onde se alojam larvas
de insetos. Assim, ainda que várias espécies ocupem uma
mesma área, cada uma compõe o ambiente onde vive
utilizandoaspectos distintos do mundo físico e biótico.

Em síntese, o presente texto argumenta que os
organismos não são simples coleções de indivíduos que
se encontram adaptados a nichos ecológicos
preestabelecidos. Pelo contrário, o desenvolvimento dos
organismos envolve intrincadas relações entre eles pró-
prios, mas também com seus genes, e com a sucessão
de ambientes onde eles se desenvolvem. A complexida-
de dessas relações, entretanto, ainda não está bem com-
preendida.

Departamento de Genética e Morfologia – Universida-
de de Brasília
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migas, incluindo detalhes sobre a construção dos ninhos.

Flores R. Z. 2002. A Biologia na violência. Ciênc.
saúde coletiva, vol.7, no.1, p. 197-202. Discute a con-
tribuição de fatores biológicos e sociais em comporta-

mentos associados à violência.

Gould S.J. 1991. A falsa medida do homem Editora
Martins Fontes, São Paulo, SP. 369p. Ilustra, com
diversos exemplos, casos históricos através dos quais a
biologia foi incorretamente usada para justificar diferenças
sociais.

Lewontin R.C. 2001. Biologia como Ideologia. Ed.
FUNPEC. Ribeirão Preto, SP. 138p. Discute o
determinismo genético, nos contextos científico, social e
moral.

Lewontin R.C. 2002. A tripla hélice - gene,
organismo e ambiente. Companhia das Letras, São
Paulo, SP.144p. Neste livro, as relações entre gene,
organismo e ambiente são tratadas com rigor e
profundidade. A tradução para o português está muito
boa, tornando a leitura fluente e agradável.

Lewontin R.C. 2002. O sonho do genoma humano.
Revista ADUSP. Abril de 2002. p. 50-74. Inclui uma
análise crítica do projeto genoma humano, discutindo as
simplificações que eventualmente são feitas visando a
análise de seus resultados.

Sick H., 1997. Ornitologia brasileira. Ed. Nova
Fronteira. Rio de Janeiro, RJ. 862 p. Considerado
uma referência para a ornitologia brasileira, este livro
descreve, entre outras informações, as relações entre
diversas espécies de aves com seus ambientes.



45
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Universidade Federal de Lavras – UFLA (Lavras – MG)
e-mail: magnoapr@ufla.br, flaviabs28@hotmail.com , g_simoneti@hotmail.com, cansouza@ufla.br
 Universidade Federal de Lavras – UFLA (Lavras – MG)

PALAVRAS CHAVES: genética, ensino mé-
dio, aprendizado

A Genética é uma ciência que envolve vários con-
ceitos. Essencialmente no ensino médio é importante que
alguns desses fundamentos de Genética sejam bem fixa-
dos. Para tornar o processo de fixação desses concei-
tos mais efetivo e dinâmico, é importante utilizar-se de
ferramentas que facilitem o aprendizado. Uma das fer-
ramentas é procurar passar o conhecimento por meio
de alguma estratégia em que o aluno sinta prazer em
realizá-la. Esse tipo de estratégia tem sido proposta em
algumas ciências no Brasil, entre elas a Genética (Pavan,
O.H.O 2000).

Neste trabalho, são propostas novas alternativas
de jogos que possam auxiliar no processo de ensino e
aprendizado de Genética. Um dos jogos que está sendo
proposto é semelhante a um dominó, exceto que as “pe-

dras”, ao invés de terem números, contêm perguntas de
um lado e respostas, do outro; vale ressaltar que, em
cada pedra, pergunta e resposta não são corresponden-
tes.

Nesta proposta, o dominó possuirá 27 pedras,
sendo que em 25 destas, como já mencionado, deverão
conter em um dos lados uma pergunta e, no outro lado,
uma resposta não correspondente (Figura 1). As duas
pedras restantes deverão conter em uma delas apenas
perguntas em ambos os lados e, na outra pedra, apenas
respostas (Figura 1). Sugere-se que cada pedra do
dominó seja de tábuas de madeira em tamanho de 4cm
de largura x 11cm de comprimento, com uma rachadura
no centro, de modo a separar a resposta da pergunta,
porém as pedras poderão ser confeccionadas de acor-
do com o material disponível e a facilidade encontrada
na instituição. As perguntas, com suas respectivas res-
postas, que poderão ser utilizadas neste jogo estão

Figura1. Ilustração das pedras do dominó
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sugeridas no Anexo I.
Após confeccionadas as pedras, será dado início

ao jogo, o qual poderá ser realizado em grupos, cada
um composto de 2 a 5 alunos. Os passos a serem segui-
dos estão descritos a seguir:

1.  As 27 pedras constituintes do Dominó deve-
rão serem colocadas na bancada e, em seguida, mistu-
radas;

2.  O próximo passo será colocar uma das pe-
dras que contêm apenas perguntas ou apenas respostas
no meio da bancada para iniciar o jogo;

3.  O tempo deverá ser marcado a partir deste
momento;

4.  Os participantes do grupo deverão procurar a
pedra que corresponderá à pergunta ou resposta da
pedra inicial. Após encontrada, esta pedra deverá ser

encaixada (Figura 2); 5. O processo continua de ambos
os lados do Dominó, até que se encerrem todas as pe-
dras. Após o encaixe de todas as pedras, deve-se mar-
car o tempo.

O jogo chegará ao fim quando todas as pedras
do dominó forem encaixadas de modo correto, sendo
vencedor o grupo de alunos que completar o jogo em
menor tempo.

O segundo jogo proposto, denominado Baralho
da Genética, envolve dois baralhos; um dos baralhos
possui 52 cartas de respostas, e o segundo possui 52
cartas de perguntas.

Os baralhos poderão ser confeccionados (Figura
3) em cartolinas, medindo, aproximadamente 5cm x 8cm.
Com o intuito de distinguir os dois baralhos, sugere-se
utilizar figuras ilustrativas na parte de trás das cartas de

Figura 2. Exemplo resultantes da união

Figura 3A. Carta de perguntas Figura 3B. Carta de respostas
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perguntas e respostas.

As perguntas com suas respectivas respostas que
poderão ser utilizadas neste jogo serão as mesmas
sugeridas no Dominó (Anexo I). Estas deverão serem
escritas nas cartas respeitando a distinção dos baralhos.

Após obtidos os dois baralhos, inicia-se a prepa-
ração do jogo que deverá seguir os seguintes passos:

1. Os baralhos de respostas deverão ser
embaralhados e posteriormente divididos de acordo com
o número de participantes (sugere-se um número de 4
ou mais alunos em cada rodada), de modo que cada um
fique com o mesmo número de cartas;

2. Uma pessoa (que não esteja participando do
jogo) ficará responsável pelas cartas de perguntas, es-
tas deverão ser também embaralhadas e colocadas em
cima da bancada onde está sendo realizado o jogo , de
maneira que as perguntas fiquem viradas para baixo. Esta
pessoa irá pegar uma carta por vez e ler lentamente a
pergunta em voz alta.

3. O participante que tiver a resposta desta per-
gunta deverá fazer o par (pergunta-resposta) e colocá-
la em cima da mesa para que o responsável pelo jogo
possa conferir;

4. Se o par formado estiver correto, este deve
permanecer em cima da mesa, caso contrário a carta de
resposta deverá voltar para as mãos do participante e, a
da pergunta, ao responsável pelo jogo, sendo que este
participante deverá pagar uma “prenda” estabelecida em
conjunto pelos demais, de modo a evitar acertos casu-
ais;

5.  Após a leitura da pergunta, caso nenhum par-
ticipante se manifeste, o responsável deverá dizer a res-
posta e o participante que a tiver pagará também a “pren-
da”. Após este procedimento, deverá colocar o par (per-
gunta-resposta) em cima da bancada;

6. O jogo chegará ao fim quando qualquer um
dos jogadores usar todas as cartas que lhe foram entre-
gues no início do jogo, ou seja, encontrar todas as per-
guntas para as suas respostas, formando assim pares.
Este será o vencedor.

Estes jogos já foram testados por professores do
segundo grau e obtiveram alto grau de aceitação, devi-
do ao fato deles contribuírem para melhorar o conheci-
mento dos alunos e também para torná-los mais interes-
sados por conteúdos da Genética.

Referências :

PAVAN, O.H.O.; SUMAIO, D.S.; CÂNDITO,

F.F.B.S.; OLIVEIRA, R.M. © 1998. Evoluindo Gené-
tica: um jogo educativo. Ed. UNICAMP, Campinas, SP.

PAVAN, O.H.O. © 2000. Embaralhando o DNA:
operando um terminal genômico. Ed. UNICAMP, Cam-
pinas, SP.

PAVAN, O.H.O.; FONSECA, K.F.B.S. Evolu-
indo Saúde © 2005. CNPq.

JANNUZI, G.M.; CORTEZ, L.A.B.; PAVAN,
O.H.O. (2001) – “Bingo Ciência: Energia” – Laborató-
rio Interdisciplinar de Pesquisa-Ação – LIPA da
UNICAMP

MONTORO, J.R.F. & PAVAN, O.H.O. (2000)
– “Bingo da Cidadania” – Laboratório Interdisciplinar
de Pesquisa-Ação – LIPA da UNICAMP.

RUTKOVSKI, E. & PAVAN, OH.O. (2001).
“Bingo Meio Ambiente: Águas Doces” – Laboratório
Interdisciplinar de Pesquisa –Ação – LIPA da Unicamp.

 ANEXO I. Perguntas e respostas sugeridas para
o Jogo Dominó e Baralho:

1. Meiose: processo de divisão celular responsável
pela formação dos gametas. Caracteriza-se por
promover a redução do número de cromossomos
da espécie à metade.

2. Heredograma: simbologia utilizada no estudo do
controle genético dos caracteres em animais.

3. Autofecundação: modo de reprodução sexuada
através da qual os gametas masculinos e femini-
nos são oriundos do mesmo indivíduo. Ocorre pre-
dominantemente nos vegetais.

4. Transcrição: processo de síntese de uma molécu-
la de RNA em que se utiliza uma das fitas de DNA
como molde.

5.  Cromossomo metacêntrico: cromossomo que
possui centrômero na posição mediana.

6.  Replicação semiconservativa do DNA: proces-
so de replicação do DNA em que cada uma das
fitas de uma molécula funciona como molde para
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produzir a fita complementar. No final do proces-
so resultam duas moléculas idênticas.

7.  Ribossomos: local onde se realiza a biossíntese
protéica.

8. Códon: seqüência de três nucleotídeos no mRNA
codificadora para um determinado aminoácido.

9. Prófase: denominação dada à fase da divisão ce-
lular quando ocorre a condensação da cromatina
e desaparecimento da membrana nuclear e do
nucléolo.

10. Metáfase: denominação dada à fase da divisão
celular quando ocorre o alinhamento dos
cromosssomos na região central (equador) da
célula.

11. Anáfase: denominação dada à fase da divisão ce-
lular quando ocorre a separação das cromátides
irmãs para os pólos opostos da célula.

12.  Telófase: denominação dada à fase da divisão ce-
lular onde ocorre a descondensação dos
cromossomos e o reaparecimento da membrana
nuclear e do nucléolo.

13. Homozigóticos: indivíduos que possuem alelos
idênticos.

14.  Heterozigóticos: indivíduos que possuem alelos
diferentes.

15. Homólogos:  cromossomos morfologicamente
iguais e portadores dos mesmos genes.

16. Tradução: processo pelo qual é produzida uma
cadeia polipeptídica a partir da informação exis-
tente no mRNA.

17. Antígeno: substância que, quando introduzida no
organismo, estimula a produção de anticorpos.

18. Herança limitada ao sexo: tipo de herança cuja
expressão do caráter só se expressa em um dos
sexos.

19. Herança ligada ao sexo: tipo de herança cujo con-
trole é realizado por genes situados nos

cromossomos sexuais.

20. Enzima de restrição: são enzimas que cortam o
DNA em locais específicos da molécula.

21. Transgênico: indivíduo produzido por engenharia
genética tendo genes de espécies não relaciona-
das.

22. População: conjunto de indivíduos da mesma es-
pécie, que ocupam o mesmo local, e são capazes
de trocar alelos entre si, deixando descendentes
férteis e viáveis.

23. Caráter: denominação dada ao conjunto de infor-
mações que identificam o indivíduo.

24. Seleção Natural: sucesso reprodutivo dos indiví-
duos mais adaptados. Indivíduos mais adaptados
são aqueles que deixam mais descendentes.

25. Cromossomo: estrutura nucleoprotéica situada no
núcleo e observada durante as divisões celulares.

26. Mitose: processo de multiplicação celular respon-
sável pela produção de células filhas idênticas à
célula-mãe promovendo o crescimento dos orga-
nismos.

27. Genoma: conjunto de genes existentes em todos
os cromossomos de uma espécie.

28.  Retrocruzamento: cruzamento de indivíduos da
geração F

1
 com um dos seus genitores.

29. DNA: material genético primário, da maioria dos
organismos, constituído de duas fitas complemen-
tares de polinucleotídeos.

30. Equilíbrio de Hardy-Weinberg: fenômeno pelo qual
uma população cruzando ao acaso na ausência
de seleção, mutação ou migração não altera as
suas freqüências alélicas e genotípicas.

31. Alelos múltiplos: quando um gene possui mais de
dois alelos.

32. Clones: denominação dada à população de indi-
víduos geneticamente idênticos provenientes de re-
produção assexuada.
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33. Código genético: seqüências de bases no RNA
mensageiro, que codificam um dos 20 aminoácidos
que participam da síntese de proteínas.

34. Alelo Dominante: alelo que se expressa produzin-
do seu fenótipo tanto em homozigose quanto em
heterozigose.

35. Codominância: é um tipo de interação alélica em
que ambos os alelos contribuem para a expres-
são do fenótipo do heterozigoto.

36. Recessivo: denominação dada ao alelo que só se
expressa em homozigose.

37. Universal: propriedade do código genético em que
um mesmo códon codifica o mesmo aminoácido
em diferentes espécies.

38. Degenerado: propriedade do código genético em
que o mesmo aminoácido pode ser codificado por
mais de um códon diferente.

39. Síndrome de Down: anomalia da espécie humana
causada pela trissomia do cromossomo 21.

40. Fêmea: um indivíduo da espécie humana que pos-
sui constituição cromossômica XX.

41. 5’➝ 3’:direção da replicação da molécula de
DNA.

42. Ácido fosfórico, desoxirribose e base nitrogenada:
compostos que formam um nucleotídeo.

43. Anticorpo: substância protéica produzida pelo or-
ganismo em resposta à invasão de um antígeno.

44. Fenótipo: as diferentes expressões de um dado
caráter.

45. Genótipo: constituição genética de um indivíduo.

46. Alelos: formas alternativas do gene responsáveis
pelos diferentes fenótipos do caráter situadas no
mesmo loco, em cromossomos homólogos.

47. Primeira Lei de Mendel: segregação dos alelos
de um gene durante a formação dos gametas.

48. Gene: denominação dada ao segmento de DNA
situado em uma posição específica do
cromossomo, que é responsável pela expressão
do caráter.

49. Genética: ciência que estuda a hereditariedade e
a variação.

50. Mutação: processo responsável pela produção de
novos alelos por meio da alteração na seqüência
de bases do DNA.

51. Permuta genética: denominação dada ao fenôme-
no genético responsável pela troca de segmentos
entre cromossomos homólogos.

52. Watson e Crick: pesquisadores que propuseram
a estrutura molecular do DNA.
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Palavras-chave: Memorizando Genética,
Atividades lúdicas, Conceitos de Genética

INTRODUÇÃO
Por meio de atividades lúdicas pedagógicas é pos-

sível desenvolver o senso de organização, o espírito crí-
tico e competitivo, o respeito mútuo e a fixação do con-
teúdo com maior facilidade. A utilização de jogos como
ferramenta pedagógica é uma ótima opção para auxiliar
na exposição e/ou fixação dos diversos assuntos abor-
dados durante as aulas.

A prática demonstrada abaixo é uma opção
didática que fornece aos estudantes uma associação mais
ampla de vários tópicos da Genética, como alternativa
didática para compreensão e fixação de conceitos de
Genética.

OBJETIVO
Esta prática tem como finalidade auxiliar no apren-

dizado dos conceitos referentes à Genética.

PÚBLICO ALVO
Professores e Estudantes do Ensino Médio.

TEMPO ENVOLVIDO EM SALA DE AULA
 20 a 35 minutos dependendo do número de as-

suntos envolvidos.

CONFECÇÃO DO JOGO
Material necessário: papel cartão ou borracha de

Etil Vinil Acetato (EVA), cola e tesoura.  Diversos temas
de Genética devem ser previamente pesquisados e ela-
borada uma lista onde as palavras e conceitos estejam
relacionados em pares (quadro) e, a partir de uma cópia
desta lista, recortam-se os conceitos e os respectivos
significados colando-os em cartões de 6 cm x 6 cm con-
feccionados de papel-cartão ou borracha EVA. A lista
original serve de apoio para tirar dúvidas durante o jogo.

PROCEDIMENTO
Número de participantes: cinco, sendo que qua-

tro jogam e um fica com a lista de “tira dúvidas” para
verificar se as associações foram feitas corretamente. O
jogo contém 20 pares de cartões (número que pode variar
em função da quantidade de conceitos abordados) com
temas referentes à Genética.  Esses cartões são virados
e embaralhados sobre a mesa. O primeiro jogador vira
um cartão e tenta achar seu significado, virando um ou-
tro cartão. Se encontrar o significado correto, tem direi-
to a mais uma jogada; se não encontrar, aguarda sua
próxima vez. A turma e o Avaliador (que está com o
“tira dúvidas”) discutem sobre os acertos e os  erros
ocorridos durante o jogo. Vence quem no final apresen-
tar o maior número de pares de cartões com as palavras
e significados correspondentes.
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CÉLULAS-TRONCO

MUTAÇÃO

CÓDIGO GENÉTICO

BASES NITROGENADAS DO DNA

BASES NITROGENADAS DO RNA

ZIGOTO

ALELO RECESSIVO

ALELO DOMINANTE

TRANSCRIÇÃO

TRADUÇÃO

REPLICAÇÃO

GENOMA

1º LEI DE MENDEL

GENÉTICA

RNA

CROMÁTIDE

CÓDON

DNA

2ª LEI DE MENDEL

ENGENHARIA GENÉTICA

São células com capacidade de auto-replicação, isto é, de gerar uma cópia idêntica
de si mesma e com potencial de diferenciar-se em vários tecidos.

Alteração no DNA (gene) de um organismo, não resultante de recombinação gené-
tica. Uma mutação nas células germinativas pode ser transmitida para a geração
seguinte, e seus efeitos poderão se manifestar ou não.

Informação contida em trincas de bases do DNA.

Adenina, Timina, Citosina e Guanina.

Adenina, Uracila, Citosina e Guanina

Célula diplóide formada pela fusão de um gameta feminino e um masculino

Um alelo cujo efeito fenotípico não se expressa em um heterozigoto

Um alelo que expressa seu efeito fenotípico mesmo quando em heterozigose com o
alelo recessivo

Processo enzimático que consiste na síntese de uma molécula de RNA de filamento
único, a partir de um modelo de DNA.

Processo onde a informação genética presente numa molécula de mRNA especifica
a seqüência de aminoácidos durante a síntese de proteínas.

É um processo no qual cada cadeia de DNA vai dar origem a duas cadeias filhas à
que lhes deu origem através de um processo semiconservativo.

Todo material genético de uma célula / indivíduo.

Lei da segregação fatorial ou lei da pureza dos gametas - cada caráter é condicionado
por um par de genes alelos, que se segregam entre si, com a mesma probabilidade,
na formação dos gametas, indo apenas um gene para cada gameta.

Ramo da biologia que estuda as semelhanças e as diferenças entre os organismos
de uma mesma linhagem através de gerações.

Ácido ribonucléico - polímero formado por uma cadeia simples de inúmeras unida-
des repetidas de fosfato, uma base e açúcar ribose.

Cada um dos dois filamentos cromossômicos que se mantêm unidos pelo centrômero
após a duplicação cromossômica, assim que separadas na anáfase, cada cromátide
passa a ser chamada de cromossomo.

Seqüência de três bases no mRNA que especifica um aminoácido ou um sinal para
parar ou começar uma tradução.

Ácido desoxirribonucléico, polímero formado de inúmeras unidades repetidas de
fosfato, uma base e açúcar desoxirribose, presente nos cromossomos e que contém
a informação genética da maioria dos organismos vivos.

Lei da segregação independente - na formação dos gametas, os genes localizados
em cromossomos diferentes, segregam-se independentemente.

Manipulação do DNA de um determinado organismo com o objetivo de estudar a
estrutura e/ou função de determinado gene ou seqüência, produzir ácidos nucléicos,
proteínas ou processos biológicos úteis ou melhorar as características desse
organismo.

Quadro com sugestões de palavras e conceitos de Genética relacionados aos pares
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EXPERIÊNCIAS NA UTILIZAÇÃO DO
JOGO

 Este jogo faz parte de uma experiência que está
sendo realizada há dois anos, e esta prática vem sendo
inserida em mini-cursos direcionados para professores
de ensino fundamental e médio, de escolas privadas e
públicas da cidade de Manaus, Amazonas. Resultados
positivos quanto ao enriquecimento do aprendizado dos
temas referentes à Genética foram observados por pro-
fessores que praticaram o jogo em sala de aula, geral-
mente, em turmas de 20 a 50 alunos.

O jogo Genética: Revisando e Fixando Con-
ceitos fez parte de mini-cursos em eventos renomados
tais como: 50º Congresso Brasileiro de Genética (Ge-
nética na Praça), 2004, Florianópolis, SC; Reunião Anual
da SBPC, 2005, Manaus, AM; Semana de
Biotecnologia, Universidade Estadual do Amazonas,
2005, Manaus, AM.
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DNA RECOMBINANTE
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Resumo
Este protocolo de aula prática visa facilitar o en-

tendimento de um dos princípios básicos da manipula-
ção do DNA. Trata-se de um conjunto de duas práticas
extremamente simples que podem ser entendidas por
alunos do ensino fundamental e que ajudam o estudante
de Genética Molecular a visualizar os processos envol-
vidos na manipulação gênica.

I . CORTANDO O DNA COM ENZIMAS
DE RESTRIÇÃO

Introdução
A construção de moléculas de DNA

recombinante, ou seja, a ligação de segmentos específi-
cos de moléculas de DNA de origens diferentes, é uma
técnica que pôde ser desenvolvida graças à descoberta
das enzimas de restrição ou endonucleases.

- O que são essas enzimas?

As enzimas de restrição foram descobertas e iso-
ladas de inúmeras espécies de bactérias as quais têm a
função de protegê-las de infecções virais. Os vírus
bacterianos, ou fagos, ao invadirem o interior da bacté-
ria, têm seu DNA cortado em sítios específicos, causan-
do assim a restrição de seu ciclo de replicação que leva-
ria à lise ou destruição da bactéria.

- Como funcionam as enzimas de restrição?

As enzimas de restrição são proteínas que têm a
capacidade de reconhecer, na dupla hélice do DNA,
sítios de clivagem, ou seja, seqüências específicas de 4
ou 6 bases. Uma vez  reconhecido, é realizado um corte
específico em cada ponto ou sítio em que as moléculas
da enzima se ligam.

Esses sítios, além de estarem presentes no vírus,
também existem no DNA de todos os outros organis-
mos, inclusive na própria bactéria que produz a enzima.
Para evitar que seu próprio DNA seja cortado e, por-
tanto, tornado inativo na bactéria, esses sítios de restri-
ção aparecem ligados a uma molécula do grupo metil
(CH

3
) o que impede a ação da enzima.

Uma das características mais importantes dessas
enzimas é a sua especificidade, ou seja, uma mesma
molécula de DNA submetida à ação de uma enzima é
sempre cortada nos mesmos pontos e gera um conjunto
de fragmentos de mesmo tamanho. Essa característica
permite uma análise relativamente grosseira, porém bas-
tante efetiva do ponto de vista prático na identificação
de diferentes moléculas de DNA, permitindo o diagnós-
tico de organismos contendo pequenas alterações nas
bases do material genético. É óbvio que, quaisquer duas
moléculas de DNA de mesmo tamanho, contendo os
mesmos sítios de restrição nas mesmas posições, resul-
tam em conjuntos de fragmentos de tamanho idêntico.
Da mesma forma, porém, quaisquer alterações no DNA
fora dos sítios digeridos pela enzima não são detectadas
por esse método. Como esses sítios são relativamente
raros (em geral bem menos de 1 por 1000 pares de
bases - pb), moléculas diferentes podem apresentar o
mesmo padrão de fragmentos ao serem cortadas com
enzimas.

Como identificar  os fragmentos cortados?

A separação de fragmentos de DNA de diferen-
tes tamanhos pode ser feita através de um processo re-
lativamente simples e rápido, a eletroforese em gel de
agarose. Este gel representa, na verdade, uma “peneira”
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ou matriz capaz de retardar diferencialmente o movi-
mento de moléculas de tamanhos variados. A molécula
de DNA, devido à presença do ácido fosfórico, apre-
senta carga negativa, de modo que, quando submetida a
um campo elétrico, em pH neutro, é atraída para o pólo
positivo. A primeira etapa do processo da eletroforese
consiste em se colocar numa cavidade ou poço, em uma
das extremidades do gel, uma solução contendo a mo-
lécula do DNA cortado. Em seguida, deve-se fazer uma
corrente elétrica passar pelo gel colocando o pólo posi-
tivo (ânodo) na extremidade oposta. Desta forma, após
algum tempo, encontram-se, a partir do ponto de apli-
cação, as moléculas distribuídas em ordem decrescente
de tamanho.

Para a visualização, o DNA é corado com um
reagente fluorescente que se intercala na molécula, o
brometo de etídio. Os fragmentos podem ser, então,
observados sob luz ultravioleta (UV).

Atividade

Esta atividade pretende ilustrar e simular os pro-
cessos envolvidos na digestão da molécula de DNA por
enzimas de restrição e a posterior análise dos fragmen-
tos.

Na Figura 1 são representadas três cópias (I, II e
III) de uma seqüência hipotética de uma molécula de
DNA contendo 90 pares de bases.  Dentro desta
seqüência encontram-se sítios de restrição de, pelo me-
nos, duas enzimas.

1. Corte na linha superior e inferior de cada cópia
da seqüência de modo a obter três fitas de papel con-
tendo as duas cadeias da molécula em cada fita.

2. Identifique e marque nas seqüências o sítio de
restrição das duas enzimas:

EcoRI :    g.aattc

PstI :       ctgca.g

Marque os sítios nas duas cadeias lembrando que
elas são antiparalelas, portanto tendo a seqüência em
direções opostas.

3. Com uma tesoura contendo a etiqueta EcoRI e

outra PstI (representando a enzima) corte o sítio como
se fosse a enzima:

Cópia I - EcoRI:   ...g                          aattc...
        ...cttaa                         g...

Cópia II- PstI:      ...ctgca                              g...
                           ...g                       acgtc...

Cópia III - EcoRI + PstI

4. As Figuras 2 e 3 representam géis de agarose
onde o cátodo está representado na parte superior e o
anôdo na parte inferior da folha. Desta forma, o sentido
de corrida do DNA seria de cima para baixo da folha, e
as moléculas mais longas ficariam mais próximas do
cátodo (-), e as menores, mais próximas do ânodo (+).
Os fragmentos obtidos de uma digestão por enzimas de
restrição são designados por letras e em ordem decres-
cente de tamanho. Por exemplo, no caso mostrado, têm-
se os fragmentos EcoRI-A (maior) e EcoRI-B (menor).

5. Para representar o resultado dessa corrida,
cole, na Figura 2, os fragmentos resultantes dos cortes
com EcoRI no gel nº 1 e, PstI, no gel nº 2, nos locais
indicados acima das linhas.

Na Figura 3 cole os fragmentos resultantes da
dupla digestão no gel nº 3.

O resultado obtido é uma representação do perfil
de restrição da molécula analisada. Este perfil pode ca-
racterizar uma molécula ou um indivíduo.

6. Essa simulação ilustra como o DNA pode ser
analisado. A digestão dupla evidencia a posição do sítio
PstI  dentro do fragmento EcoRI-A. O resultado final é
que se obtem, além do fragmento EcoRI-B, dois frag-
mentos resultantes da quebra de EcoRI-A. Este tipo de
análise permite a construção dos chamados mapas de
restrição. A prática permite visualizar o processo com
muita facilidade.
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II. CONSTRUINDO UMA MOLÉCULA DE
DNA RECOMBINANTE

Introdução
Na prática anterior, um dos aspectos interessan-

tes da ação de algumas endonucleases, como EcoRI e
PstI, é que o sítio de restrição é composto por uma
seqüência com simetria rotacional dupla, ou seja, ele
apresenta a mesma leitura nos dois sentidos da cadeia.
O corte, como visto nessas duas enzimas (nem todas
têm essa característica) resulta em duas “caudas” de fita
simples complementares. Estas caudas, chamadas “de
pontas aderentes” ou “coesivas”, têm a capacidade de
se ligar naturalmente a qualquer molécula cortada com a
mesma enzima.

A conseqüência importante desse fenômeno é que,
não importando a origem do DNA, moléculas cortadas
com a mesma enzima têm a mesma chance de se ligar à
sua própria molécula como à outra molécula presente.
Assim, podem-se clivar (ou cortar) moléculas de DNA
de duas espécies diferentes com uma mesma enzima e,
colocando simplesmente as duas preparações no mes-
mo tubo, obter-se parte (50%) das moléculas resultan-
tes na forma híbrida, ou seja, na forma de DNA
recombinante. Uma outra enzima encontrada nas célu-
las, a DNA ligase, completa a ligação de forma estável,
restabelecendo a molécula de fita dupla.

Um outro importante instrumento da técnica de
DNA recombinante é uma molécula também encontra-
da em bactérias, o plasmídeo. Trata-se de uma molécu-
la de DNA circular que contém genes não essenciais
para a bactéria. Três características são importantes nes-
tas moléculas:

- têm ciclo de replicação autônomo, podendo se
replicar várias vezes sem que ocorra a divisão da bacté-
ria.

- são capazes de passar de uma bactéria para outra
naturalmente.

- são portadores de genes que conferem resistên-
cia a vários tipos de antibióticos.

Graças a estas características pode-se construir,
por exemplo, um plasmídeo contendo um gene humano
por meio do corte das duas moléculas com uma mesma
endonuclease de restrição. Este plasmídeo é inserido
numa bactéria e é capaz de se replicar, replicando junto
o gene de interesse numa escala muito maior do que
aquela que seria possível no organismo original.

Estes plasmídeos representam veículos de

transporte do DNA desejado para dentro da bactéria e
são chamados “vetores”. Cada bactéria pode produzir
até 500 cópias de um plasmídeo e, num litro de cultura
de bactéria, pode-se multiplicar, em questão de poucos
dias, 250 trilhões de vetores contendo o mesmo número
de cópias do gene. Estes genes podem se expressar e
sintetizar a proteína na bactéria hospedeira do vetor.

Esta possibilidade tornou-se uma nova fronteira
tecnológica. Esta metodologia pode ser utilizada desde
a produção de insulina humana e hormônio de cresci-
mento até a terapia gênica, numa gama de processos,
nunca antes imaginada, de ficção científica transformada
em realidade.

Atividade
Para uma compreensão clara das bases do pro-

cesso, esta atividade propõe a simulação deste meca-
nismo de construção de um vetor representado por um
plasmídeo bacteriano contendo um gene humano que
codifica a insulina.

1. Na Figura 4, o plasmídeo pBR 322 está repre-
sentado por uma seqüência de pontos indicando as ba-
ses do DNA. Com uma tesoura, corte a fita rente aos
asteriscos de modo que  se tenha uma fita de papel con-
tendo duas colunas de pontos delimitados por duas co-
lunas de asteriscos.

2. O plasmídeo é uma molécula circular, assim,
deixe, numa das pontas da fita a parte em branco do
papel e cole no verso desta. O resultado é um círculo
com a seqüência de bases representada por pontos.
Dentro dela a representação  da seqüência do sítio PstI.

3. Corte, da mesma maneira, a fita representando
o fragmento do genoma humano. Corte rente às duas
linhas externas, mantendo-as na fita, já que elas identifi-
cam a seqüência do gene humano e a diferenciam da
seqüência do plasmídeo com a borda de asteriscos (além
da cor vermelha). Tem-se então, temos uma seqüência
que contém no seu interior uma região que corresponde
ao gene da insulina. Este gene encontra-se cercado por
outras bases diversas, mas, de cada um dos lados, en-
contram-se duas seqüências específicas que represen-
tam sítios da enzima PstI.

4. Utilize uma tesoura contendo uma etiqueta “PstI
-ctgca/g” e simule a digestão das duas moléculas de DNA
cortando como indicado:

          ..........ctgca             g............
          ..........g             acgtc............
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5. Verifique, em seguida, se o gene da insulina encontra-se isolado com pontas adesivas livres e o
círculo do plasmídeo encontra-se aberto com pontas adesivas idênticas e igualmente livres. Coloque as duas fitas
próximas (como estariam em solução, dentro de um tubo) e verifique se o pareamento destas pontas é possível. Ao
colocá-las pareadas, forma-se um círculo maior do que aquele plasmídeo original que nesta situação, contém DNA
do plasmídeo (asteriscos) e o DNA humano (linha contínua e vermelha).

6. Adicione ao seu “tubo” a enzima ligase representada por dois pedaços pequenos de fita adesiva e
cole a cadeia no sítio PstI, reparando a molécula cortada. Tem-se um plasmídeo composto por DNA recombinante
bacteriano e humano, capaz de ser inserido numa bactéria para sintetizar insulina.

Bibliografia

- Farah, S.B. 1997. DNA Segredos & Mistérios. Ed. Sarvier. p. 276.

-Griffits A.J.F., Miler J.H., Suzuki, D.T., Lewontin R.C, Gelbart W.M. 1996. Introdução a Genética. 6ª
edição. W.H. Freeman and Company, NY.p.916.
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Figura 2. Fragmentos A & B de EcoRI e PstI

........................................................................................………………………………………………………

EcoRI   - Gel nº 1

(-) cátodo

cole o fragmento de restrição aqui

______________________________________________________________   A

  cole o fragmento de restrição aqui

________________________________                             B

(+)ânodo

........................................................................................………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

PstI  - Gel nº 2

(-) cátodo

                         cole o fragmento de restrição aqui

__________________________________________________       A

                     cole o fragmento de restrição aqui

     ____________________________________________             B

(+)ânodo

........................................................................................……………………………………………………….
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Figura 3. Fragmentos da digestão dupla com EcoRI e PstI.

........................................................................................…………………………………………………….

EcoRI+PstI

                                     (-) cátodo

                         cole o fragmento de restrição aqui

__________________________________________________       A

                        cole o fragmento de restrição aqui

                  ________________________________                         B

                                      cole o f. r. aqui

                               ________________                                         C

                                          (+)ânodo

........................................................................................………………………………………….
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Palavras Chave: PCR, Amplificação, DNA
Introdução
A quantidade de DNA de uma amostra pode ser au-

mentada por clonagem em bactéria ( à medida que a
bactéria se multiplica, o DNA alvo multiplica-se tam-
bém) ou por meio de uma reação chamada de
Polymerase Chain Reaction - PCR (Reação em Cadeia
da Polimerase) que ocorre fora de um ser vivo, em um
equipamento chamado Termociclador. A PCR copia as
duas fitas da seqüência de DNA desejada, aumentando
a quantidade de DNA ou, como se diz em laboratório,
amplificando o DNA alvo.

O processo envolve ciclos de variação na tempera-
tura, de forma que , por aquecimento, as fitas de DNA
são separadas; em seguida, a temperatura é abaixada
para que os primers anelem-se ao DNA por
complementariedade de bases. Novamente, a tempera-
tura é elevada para que a enzima Taq DNA pol, em
presença de outros fatores e dos dNTPs (nucleotídeos
trifosfatados), copie a fita molde (que é o DNA que se
deseja amplificar).

Objetivo
O objetivo dessa atividade é apresentar uma

metodologia alternativa para a realização de uma aula
prática sobre Genética Molecular, demonstrando como
se processa a amplificação de DNA, por meio da simu-
lação da Reação em Cadeia da Polimerase – PCR

(Polymerase Chain Reaction). Para desenvolvê-la, utili-
za-se material bem simples.

MATERIAL:
· fita dupla de DNA: 02 tiras de cartolina ou papel

cartão de 1m de comprimento por 5 cm de largura. Ano-
tar nas fitas as bases nitrogenadas (veja Figura 1).

Figura 1.: Modelo para a fita dupla de DNA a ser
utilizada na amplificação do DNA (completar a fita su-
perior com as bases nitrogenadas que quiser e a inferior
com suas complementares)

· blocos de dNTPs (nucleotídeos trifosfatados):
corresponde às bases nitrogenadas que entram para a
construção de uma nova fita de DNA. Recortar
retângulos de 2,5 cm x 5 cm, em papel cartão. Anotar
uma base nitrogenada em cada retângulo (Figura 2).

01.02, 63-65 (2006)
www.sgb.org.br



64

Figura 2. Modelo para blocos de nucleotídeos a se-
rem utilizados na amplificação do DNA.

· primers (iniciadores): tiras de papel-cartão de 15
cm x 5 cm, com a seqüência dos primers. Exemplo na
Figura 3.

Figura 3. Modelo de primer (iniciador) a ser utiliza-
do na amplificação do DNA (pode ser desenhado com
maior número de bases).

Simulando o resultado do aquecimento, as fitas de
DNA, que inicialmente estão pareadas (no chão ou so-
bre uma mesa) são separadas. Com o rebaixamento da
temperatura, os primers anelam-se ( ligar os primers às
fitas já separadas). Com pequena elevação da tempera-
tura, os desoxinucleotídeos vão sendo pareados um a
um, nas fitas do DNA, por complementariedade das
bases. Deve-se ir pareando os retângulos que represen-
tam os nucleotídeos, isso simula a atividade da Taq DNA
polimerase, que vai processando o alongamento da nova
fita até que novo ciclo seja iniciado e, novamente, ao ser
elevada a temperatura, as fitas separam-se; ao rebaixa-
mento da temperatura, os primers pareiam-se e, com
outra elevação da temperatura, os desoxinucleotídeos
vão sendo pareados. Assim, novas fitas de DNA são
produzidas a cada ciclo.

A quantidade de DNA dobra a cada ciclo. Após 25
a 40 ciclos de amplificação (elevação e abaixamento da
temperatura) são obtidas bilhões de cópias do segmen-
to do DNA de interesse, material que pode, então, ser
examinado com facilidade e ser utilizado para vários pro-

pósitos (identificar pessoas, analisar molecularmente
animais, vegetais, identificar criminosos, etc).

Verificando o entendimento
Com o material que se tem em mãos, produzir 08

moléculas de DNA e conferir quantos ciclos foram fei-
tos. Perguntar: para se obter 16 moléculas de DNA,
quantos ciclos deveriam ter ocorrido?

SABENDO MAIS
Taq DNA pol: é uma enzima extraída de bactéria (

Thermus aquaticus) e que suporta altas temperaturas,
inclusive as temperaturas a que deve ser submetida no
equipamento para que se processe a amplificação do
DNA.

Primer: é uma seqüência de ácido nucléico (DNA
ou RNA) que pareia suas bases à fita molde (DNA) por
complementariedade (anelamento) para que sua extre-
midade  3’OH livre sirva de início para a nova fita de
DNA que será sintetizada.  Sem esse “ganchinho” do
3’OH do primer, o nucleotídeo do DNA não consegue
entrar para dar início à nova fita.

Nucleotídeo: molécula composta por uma base
nitrogenada, um açúcar pentose e um grupo fosfato; é a
unidade estrutural dos ácidos nucléicos (DNA e RNA).

Desoxinucleotídeo: nucleotídeo que participa da
formação da molécula de DNA

Em um experimento desse tipo, em laboratório, sem-
pre deve haver um Controle, que é um tubo com todos
os ingredientes necessários à amplificação, menos o
DNA de interesse e no qual não deve aparecer DNA
algum, ao final da reação. Essa é a forma de se garantir
que o experimento não foi contaminado. Se não foi co-
locado DNA para amplificar e apareceu DNA ao final,
de onde ele veio? Não foi do experimento, nem estava
em questão a obtenção desse DNA, logo, foi uma con-
taminação, certamente, por falta de cuidado, de limpe-
za, de atenção e, se o experimento foi contaminado, deve
ser começado novamente.

Bibliografia recomendada :
GRIFFITHS, A.J.F.; WESSLER, S.R.; LEWONTIN,
R.C.; GELBART, W.M.; SUZUKI, D.T & MILLER,
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Armando Motta. 8a ed., Rio de Janeiro-RJ, Guanabara
Koogan
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Genética e Biotecnologia. 2 ed., Porto Alegre-RS,
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Resumo
Essa atividade permite ao aluno reavaliar a sua rede de
conhecimento por meio da elaboração de um mapa de
conceitos que busca estabelecer relações relevantes entre
conceitos da Genética Mendeliana e conceitos da Genética
Molecular.

Introdução
Fincham (1990) traduziu bem o sentimento de

professores quando afirmou: “Professores de Genética
de cursos de Graduação em áreas Biológicas, normal-
mente, acham que é necessário relembrar as leis de
Mendel, mas temem entediar os alunos, que pensam,
equivocadamente, que já aprenderam o suficiente sobre
mendelismo no ensino médio e já sabem tudo que é ne-
cessário sobre as leis de Mendel”. Entretanto, basta ini-
ciar uma discussão sobre questões como: quantos alelos
de um determinado gene um indivíduo possui e quantas
moléculas de DNA existem em um cromossomo ou
quantas duplas-hélices de DNA existe em um
cromossomo, para perceber que esses conceitos não
estão relacionados para os alunos.

Durante a execução da presente atividade os alu-
nos devem discutir conceitos de genética clássica e de
biologia molecular estabelecendo relações entre eles.
Dessa forma os alunos terão uma nova oportunidade de
recordar os conceitos de uma maneira dinâmica e sob
uma perspectiva mais integrada. Assim, o principal
objetivo dessa atividade é que o aluno compreenda que
a abordagem clássica e a molecular não estão separa-
das, mas complementam uma à outra.

Esta atividade foi desenvolvida com base em um
trabalho de pesquisadores ingleses para fazer a ligação
entre a genética clássica e a genética molecular. Esses
pesquisadores trabalharam com uma das sete caracte-

rísticas de ervilha (Pisum sativum L.) estudadas por
Mendel a textura da semente, em que o estado liso é
dominante sobre o rugoso.

Os pesquisadores analisaram a causa do fenótipo
rugoso, e suspeitaram que esse fenótipo fosse conseqü-
ência de um aumento na  quantidade de um açúcar sim-
ples (amido não ramificado) no cotilédone, o que resul-
taria no acúmulo de grande quantidade de água. Com o
amadurecimento da semente ocorre a desidratação.
Como na semente rugosa há um acúmulo de água, que a
torna muito volumosa, ao secar, a película da semente
se enruga. A semente lisa possuidora de açúcares com
muitas ramificações, não acumula água e, como conse-
qüência, não apresenta rugosidade. Esses pesquisado-
res descobriram que o alto teor de açúcar simples na
semente rugosa se deve a um defeito na síntese (ausên-
cia) de uma enzima ramificadora do amido (SBE-1,
“starch-branching enzyme”), e o amido não ramificado,
por pressão osmótica, retém mais água no cotilédone.

Assim, esse caso das ervilhas lisas e rugosas se
presta para relacionar diversos conceitos biológicos, por
exemplo: meiose, cromossomos homólogos, DNA, ca-
deia dupla de nucleotídeos, RNA mensageiro, alelo, gene,
dominante, recessivo, número de moléculas de DNA no
cromossomo, e outros.

Função Pedagógica
Essa atividade permite que o aluno possa

visualizar e entender a integração entre os conceitos da
genética mendeliana e da genética molecular, possivel-
mente já conhecidos por ele, mas em contextos inde-
pendentes. Essa atividade permite, também, que o alu-
no aprenda por meio da utilização de mapa de conceito,
construindo relações significativas.

Mapas de conceito têm por objetivo materiali-
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zar redes cognitivas de conceitos. Eles podem ser ferra-
mentas muito úteis ao evidenciar a necessidade de esta-
belecer novas relações significativas entre conceitos,
geralmente apresentadas em contextos distintos.

Para criar um mapa de conceitos sobre um de-
terminado tema, é necessário primeiro identificar as idéias
ou conceitos mais importantes. Esses conceitos são li-
gados um a um, por meio de verbos e/ou palavras de
ligação. Em seguida, eles são organizados em uma gran-
de rede com significado. O valor real do mapa de con-
ceitos está no processo, ou seja, em pesar, relacionar e
organizar os conceitos que cada indivíduo precisa ter
para desenvolver um entendimento significativo do tema
abordado (Amabis & Martho, 1996). Na FIGURA1
está representado um exemplo de um mapa de conceito
bem simplificado.

Materiais para cada grupo de trabalho (apro-
ximadamente cinco alunos)

Cartões azuis ou papéis de recados auto-adesi-
vos removíveis, cada um, com os seguintes conceitos e

objetos da nomenclatura Mendeliana escritos: AA, Aa,
aa, A, a, fatores, dominante, recessivo, ervilha lisa, er-
vilha rugosa.
- Cartões vermelhos (podem ser de outra cor), cada

um, com os seguintes objetos e conceitos atuais:
mutação, DNA sem a inserção, DNA com a inser-
ção, dupla-hélice de DNA, cromossomo, enzima
SBE-1 funcional, fenótipo, genótipo, gene(s), ami-
do ramificado, enzima SBE-1 não funcional,
heterozigoto, homozigoto, água, alelo(s).

- Cartões amarelos (podem ser de outra cor) com
palavras de ligação: não produz, produz, perde muita
água, perde pouca água, é (5cópias desse cartão),
são (2 cópias), codifica (2 cópias), acumula muita,
acumula pouca, faz, composto de. Caso seja ne-
cessário, pode-se acrescentar cartões sem palavras
de ligação, para que o aluno as escreva na hora, de
acordo com a necessidade.

- Papel pardo ou manilha com cerca de 1m. x 1m,
lápis e borracha.

FIGURA1. Exemplo de construção de mapa de conceito. Em amarelo estão os conceitos e em azul as
palavras de ligação (Adaptado de Griffiths et al., 2000).
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- Resumos do que “Mendel disse em 1866” e do
que “Mendel, hoje, saberia”, os textos estão ane-
xados e deverão ser copiados para fornecer aos alu-
nos antes do início da atividade.

Aplicando a Atividade
1.  Você pode formar grupos de aproximadamente

cinco alunos.

2. Cada turma deve receber um conjunto de conceitos
Mendelianos e um de conceitos genéticos atuais,
além das palavras de ligação.

3. Distribuir uma folha de papel de embrulho grande
(1mx1m), lápis e borracha, e os textos (anexados)
que descrevem os conceitos no tempo de Mendel e
os conhecidos hoje sobre a genética da característi-
ca textura da semente da ervilha.

4. Solicitar aos alunos que desenhem linhas no papel,
orientadas por setas, ligando os vários conceitos por
meio de palavras de ligação.

Lembre-se que não existe uma resposta correta, mas
existem ligações erradas, que devem ser corrigidas.
Um mapa bem elaborado é aquele que resulta em
uma rede de ligações múltiplas, indo além das ligações
lineares.

Procedimento para o aluno

1. Ler os textos: “Mendel, em 1866, disse que:” e
”Mendel, hoje, saberia que:”.

2. Colocar os cartões com os conceitos sobre a folha
de papel

3. Ligar pares de conceitos com linhas, orientadas por
setas, conectados por palavras de ligação.

4. Procurar fazer correlações múltiplas de modo que o
mapa final fique com o aspecto de rede, evite rela-
ções lineares simples. Ou seja, o mesmo conceito
pode estar conectado a vários outros conceitos.

5. Caso tenha dúvidas ao fazer as ligações reveja o
seu conhecimento sobre os conceitos envolvidos
naquela ligação.

Entendendo a atividade

1. O que representam as letras AA, Aa, e aa?

2. O que representam as letras A e a?

3. Qual a relação entre fatores mendelianos e genes?

4. Qual a relação entre genótipo e fenótipo?

5. Qual o significado, ao nível molecular, de dominância
nesse exemplo?

6. Qual a conseqüência de uma inserção de
nucleotídeos no gene SBE-1?

Respostas para as questões da seção “En-
tendendo a atividade”

1. AA, Aa e aa representam os genótipos das ervilhas
em relação à característica textura da semente. AA
ou Aa confere o estado liso e aa o estado rugoso.

2. As letras A e a representam os alelos possíveis para
a característica em questão.

3. Mendel desconhecia a existência de genes, e por
isso criou fatores abstratos para explicar as propor-
ções matemáticas que ele encontrava nas descen-
dências F1 e F2 dos cruzamentos das ervilhas. Esses
fatores foram denominados posteriormente de genes
por Bateson.

4. O fenótipo é a manifestação do genótipo.

5. Nesse exemplo, a dominância significa que o
genótipo heterozigótico possui uma cópia do gene
sem a mutação (inserção) e que a quantidade de
enzima SBE-1 sintetizada por essa única cópia é
suficiente para transformar o açúcar em amido ra-
mificado, fazendo com que o fenótipo da ervilha seja
liso.

6.  A inserção de 800 pares de bases no gene SBE-1
leva à síntese de uma enzima não funcional, ou seja,
incapaz de transformar o açúcar em amido ramifica-
do.
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Mendel, em 1866, disse que:
•  As plantas possuem fatores hereditários;
•  Os fatores são transmitidos de uma geração a outra;
•  Os fatores podem ser representados por letras: mai úscula (A) para o
dominante e minúscula (a) para o recessivo;
•  As plantas híbridas (F1) possuem os dois fatores (Aa), só assim podem
produzir dois tipos de descendentes (F2);
•  Os fatores na planta híbrida não se misturam;
•  Os fatores na planta híbrida devem se separar na formação dos gametas, de
modo que cada gameta possua apenas um dos fatores.

Obs.: Nessa época, nada se sabia sobre cromossomos e meiose.

Mendel, hoje, saberia que:
• As plantas híbridas (F1) para semente lisa e rugosa possuem os dois

alelos (A e a), que Mendel chamou de fatores.

• A meiose explica como os alelos se separam na formação dos gametas.

• Durante a meiose os cromossomos homólogos se separam.

• Os cromossomos são constituídos por DNA e proteínas.

• O DNA é formado por uma cadeia dupla de nucleotídeos.

• A partir do DNA, uma molécula de RNA é sintetizada (RNA mensagei
ro), que codifica uma proteína.

• O alelo A que codifica a semente lisa, é um fragmento de DNA com 3,3
mil pares de bases que codifica a enzima SBE-1 (starch-branching enzyme
ou enzima ramificadora do amido).

• O alelo a que codifica a semente rugosa, é um fragmento de DNA com
uma inserção de 800 pares de bases, portanto o gene possui 4,1 mil pares de
bases e a enzima SBE-1 produzida não é funcional. Assim, não há pro-
dução de amido ramificado, levando a um maior acumulo de água, e quando a
semente seca torna-se rugosa.
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R. V. M. 2002. Biologia – Módulo 1: Relendo o
trabalho de Mendel. Construindo Sempre: Programa
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Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo, Coordenadoria de Estudos
e Normas Pedagógicas – CENP e Universidade de
São Paulo. Disponível em: http://www.ib.usp.br/
microgene.

Novak, J. 1990. Concept mapping: A useful tool
for science education. Journal of Research in
Science Teaching, 27: 937-949 .
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RESUMO
Esta atividade procura simular os efeitos da deriva

sobre as freqüências dos alelos de um mesmo gene ao
longo das gerações. Pretende-se mostrar, de maneira
lúdica, os princípios básicos  deste mecanismo evolutivo
bem como estimular o pensar sobre o papel do acaso
na evolução  biológica.

INTRODUÇÃO
Assim como a seleção natural, a deriva é um

componente importante do processo evolutivo, muito
embora ela seja menos divulgada e até mesmo menos
compreendida que a primeira. A deriva é responsável,
principalmente, pela evolução de características que não
afetam de maneira considerável a adaptação dos
organismos ao seu ambiente.

Imagine-se, por exemplo, um determinado gene que
tem apenas dois alelos, denominados A1 e A2, e que
estes não alterem drasticamente o fenótipo dos
indivíduos, nem quando em homozigose (A1A1 ou A2A2)
ou heterozigose (A1A2). É possível, pela ação da deriva,
que as  freqüências relativas destes dois alelos oscilem,
ao longo das gerações, por questões puramente casuais.

Em uma grande população, tal oscilação não terá um
efeito significativo na taxa de transmissão dos vários alelos
que um determinado gene pode ter. Isso porque, a cada
geração, a natureza aleatória deste processo tenderá a
se manter em uma média, tendo em vista que algumas
famílias passarão mais cópias de um dos alelos e outras
passarão mais cópias dos outros, e assim por diante.
Entretanto, em uma população pequena, este efeito pode
resultar em mudanças rápidas na diversidade e na
composição genética destes grupos de organismos.

OBJETIVO
O objetivo desta atividade é mostrar, de forma lúdica,

como a deriva pode, de maneira totalmente ao acaso,
alterar as freqüências dos alelos de um determinado gene
ao longo das gerações.

PREPARAÇÃO DA ATIVIDADE
Cada participante é um alelo, dentre 5 variantes de

um mesmo gene que estão presentes em uma população
pequena, e o objetivo é conseguir fazê-lo chegar até a
10a geração. São 10 tentativas reprodutivas por geração
e o único problema é que cada indivíduo só poderá contar
com a sorte para conseguir sobreviver neste processo
evolutivo.

MATERIAL
- 1 saquinho de pano de cor escura para a realização

dos sorteios, por equipe.
- Botões, miçangas, peças plásticas de bijuteria, ou

qualquer material de um mesmo formato e tamanho que
seja encontrado em 5 cores diferentes.

- Canetas ou lápis coloridos com as mesmas cores
do material disponível.

- Giz colorido, também da mesma cor do material
disponível.

- Uma cartela do “Jogo da deriva” por equipe
(disponível no final desta atividade).

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE
1. O ideal é que participem 5 jogadores por equipe.
2. Cada jogador pega 9 peças de uma mesma cor e

as deixa em separado.
3. No início da partida, cada participante terá o

direito de colocar apenas DUAS de suas peças dentro
do saquinho de sorteio (Figura 1 – A). As outras ficarão
guardadas, em separado, e serão utilizadas ao longo da
atividade.
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4. Em seguida, cada jogador deve escrever a cor
escolhida na cartela Geração 01, conforme exemplificado
na letra B da Figura 1.

5. Um dos jogadores deverá iniciar o jogo agitando
o saquinho para misturar bem as peças, sorteando, em
seguida, uma delas.

6. Marca-se um “X” na cartela Geração 01 - sorteio
1, na cor que foi amostrada, conforme exemplificado
em C da Figura 1.

7. O jogador deve recolocar a peça sorteada no
saquinho e ele, ou um outro jogador, deverá realizar a
segunda rodada do sorteio, marcando novamente na
cartela Geração 01 - sorteio 2, a cor que foi amostrada.

8. Ao terminar os 10 sorteios da Geração 01, soma-
se o número de vezes que cada cor foi amostrada, como
exibido em D da Figura 1. Esta será a quantidade total
de peças de cada cor sorteada que deverá estar presente
no saquinho quando se iniciar a próxima rodada com a
cartela Geração 02 (Figura 1 – E).

9. Caso alguma cor não tenha sido sorteada alguma
vez, esta deve ser  excluída de todas as jogadas
subseqüentes, como exemplificado em E e F da Figura
1. Ou seja, quem  escolheu esta cor já teve o seu alelo
eliminado do processo evolutivo nesta população.

10. Repetem-se os procedimentos 5 a 9 até se chegar
à Geração 10, ou até o ponto em que apenas uma das
cores tenha sido sorteada 10 vezes em uma mesma
cartela.

11. Por fim, cada jogador deverá preencher o gráfico
de linhas para ver o seu desempenho ao longo das
gerações, comparando-o com o dos seus concorrentes.
Ganhará quem chegar com um maior número de cópias
de seus genes na última cartela preenchida.

12. Para um melhor aproveitamento dessa atividade,
cada equipe deve representar o gráfico da sua partida
no quadro-negro, para efeito de comparação entre os
resultados obtidos por cada grupo de jogadores.

ENTENDENDO A ATIVIDADE
Comparar os resultados obtidos em cada grupo com

os de outros grupos e responder às seguintes questões:
1) O que aconteceu com as freqüências das diferentes

cores (que representam os diferentes  alelos de um
mesmo gene) ao longo dessas 10 gerações entre os
diferentes grupos de jogadores?

2) Os alelos que inicialmente foram sorteados mais
vezes têm presença garantida nas gerações
subseqüentes?

3) A quantidade de alelos de cada jogador,
encontrada na Geração 10, é a mesma da observada na
Geração 01?

4) Por que se obteve tanta oscilação nas freqüências
dos alelos ao longo dos sorteios, e o que seria necessário
para minimizar este efeito?

5) Se cada equipe fosse uma população de uma
mesma espécie que estivesse isolada reprodutivamente,
depois das 10 gerações de reprodução ao acaso, elas
compartilhariam os mesmos alelos  e nas mesmas
freqüências originais?

6) Diante dos resultados a que cada equipe chegou,
e que e as outras equipes obtiveram, como definir deriva,
bem como as conseqüências de sua atuação?

RESPOSTAS ÀS QUESTÕES ENTENDENDO
A ATIVIDADE

1) Elas oscilaram ao acaso ao longo das várias
gerações.

2) Não. Espera-se também que sejam  encontradas
situações em que os alelos mais freqüentes tornem-se
menos freqüentes e vice-versa, já que o sorteio é
aleatório.

3) Não. Espera-se que alguns jogadores, juntamente
com seus alelos, sejam eliminados ao longo do jogo e
outros tenham sido sorteados mais ou menos vezes.

4) Ela aconteceu porque a quantidade de
participantes com uma determinada cor, bem como o
número de vezes que estes tiveram a chance de passar
os seus alelos para a próxima geração (os 10 sorteios)
foi reduzida. Aumentando a quantidade de indivíduos e
de chances que estes têm de passar os seus alelos para
a próxima geração, espera-se que esta oscilação seja
menor.

5) Elas seriam diferentes, e por razões puramente
casuais.

Figura 1. Forma de preenchimento da cartela ao longo do jogo.
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6) Deriva é um processo evolutivo através do qual
as freqüências dos alelos ao longo das gerações oscilam
por fatores puramente casuais, levando à diferenciação
entre populações de uma mesma espécie que estão
isoladas reprodutivamente.
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Melhoramento Genético de Plantas e os Transgênicos
Celso Luis Marino
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A ação humana sobre a natureza é tão antiga quanto
a história da humanidade. A domesticação de plantas e
animais teve início a partir do momento em que o ho-
mem primitivo mudou seu hábito nômade e fixou-se à
beira dos grandes rios. Essa mudança de hábito levou o
homem a iniciar a agricultura há 10.000 anos

Com a observação dos ciclos reprodutivos das plan-
tas e com o domínio de técnicas primitivas de plantio, o
homem começou a escolher sementes de plantas com
características de interesse para produzir as novas gera-
ções e, através de um processo de seleção artificial in-
consciente, mudar as características e arquitetura de di-
versas espécies vegetais. Durante milhares de anos esse
processo de domesticação fez com que determinadas
espécies perdessem características que garantiam sua
sobrevivência em condições naturais ou selvagens, e se
tornassem dependentes da ação antrópica.

A biotecnologia é definida como qualquer técnica que
utilize organismos vivos ou partes destes, para fazer ou
modificar produtos, melhorar plantas ou animais, ou de-
senvolver microrganismos para uso específico.

De certo modo, o homem tem usado a biotecnologia
desde o início da agricultura. Os primeiros agricultores,
por exemplo, no processo de domesticação das plan-
tas, foram capazes de desenvolver estratégias para ma-
nipular as plantas e seu ambiente, visando maximizar a
utilização da energia solar na produção de grãos, forra-
gens e fibras.

 O grande impacto que a ciência exerceu sobre o
melhoramento de plantas foi a partir de 1900 com a
redescoberta das leis de Mendel. A partir daí tornou-se
possível incorporar ao processo de melhoramento de
plantas os conhecimentos sobre a base da hereditarie-
dade, permitindo assim, orientar e acelerar este proces-
so.  Com o melhoramento genético, iniciou-se a busca
por plantas mais produtivas, resistentes a pragas e do-

enças e com melhor valor nutritivo, que dariam
sustentabilidade ao processo de produção de alimentos
para a humanidade.

Entretanto, os métodos clássicos de melhoramento
genético são lentos e a introdução de um gene ou um
conjunto de genes, pelos métodos convencionais exige
repetidos cruzamentos e ciclos de seleção, o que torna
este processo restrito às espécies com reprodução
sexuada. Durante o processo de manipulação genética
por cruzamentos controlados, outros genes são transfe-
ridos além daqueles desejados.

Nos últimos 50 anos, com a biotecnologia moderna,
diferentes metodologias foram desenvolvidas visando a
compreensão de como realizar o isolamento, identifica-
ção e a transferência de um gene de uma espécie para
outra sem a necessidade de reprodução sexuada. As
técnicas de Engenharia Genética vêm adicionando no-
vas dimensões ao melhoramento genético de plantas e
animais. Além disso, consideráveis avanços têm sido
obtidos através de diferentes projetos genomas em an-
damento no mundo, que possibilitam a identificação das
funções de vários genes de interesse para agricultura.

Com tais informações e o domínio de diferentes mé-
todos de transferência de genes entre espécies, enor-
mes combinações são possíveis para o melhoramento
de plantas e permite que os pesquisadores tenham um
poder sem precedentes: manipular de forma seletiva o
germoplasma, criando os chamados organismos geneti-
camente modificados (OGM).

A Engenharia Genética envolve um conjunto de téc-
nicas cujo objetivo principal é a criação de novas com-
binações gênicas a partir da manipulação direta da mo-
lécula do DNA (Ácido Desoxirribonucléico). Tal
tecnologia foi desenvolvida por volta de 1972, graças à
descoberta de enzimas capazes de cortar o DNA em
diferentes sítios de restrição. Esses sítios de restrições

01.02, 75-78 (2006)
www.sgb.org.br



76

são compostos por seqüências específicas de DNA que
são reconhecidas por cada uma das centenas de enzimas.

Logo em seguida, a técnica de construção da molé-
cula de DNA recombinante foi determinada e consiste
em ligar fragmentos de DNA de uma espécie ao genoma
de outra ou entre indivíduos, criando uma molécula de
DNA chamada de recombinante.

Esses experimentos revolucionários mostraram ser
possível a introdução de um gene de uma espécie em
outra não relacionada. A partir desse domínio técnico,
inúmeros laboratórios estrangeiros e também do Brasil
passaram a dedicar-se a essa nova tecnologia já que
sua potencialidade demonstrou-se ilimitada.

No entanto, mesmo com todo esse avanço de co-
nhecimento, foi preciso, além de criar uma molécula de
DNA recombinante, que essa molécula fosse incorpo-
rada ao genoma de um organismo vivo e que funcionas-
se no local e momento certo, produzindo seu produto
final, uma cadeia polipeptídica.

A primeira metodologia
Com a compreensão do mecanismo utilizado pela

bactéria Agrobacterium tumefaciens na infecção de
diferentes espécies de plantas, a ciência dominou o pri-
meiro método de transformação genética em plantas. A
Agrobacterium tumefaciens é uma bactéria de solo que
pode infectar certas plantas através de um ferimento.
Através do estudo dessa bactéria, foi observado que
sua presença na planta (infecção) promovia uma proli-
feração descontrolada das células formando um tumor,
conhecido como galha-da-coroa. Além disso, ficou com-
provado que a bactéria é capaz de desviar o metabolis-
mo da planta hospedeira, de tal forma, que a célula in-
fectada passa a sintetizar substâncias que, aparentemente,
não interessam à planta, mas que são fundamentais para
a bactéria, promovendo a energia requerida para seu
crescimento. Em outras palavras, a bactéria induz as cé-
lulas vegetais a trabalhar em benefício próprio.

O tumor promovido pela A. tumefaciens é conse-
qüência de um processo natural de transferência de DNA
da bactéria para a célula vegetal, semelhante à conjuga-
ção bacteriana. Neste processo, um fragmento de DNA
plasmidial, denominado T-DNA (Tumor Inducing, isto
é indutor de tumor) é transferido para a célula vegetal e
integrado ao seu genoma. O plasmídio Ti é uma molécu-
la circular de DNA com aproximadamente 200Kb, que
se duplica independentemente do DNA cromossômico
da bactéria. Possui a propriedade única de integrar um
segmento de seu DNA, o T-DNA, nas células da planta
com as quais a bactéria entra em contato.

Assim, o uso potencial dessa bactéria e seu plasmídio
como um vetor para transferência de genes entre plan-
tas fica evidente e novos vetores derivados do plasmídio
Ti são construídos para a introdução de genes exógenos
em plantas.

A infecção por agrobactérias foi o primeiro método
utilizado para gerar plantas transgênicas. Hoje, centenas
de espécies de plantas são transformadas geneticamen-
te por essa metodologia.

Além do uso da A. tumefaciens como vetor para
produção de transgênicos, novos métodos foram de-
senvolvidos destacando-se a microinjeção,
eletroporação e biobalística, entre outros.

Principais tipos de transgênicos
Muito se discute sobre as vantagens ou necessida-

des do uso de plantas transgênicas. No entanto, inde-
pendente de serem avaliados os ganhos reais para a
agricultura, devemos analisar o impacto que essa
metodologia tem para o melhoramento genético.

A transgenia abre a possibilidade da inserção de genes
de interesse produtivo ou qualitativo que antes não esta-
vam disponíveis em uma determinada espécie, aumen-
tando-se assim, as perspectivas do melhoramento ge-
nético.

A soja (Glycine max) é amplamente cultivada no
mundo todo. Um dos principais problemas encontrado
em sua cultura é o combate às plantas daninhas, que é
realizado quimicamente ou com tratos culturais. Com o
uso da transgenia, o gene que codifica a enzima EPSPS
(5-enolpiruvil chiquimato-3fosfato sintase) foi transferi-
do para o genoma da soja cultivada e conferiu a esta
tolerância aos herbicidas do tipo glifosfato.

O gene cp4 que sintetiza a enzima EPSPS foi extra-
ído da bactéria Agrobacterium tumefaciens encontra-
da naturalmente no solo.

Uma outra característica que foi inserida no genoma
de espécies cultivadas foi o gene BT, que confere resis-
tência ao ataque de insetos em milho.

A lagarta da ordem dos Lepidópteros é um dos gran-
des problemas enfrentados pelos plantadores de milho,
pois o ataque dessas lagartas causa grandes perdas na
produtividade da planta e para controlá-la deve ser uti-
lizado inseticida químico.

A ciência identificou em uma bactéria de solo cha-
mada Bacilus thurrigiensis um gene batizado de Cry
que produz a proteína Cry. Essa proteína é letal quando
ingerida pelos insetos, causando sérios danos no siste-
ma digestivo. Assim, o gene Cry foi transferido para o
milho conferindo a ele resistência ao ataque de insetos
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mastigadores. Esse milho transgênico é chamado de mi-
lho Bt e apresenta, como vantagem, possuir em suas
folhas um bioinseticida. O consumo desse milho por ani-
mais e pelo homem demonstrou não apresentar nenhum
risco até o momento.

Além das pragas, muitas culturas têm sua produção
dificultada por causa de doenças produzidas por infec-
ções virais. A expressão do gene que sintetiza a capa
protéica do vírus em uma planta pode conferir resistên-
cia ao ataque viral. Esse gene já foi transferido para cul-
turas como feijão, mamoeiro e batata.

Uma grande discussão está ocorrendo na mídia so-
bre o real aumento da produtividade dos transgênicos
quando comparados com as culturas tradicionais. Esta
questão ainda não está definida, mas está claro para o
agricultor que é possível  reduzir o custo de produção
com o uso dos transgênicos.

 No momento, vários estudos estão sendo desenvol-
vidos para se produzir os chamados transgênicos de
segunda geração. Esses transgênicos possibilitarão: au-
mentar a qualidade  dos produtos agrícolas, aumentar a
vida desses produtos nas prateleiras dos supermerca-
dos e melhorar o teor nutricional desses alimentos.

Outra estratégia em desenvolvimento é a produção
de transgênicos que funcionem como biorremediadores
visando a descontaminação da água e do solo. O meta-
bolismo destas plantas será alterado para que estas ab-
sorvam substâncias poluentes.

Biossegurança
A introdução de uma nova tecnologia em nosso coti-

diano pode provocar mudanças em conceitos
preestabelecidos alterando radicalmente o rumo da vida
em sociedade. Muitas vezes essas tecnologias são pou-
co compreendidas no momento que são apresentadas.
Quando Watson e Crick, em 1953, estabeleceram a
estrutura da molécula do ácido desoxirribonucléico
(DNA) pouco se compreendeu da importância dessa
descoberta na época, tendo sido considerada impor-
tante apenas pelos cientistas diretamente envolvidos com
o problema.

Os primeiros experimentos realizados em 1973 por
Herbert Boyer, da Universidade da Califórnia, São Fran-
cisco, abriram novas possibilidades para a construção
de uma molécula de DNA recombinante em tubo de
ensaio. Essa nova tecnologia apresentava um potencial
tão positivo quanto assustador, que em 1974, a Acade-
mia de Ciências Americana propôs que a pesquisa nes-
sa área fosse temporariamente suspensa até que os ris-
cos fossem avaliados. Em 1975, após ampla discussão

com cientistas do mundo, a suspensão foi substituída por
normas de segurança para todos os laboratórios envol-
vidos nesse tipo de pesquisa.

A série de cuidados estabelecidos para o uso da téc-
nica de DNA recombinante é fruto da preocupação de
como cada pesquisador deve desenvolver suas pesqui-
sas com responsabilidade. Diante dessa questão cada
país possui sua própria legislação de Biossegurança. E,
a partir dessas normas técnicas de segurança, os cien-
tistas procuram garantir para a sociedade um controle
sobre os riscos da ciência.

O cuidado com as atividades científicas que se tem
hoje é fruto da própria história da ciência e da socieda-
de. No passado, as atividades dos cientistas eram pro-
tegidas pelas barreiras de seus laboratórios, barreiras
estas, intransponíveis. A ciência exercia o totalitarismo e
não se buscava a percepção da sociedade. As noções
de segurança dependiam de cada pesquisador.

A sociedade sabe claramente da importância que a
ciência tem no nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo
preocupa-se com o impacto e os riscos de novas
tecnologias. A participação da sociedade avaliando as
atividades científicas iniciou-se após a Segunda Guerra
Mundial com o forte impacto causado pela tecnologia
nuclear e pesquisas com a molécula de DNA.
Atualmente, a sociedade procura ser mais informada,
buscando conhecimentos para estar em condições de
exercer e exigir seus direitos.
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Resumo
O objetivo deste texto é orientar o professor do

ensino fundamental e do ensino médio na utilização do
jogo educativo Evoluindo Genética (Pavan & cols.,
1998) editado pela Editora da UNICAMP
(www.editora.unicamp.br) como um instrumento de
apoio e estímulo ao ensino de Genética. O jogo é sim-
ples e modular, permitindo a pronta modificação, adi-
ção e alteração. Nesse sentido, o modelo apresentado
propõe muito mais um sistema de estímulo e mobilização
do ambiente escolar do que uma proposta didática de
conteúdo. A proposição da utilização dos jogos tem,
como objetivo, estimular a participação dos alunos, pois
o apelo lúdico atua como um fator atrativo, ajuda a agre-
gar os estudantes e a promover o desejo de continuar
participando da atividade. Além disso, é um material
didático apropriado para facilitar o trabalho dos profes-
sores (dos educadores), principalmente em escolas com
poucos recursos e preocupados com a questão do inte-
resse e da motivação dos alunos e, especificamente, para
os professores, atua como material de estudos e apri-
moramento. A organização de uma Olimpíada de co-
nhecimento mobiliza os alunos, os professores e a esco-
la. Sugerimos ainda a utilização do jogo como um mo-
delo para a ampliação das questões em Genética e o
material, como base para a construção de novos temas.

Os jogos Evoluindo Genética e Embaralhando o
DNA (sugeridos como materiais complementares) po-
dem ser adquiridos na Editora da UNICAMP.

1. Introdução
 A proposta da Olimpíada Evoluindo Genética é

o uso de jogos como um instrumento de estímulo à bus-

ca do conhecimento. Ao competir, tendo como meio o
conhecimento, pretende-se agregar a ele um valor in-
trínseco que não é evidente para uma parcela significati-
va da população.

O uso dos jogos tem se mostrado especialmente
útil ao se trabalhar com a atualização do professor do
ensino médio e fundamental que é um processo extre-
mamente delicado, mas fundamental para o sucesso de
qualquer proposta de melhoria do ensino. Através do
uso de jogos, observamos que esse processo flui natu-
ralmente, reduzindo de forma significativa o trauma de
apontar falhas na capacitação de um profissional que
acumula falta de condições de trabalho e apoio reduzi-
do.

2. Evoluindo Genética, o jogo.
Evoluindo Genética é um jogo de tabuleiro con-

tendo 800 perguntas e respostas (três alternativas), in-
cluindo os programas curriculares de Genética do ensi-
no fundamental (248 perguntas) e médio (552 pergun-
tas). Podem jogar até 6 pessoas ou grupos por vez, e a
duração de uma partida é menor do que 40 minutos de
uma aula regular.

 O objetivo do jogo é caminhar pelas bases
nitrogenadas de uma molécula de RNA, com pinos e
dados, respondendo corretamente as perguntas. O
caráter inclusivo do jogo é dado pelo procedimento que
premia o acerto da resposta correta, permitindo ao par-
ticipante andar duas vezes o número de casas obtido no
dado, não punindo o participante que erra alguma res-
posta, permitindo que ele ande o número de casas obti-
do no dado, sem retornar como uma punição. O resul-
tado é que um participante, tirando 2 pontos nos dados
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e acertando a resposta correta, anda um total de quatro
casas; um segundo participante, tirando 12 pontos nos
dados e errando a resposta, anda as 12 casas. Dessa
maneira, um aluno pouco preparado e, conseqüentemen-
te, pouco interessado percebe que, apesar de sua con-
dição de inferioridade no conhecimento, pode competir
e ter a emoção de participar. Esse aluno participante
acaba acertando uma questão e o que se observa é que
há até um estímulo maior para ele do que para o aluno
mais preparado. Esse aspecto é fundamental para o su-
cesso do projeto, pois transforma o comportamento do
aluno e a visão do professor.

A elaboração do jogo foi financiada pelo Progra-
ma Pró Ciências CAPES/FAPESP/SBG e foi elabora-
do com a colaboração de professoras de Biologia e Ci-
ências de escolas da região de Campinas, SP. Sua edi-
ção foi patrocinada pela UNICAMP, depois pela
FAPESP e pelo CNPq.

3. Olimpíada Evoluindo Genética
A partir de 1999, dentro do Programa Pró-Ciên-

cias CAPES/FAPESP/SBG, desenvolvemos as Olimpí-
adas como um mecanismo de aperfeiçoar nossos cur-
sos de atualização em Genética. As Olimpíadas foram
financiadas também pela UNICAMP, pela SBG, por
várias entidades e prefeituras e, em 2002, pelo CNPq,
na forma de uma Olimpíada Nacional Evoluindo Gené-
tica, contando com a participação de mais 10 universi-
dades de todo país. Participaram dessas Olimpíadas mais
de 500.000 alunos de ensino médio e fundamental, na
sua grande maioria de escolas públicas. Várias ações
complementares locais foram desenvolvidas como, por
exemplo, o trabalho da professora Renata Castelo Bran-
co (Castelo Branco, 2005) na Universidade Federal do
Piauí.

O processo inicia-se com a distribuição de jogos
Evoluindo Genética para os professores de escolas de
nível médio ou fundamental. Esses professores podem
realizar, em suas escolas, a competição individual ou em
grupos. Um efeito observado é o estímulo ao professor
de se atualizar, uma vez que as perguntas abrangem uma
vasta gama de assuntos de complexidade variável. O
termo evoluindo sugere o procedimento de se iniciar com
questões mais simples e ir incorporando as outras ques-
tões.

A divisão de fichas em questões do ensino médio
e do fundamental permite a participação conjunta de alu-
nos dos dois níveis e uma seleção posterior de questões

pode estabelecer outros níveis de participação, caso haja
interesse. Um sistema de chaves eliminatórias permite
realizar competições com um grande número de alunos
numa escola ou mesmo entre escolas.

O jogo pode ser usado antes de se apresentar a
matéria (facilitado pela regra de não perder as casas ao
errar as respostas), durante a apresentação ou depois
dela dependendo do professor.

Entre a apresentação do jogo aos alunos e a com-
petição, é desejável que se disponibilizem os jogos para
os alunos para que haja tempo de contato e prepara-
ção. Esse procedimento gera uma série de dúvidas que
podem ser trabalhadas pelo professor ou serem resolvi-
das pelos próprios alunos.

Sugerimos sempre premiar os vencedores com
algo simbólico e ampliar ao máximo o número de ven-
cedores, seja por classe ou por grupos, gerando um es-
tímulo adicional.

4. Criando um conteúdo próprio
O jogo apresenta um conjunto de questões que

pode ser trabalhado com os alunos num primeiro mo-
mento. A proposta do jogo não é algo pronto, mas um
sistema em evolução, uma provocação. A facilitação atra-
vés do contato com o material, e a conseqüente
familiarização, devem gerar sugestões de modificações
e adições na linguagem, na forma e no conteúdo. As
questões colocadas em fichas facilitam as alterações e
adições.

Observamos que, após uma conferência pelo pro-
fessor responsável, a participação do aluno é estimula-
da com a sugestão da possibilidade de cada um ou cada
grupo adicionar uma ou várias questões ao conjunto.
Esse processo estimula a leitura e a pesquisa minuciosa
pelo aluno visando criar questões para dificultar o jogo
para os outros alunos ou grupos.

A construção de um conjunto de questões permi-
te a criação de um conhecimento contextualizado e
regionalizado. A evolução natural do processo é a intro-
dução de novos temas. O nosso contato com os profes-
sores em escolas, em mais de uma dezena de estados
brasileiros e centenas de cidades, levaram-nos à cria-
ção do jogo Evoluindo Saúde contendo 19 temas, além
de Genética. Nas escolas, esse método permite, através
da contextualização do conhecimento, uma participação
ativa e uma contemplação da individualidade e da iden-
tidade dos grupos.
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5. Material Complementar
 Embaralhando o DNA: Operando um Terminal

Genômico (Pavan, 2000)

Para facilitar a compreensão da Genética
Molecular, desenvolvemos o jogo de cartas
Embaralhando o DNA, que introduz, numa forma di-
vertida para alunos desde a 6ª série, os mistérios do
código genético, tradução, mutação e terapia gênica.O
jogo pode ser usado em sala de aula e permite vários
níveis de discussão, desde um leigo até um aluno univer-
sitário.
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UMA PROPOSTA DE DRAMATIZAÇÃO COMO COMPLEMENTO
DIDÁTICO PARA O ESTUDO SOBRE CROMATINA E
CROMOSSOMOS
Maria Luiza S. Mello e Angelo Luiz Cortelazzo
Departamento de Biologia Celular, Instituto de Biologia, Unicamp, 13083-863 Campinas, SP, Brasil
E-mail: mlsmello@unicamp.br; angelo@unicamp.br

Palavras-chave: Ensino, Drama, Cromatina,
Cromossomo

Esta é uma proposta de representação teatral
como um recurso didático para aulas de Genética e
Biologia Celular e com a finalidade de esclarecer,
aprofundar e fixar os conhecimentos sobre as caracte-
rísticas diferenciais dos elementos moleculares da
cromatina e dos cromossomos, a organização espacial
e de funcionamento desses mesmos elementos.

Summary
A drama is proposed as a complementary

activity for teaching differential characteristics of the
molecular components of the chromatin and
chromosomes, their spatial arrangement and function,
in Genetics and Cell Biology classes.

Introdução
Nas atividades de ensino médio e superior o

entendimento e a fixação de conhecimentos teóricos
sobre assuntos mais complexos podem se deparar
com dificuldades que afetem o aprendizado. O ensino
de conhecimentos biológicos sobre a fisiologia de
organelas celulares como cloroplastos e mitocôndrias,
por exemplo, tem como obstáculo o entendimento de
muitas reações químicas complexas. O mesmo ocorre
no ensino de conhecimentos sobre a cromatina e os
cromossomos, que são estruturas celulares de relevan-
te importância, pois seu principal componente químico,
estrutural e funcional é o DNA. No ensino de um co-
nhecimento moderno sobre cromatina e cromossomos,
em aulas de Genética ou de Biologia Celular, as
atividades práticas laboratoriais são dificultadas pela
complexidade desse assunto, por falta de infra-estrutu-
ra especializada e pelo fato de atividades práticas, se
factíveis, serem dispendiosas. A compreensão e a re-

tenção do conhecimento teórico podem ser então mui-
tas vezes comprometidas. Isso ocorre mesmo em insti-
tuições equipadas com bons laboratórios de
microscopia e bioquímica e recursos audiovisuais, por
não atenderem à especificidade do assunto.

Como recurso didático para este caso, foi de-
senvolvida uma proposta de dramatização, aplicada
em disciplinas de Biologia Celular para diferentes cur-
sos de Graduação (Ciências Biológicas, Medicina,
Farmácia, entre outros) ministrados no Instituto de
Biologia da Universidade Estadual de Campinas. O
sucesso de tal realização vem sendo comprovado pelo
melhor entendimento sobre o assunto por parte dos
estudantes, atestada pelos docentes. Comprova-se
ainda este sucesso pelo interesse do corpo discente
que, em suas avaliações, vem considerando a
atividade como excelente (Cortelazzo e Gallão, 2005).

Objetivo
O presente trabalho propõe a montagem de

uma encenação, visando induzir a compreensão e a
fixação de conhecimentos sobre os componentes da
cromatina e de seus níveis crescentes de organizacão e
de sua funcionalidade, até a conceituação do
cromossomo, fazendo uso desta atividade lúdica. Esta
atividade complementaria uma exposição teórica e
mesmo uma demonstração prática sobre o assunto
(exemplos: observações ao microscópio, exame de
fotomicrografias ou softwares educativos).

A encenação prevê o desenvolvimento de um
roteiro subdividido em atos, com o envolvimento de
alunos. Alguns, como apresentadores dos atos ou nar-
radores e outros caracterizados como moléculas di-
versas (DNA, RNA, histonas, condensina, proteínas
Sir ou HP1) e suas modificações (exemplo: acetilação
de histonas H3 e H4), ou como partes da estrutura da
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cromatina.

A encenação
A encenação deverá ocorrer numa das extremi-

dades da sala de aula tornada livre para a movimenta-
ção dos “atores”, ou numa sala relativamente vazia. A
clássica representação dos graus de organização do
material cromatínico, desde a molécula de DNA à es-
trutura de um cromossomo metafásico (Alberts et al.,
2002; Mello, 2001), poderá ficar exposta (desenho)
ou projetada (retroprojetor) numa das paredes ou tela,
de sorte que a platéia, não diretamente atuante, possa
acompanhar o desenrolar da apresentação associada
às imagens projetadas.

Um “script” deverá ser delineado e divulgado
para os alunos. É também necessário que a distribui-
ção de tarefas e o preparo das caracterizações dos
alunos sejam estabelecidos e ensaiados. As caracteri-
zações poderão variar desde as mais simples (nomes
das moléculas em cartões apensos como colares indi-
viduais) até ao uso de camisetas coloridas às quais as
denominações apareceriam coladas e que representa-
riam os tipos de moléculas. Camisetas de mesma cor
representariam mesmas moléculas, como as duas
histonas H2A, H2B, H3 e H4 do nucleóide de cada
nucleossomo. Acetilações poderiam ser representadas
por enfeites na cabeça dos atores “H3” e “H4”, possí-
veis de serem facilmente removidos por ação de uma
“desacetilase”.  O personagem “molécula de DNA”,
por facilidade operacional, poderia ser instrumentado
com uma longa fita na qual a dupla hélice fosse dese-
nhada, tendo assim facilidade de movimentação para
envolver histonas e delas se descomplexar. O ator (ou
atores) “condensina”, por sua vez, poderia estar ca-
racterizado com cartolinas nos braços, buscando se
assemelhar à morfologia (estrutura) proposta para essa
família de proteínas (Alberts et al., 2002), desempe-
nhando papel na condensação (aproximação) de par-
tes dos filamentos cromatínicos ou solenóides.

Para a representação visual de níveis superiores
de organização da cromatina (solenóide e outros), os
nucleossomos poderiam ser representados como bexi-
gas coloridas (nucleóides) nas quais previamente se
cole uma fita que se entenda por molécula de DNA.
Nessa etapa cada aluno transportaria um nucleossomo
para a constituição de um filamento cromatínico que
irá adquirir uma arquitetura com nível de organização
superior. Outras caracterizações poderiam também ser
criadas, até por propostas dos estudantes.

Um fundo musical instrumental leve pode ser

planejado para acompanhar os atos desde que estimu-
le, porém não distraia, a atenção para com a
seqüência e o significado das ações programadas.

Esboço de um espetáculo em quatro atos

Prólogo
(Entra o Título - CROMATINA e

CROMOSSOMOS.).
Apresentador: O assunto desta encenação é

importante para que se compreenda como é a organi-
zação molecular do DNA e como é seu funcionamento
no interior das células. O DNA é o responsável pela
herança (hereditariedade) dos caracteres e é o que
comanda o metabolismo celular.

Apresentador: É no interior da cromatina que se
encontra o DNA, porém não apenas ele. Outras molé-
culas, que permitem o controle da expressão do
DNA, acham-se também presentes. De modo geral,
falamos da cromatina quando tratamos dos núcleos
que não estão se dividindo e, de cromossomos, quan-
do as células se acham em processo de divisão. Vai ter
início o 1º. Ato.

(Sai o Título.)
1º. Ato

(Entra o Título - COMPOSIÇÃO -, saindo à
medida que o Apresentador faz sua exposição.)

Apresentador: (Nomeia e apresenta as molécu-
las que compõem a cromatina, entrando estas em
seqüência).

As moléculas que fazem parte da cromatina e
dos cromossomos são: DNA, histonas H3-H4 (que
formam pares na menor unidade da cromatina), H2A e
H2B (ligadas entre si) e H1. Entrem agora as molécu-
las reguladoras da estrutura e função da cromatina:
condensinas, Sir e HP1, bem como a molécula RNA,
que pode fazer parte temporária da estrutura da
cromatina.

Conhecidas as principais moléculas, passemos
para o 2º. Ato, para vermos como elas se estruturam.

2º. Ato
(Entra o Título - ORGANIZAÇÃO 1 -, sain-

do à medida que o Apresentador faz sua exposição.)
Apresentador: Na organização básica da

cromatina e de cromossomos temos os componentes
DNA e histonas, constituindo o nucleossomo. Mostra-
remos como se apresentam dois (três ou mais)
nucleossomos em seqüência.

(Entram as moléculas, formando arranjos.)
Apresentador: No interior dos nucleossomos
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organiza-se um octâmero de histonas; o DNA dará
uma volta e ¾ de volta ao redor desse octâmero, terá
algumas seqüências de bases não ligadas a essa estru-
tura e prosseguirá, ligando-se a outro octâmero de
histonas e assim por diante.

Quando a histona H1 está presente, pode
compactar a estrutura.

 (Moléculas de histona H1 entram e assumem
sua posição nos nucleossomos.)

(Nucleossomos em seqüência irão formar um
nucleofilamento.)

(Saem todos os atores-moléculas.)
3º. Ato

(Entra o Título - ORGANIZAÇÃO 2 -, sain-
do à medida que o Apresentador faz sua exposição.)

Apresentador: Após visualizarmos como se or-
ganizam os nucleossomos, unidade básica da
cromatina e de cromossomos, passemos para os níveis
superiores de organização dessas estruturas.

O nucleofilamento, constituído pelos
nucleossomos, enrola-se em forma de hélice, como um
fio de telefone. Existem de 6 a 7  nucleossomos, por
volta, formando o solenóide.

(Entram os alunos carregando bexigas, ou bo-
las, representando cada uma delas um nucleossomo;
os nucleossomos devem ser circundados pela molécu-
la de DNA. Os alunos então se dispõem formando a
estrutura helicoidal do solenóide.)

Apresentador: O solenóide, por sua vez, forma
alças e dobraduras, até toda essa estrutura se
compactar como cromatina, no interior de um núcleo
interfásico, ou poder fazer parte do cromossomo, em
células em divisão.

As proteínas condensinas participam dos me-
canismos de compactação, e a cada 50 nucleossomos
podem substituir uma molécula de H1.

(Entra um ator-molécula condensina, remove
uma molécula de H1 e encena a aproximação,
condensação, da estrutura.)

(Saem os atores-nucleossomos e condensina.)
Apresentador: Finalmente, no próximo ato vere-

mos como essa estrutura complexa pode se condensar
ou descondensar, em associação a funções de expres-
são do código genético ou silenciamento do mesmo.

4º. Ato
(Entra o Título - FUNÇÃO DA

CROMATINA -, saindo à medida que o Apresenta-
dor faz sua exposição.)

Apresentador: Em setores da cromatina em fun-
cionamento, as histonas H3 e H4 apresentam modifi-
cações em alguns de seus constituintes químicos. Entre

essas modificações se encontram as acetilações.
(Pode ser explicado o seu significado). Isso permite
maior frouxidão da cromatina e conseqüente exposi-
ção do DNA dessa região à leitura de seu código ge-
nético e expressão de alguns genes.

(Entram alguns nucleossomos, sendo que os
atores que representam as histonas mencionadas de-
verão estar caracterizados segundo a ocorrência de
acetilações. Alguma movimentação dessa estrutura
poderá ser realizada e moléculas de RNA poderão se
aproximar e se afastar da estrutura.)

Apresentador: Há em alguns organismos um
sistema protéico chamado Sir (“Silencing information
regulator”) que pode promover desacetilação (remo-
ção de grupamentos acetila) de H3 e H4, e formar
uma estrutura própria que condensa a cromatina e im-
pede a leitura e expressão gênica do DNA contido
nessas regiões. Em outros organismos, proteínas cha-
madas HP1 podem, de modo semelhante, participar
da condensação da cromatina e repressão da expres-
são de regiões específicas do DNA.

(Entram atores-sistema SIR, executando a
desacetilação de histonas e recobrindo a estrutura
nucleossômica, tornando-a rígida e afastando o ator-
molécula RNA. Poderá ser mostrada a participação
de HP1 na condensação e repressão de atividade
gênica em outros organismos. Executar os movimentos
de condensação e de descondensação.)

Apresentador: Estamos finalizando este exercí-
cio de encenação e esperamos que vocês todos te-
nham compreendido melhor a complexa estrutura
molecular da cromatina que: - não é composta unica-
mente por DNA; - ela pode estar contida em compar-
timentos de tamanho restrito; - a expressão do DNA é
regulada por outras moléculas presentes no interior da
célula. Agradecemos a colaboração de todos vocês e
até a uma próxima vez!

Conclusão
A encenação relatada foi representada por estu-

dantes do ensino médio em quatro oportunidades du-
rante o Programa Ciência & Arte nas Férias, promovi-
do pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, em
2005. Os estudantes se manifestaram entusiasmados
com a atividade, expressando sua aprovação. A
atividade valorizou-se com a participação de
monitores devido ao apoio dado através de idéias que
visavam aperfeiçoar a moldagem de conceitos, busca-
vam uma simplificação que trouxesse melhor assimila-
ção por parte do público-alvo e que colaborassem
para o estabelecimento de uma atmosfera cordial de
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aprendizagem-entretenimento. Na visão dos autores, a
dramatização é um recurso didático para os professo-
res do ensino médio e superior, devendo ser adaptado
à conveniência de cada programa de ensino.
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Palavras-chave: evolução, criação do Universo,
pensamento religioso

Para aqueles que professam uma religião cristã há
três maneiras de interpretar os primeiros capítulos do
Gênesis.

A primeira, que chamaremos LITERAL,  é crer
que, realmente o universo e todos os seres vivos foram
criados separadamente, por atos independentes,
miraculosos, em seis dias ou, mesmo, seis períodos. Tal
modo  de pensar sofre forte antagonismo por parte da
grande maioria dos biólogos, que crê  na teoria da evo-
lução e que tem grande número de  experimentos de-
monstrativos (Mayr 1942, Dobzhansky 1973). Esta
crença predispõe o aluno contra a religião ou contra a
ciência.

A segunda, MODERNISTA, é aceita por aque-
les cristãos que não consideram a Bíblia como SENDO
a palavra de Deus, mas como CONTENDO a palavra
de Deus. Para este grupo, a idéia realmente importante
dos primeiros capítulos do Gênesis é aquela contida no
primeiro versículo “E no começo criou Deus os céus e a
terra”. Argumentam assim: “quem criou todo o Univer-
so? Deus”. Como criou?. Procuram aplicar a ciência
moderna no estudo da natureza e da Astronomia a fim
de descobrir “como”. Para o cristão modernista, o estu-
do da história da criação é o estudo da maneira pela
qual Deus criou o Universo e a vida. Não pode haver
discrepância entre a ciência e a religião, já que Deus é o
maior Cientista, o Criador de todo o Universo a partir
do Big-Bang, que aconteceu há 13 bilhões de anos. An-
tes do Big-Bang não havia Tempo nem Universo (“era
sem forma e vazio” Gen. 1:1).

A terceira maneira é chamada ALEGÓRICA,
pela qual tenta-se acoplar ao texto bíblico uma interpre-
tação baseada nos achados científicos.

Os partidários da maneira LITERAL e os da
maneira ALEGÓRICA podem ser chamados de orto-
doxos, isto é, pessoas que aceitam a Bíblia como SEN-
DO a Palavra de Deus. Como a maneira alegórica é
mais complexa e, também, a que pode ser aceita pelos
cristãos ortodoxos com conhecimento biológico, vamos
expô-la detalhadamente. Gostaria, entretanto, que ficasse
claro que eu aceito a segunda maneira, modernista, não
obstante ter o máximo respeito por aqueles que prefe-
rem a maneira alegórica.

A INTERPRETAÇÃO ALEGÓRICA

É comum, tanto no Velho como no Novo Testa-
mento, o ensino de lições por meio de linguagem figura-
da ou de histórias que chamamos parábolas. A Bíblia
começa e termina usando linguagem figurada. As três
parábolas iniciais são: a história da Criação, a história
do Dilúvio e a história da Torre de Babel. O principal
objetivo da história da criação é ensinar a todas as cri-
anças e a todos os homens que o Universo foi criado
por Deus e, por isso, começa com aquela frase “No
começo criou Deus os céus e a terra” (Gen. 1.l). Apesar
de não ter sido intenção do Gênesis ensinar ciência, a
parábola da criação pode ser interpretada, face aos da-
dos científicos que conhecemos hoje, de uma maneira
alegórica, pelos quais atribuímos a cada trecho do livro
de Gênesis uma correspondência ao que ocorreu na
evolução do nosso Universo segundo a Ciência moder-
na. O Dr. George Abell, astrônomo da Universidade da
Califórnia (Los Angeles), calculou a idade do universo
pelo método usual, comparando a velocidade da
recessão de grupos gigantes de galáxias com as distân-
cias entre eles, e a distância dos grupos é estimada me-
dindo-se a luz emitida da sua galáxia mais brilhante. O
Dr. Abell observou centenas de galáxias em 8 grupos e
concluiu que a idade do Universo é ao redor de 13 a 15
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bilhões de anos. É o dado existente que mais reforça a
idéia da eternidade de Deus. Para iniciar, vamos dividir
os 13 bilhões de anos, a idade do Universo, em 7 perí-
odos. Quem disser que os dias mencionados no  capítu-
lo 1:5 do Gênesis são dias de 24 horas, como os nos-
sos, é porque não leu a Bíblia. Tanto no Salmo 90, que
diz que “Pois 1000 anos, ao Teus olhos, são como o dia
de ontem que se foi, e como a vigília da noite”. Isso é
repetido em 2 Pedro 3:8”. Para o Senhor um dia é como
se fossem 1000 anos e 1000 anos, como um dia. Ou
seja: para Deus não existe tempo!

1º PERÍODO –  “E disse Deus: Haja luz. E houve
luz.” (Gen. 1:3)

Há mais ou menos 13 bilhões de anos, Deus dis-
se: “Haja luz” e houve o Big-Bang, uma fantástica cria-
ção de radiação, quentíssima, luminosíssima,
concentradíssima, menor que a gema de um ovo de ga-
linha, que explodiu com grande violência; cerca de um
centésimo de segundo após o Big-Bang, a temperatura
teria sido de 100 bilhões de graus (Stephen Hawking
2002).  Nos primeiros 300.000 anos dessa fantástica
explosão, a massa do Universo consistia quase que so-
mente de radiação, e havia grande interação entre radi-
ação e a matéria em formação. Esse período é chamado
pelos cientistas (por exemplo: Oort, 1970) de “estágio
bola de fogo”. Ao redor dessa época, a matéria e a ra-
diação foram separadas. A matéria formada continuou
como uma bomba em explosão, voando para todos os
lados. Muitos desses “pedaços” do Universo inicial trans-
formaram-se em galáxias, astros, sóis, nuvens cósmi-
cas, asteróides etc.

Em 1974, o Dr. Allan Sandage  (do Observató-
rio Astronômico de Hale) e o Dr. James Gunn (do Insti-
tuto de Tecnologia da Califórnia), dois astrônomos ame-
ricanos, chegaram, independentemente, à conclusão de
que o nosso Universo, que há 13 bilhões de anos ini-
ciou-se com uma tremenda explosão (o Big-Bang), con-
tinuará expandindo-se para sempre. Isso  quer dizer que
eles demonstraram (após 14 anos de  observações e
cálculos) que o nosso Universo é aberto, não tem fron-
teiras e não está refluindo, ou seja, está se expandindo
infinitamente. David não sabia quão profundo foi o seu
salmo 19:1 (Os céus proclamam a glória de Deus e o
firmamento anuncia a obra de suas mãos). Criando o
Big-Bang, Deus criou o Universo e o Tempo.

“...e fez Deus a separação entre a luz e as trevas”
(Gen.1:4).

Passados 4 bilhões de anos, numa das galáxias,
que hoje chamamos de Via Láctea, de um dos seus sóis
(o nosso sol), houve a formação de muitos planetas,
dentre os quais, um deles, é no nosso sistema solar, que
contém a nossa Terra, o mesmo “planeta azul” dos mo-
dernos astronautas. Assim que entrou em órbita, a Terra
girava como um pião ao redor do seu próprio eixo. Esse
movimento de rotação fazia a “separação entre a luz do
sol (dia) e as trevas (noite). A Terra girava mais rapida-
mente do que hoje.

2º PERÍODO – “... e fez a separação entre as
águas que estavam debaixo da expansão e as águas que
estavam sobre a expansão” (Gen. 1:7).

A Terra era muito quente e assim toda a água
estava sob a forma de vapor. Conforme os anos foram
se passando, a Terra foi se esfriando, até que num mo-
mento começou a chover.

3º PERÍODO -  “... E disse Deus: Ajuntem-se as
águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção
seca. E chamou à porção seca terra, que nós chamamos
Pangea. E ao ajuntamento de águas chamou mares”
(Gen.1.9).

A Terra, esfriando-se mais, começou a separar-
se, a enrugar-se e a dar formação à Laurásia e à
Gonduana, cada uma com suas montanhas,  planícies, e
as águas drenavam-se pelos riachos, igarapés, rios e
acumulavam-se nas lagoas, mares e oceanos. Assim,
houve separação entre água e terra e a gradual forma-
ção dos atuais continentes (Edward Irving 2005). Até
hoje a África distancia-se do Brasil em torno de 5 cm
por ano.

Violentos raios produziram  novos compostos
numa atmosfera pobre em oxigênio. Esses compostos
formados se juntavam nas águas e muitas vezes origina-
vam compostos mais complicados.  Não havia bactéria
para destruir  os compostos orgânicos e, assim, eles
permaneciam, em solução, nas águas. Num certo mo-
mento, a primeira molécula de RNA foi formada com a
propriedade de auto-reprodução e catálise: estava cria-
da a vida. Forma-se a seguir o DNA. Mutações e seleção
natural passam a promover a evolução dos pequenos
mini-seres vivos.

“E disse Deus: Produza a terra erva verde” (Gen
l:10).
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Passaram-se os anos e, há três bilhões de anos,
as primeiras bactérias, as primeiras algas verdes, as sa-
mambaias foram formadas...

“... ervas que dêem sementes...” (Gen 1:ll)

...evoluíram constantemente até chegar à condi-
ção de plantas que dão sementes”, como o nosso Pi-
nheiro do Paraná e o Cedro do Líbano...

“Árvore frutífera que dê fruto ...”(Gen 1:ll)

...evoluíram ainda mais e chegam a plantas su-
periores que dão frutos (jabuticaba, jaca, cupuaçu, ba-
nana, biribá, goiaba, pequi,laranja, caju etc).

4º PERÍODO – “E disse Deus: Haja luminares na
expansão dos céus... para iluminar a terra...para gover-
nar o dia... e a noite (Gen l:14-8).

Até este período o céu era todo nublado. Po-
rém, um dia, de tanto chover, de tanto cair água das
nuvens, apareceram buracos de céu azul. Naqueles dias
os raios do sol, das estrelas, o clarão da lua e dos  pla-
netas tocaram a Terra.

5º PERÍODO  -  “E disse Deus: Produzam as
águas abundantemente” (Gen 1:20).

A Evolução dos microrganismos, que de um lado
produziu as algas, os fungos, líquens e as plantas, segue
também uma outra direção. Nas águas do mar os pri-
meiros animais começam a aparecer. Seguindo o mes-
mo sistema de evolução, vão aparecendo os vermes, os
anfioxos, os peixes tipo tubarão (sem ossos) até peixes
superiores como o dourado, a traíra, o tambaqui, o
pirarucu (esse tem um pulmãozinho além das guelras), o
peixe espada, as sardinhas etc. Os peixes de um dos
grupos, chamado Pulmonados, por sucessivas mutações,
e seleção passaram a andar sobre a terra e alimenta-
vam-se de insetos, animais e plantas. Aqueles, cuja be-
xiga natatória mutou e passou a formar um pequeno
pulmãozinho, tiveram grande vantagem. Mais alguns mi-
lhares de anos e apareceram as salamandras, os sapos,
as rãs, os anfíbios, enfim. Até hoje os sapos, no início de
suas vidas (os girinos), são parecidos com peixinhos e,
só mais tarde, viram sapos adultos e vivem fora d´água.

“... répteis...” (Gen. 1:20)

Daí a aparecer répteis foi um passo. Evoluíram
os jacarés , os cágados, as tartarugas, as cobras, e al-
guns répteis voadores como o Pterodactylus. Em 1974
Douglas Lawson descobriu um desses animais, que vi-
veu há 60 milhões de anos, tinha 17 metros de enverga-
dura. Nessa mesma época viveram os Aepyornis dos
quais descendem as emas e avestruzes que foram consi-
derados, em 1971, pelo Dr. James Jensen, como rép-
teis voadores”.

  “...e toda ave de asa...” (Gen. 1:21)

Primeiro apareceram as aves primitivas
Archaeopterix e Archaeornis. Algumas aves razoavel-
mente primitivas ainda habitam o Brasil, como o inhambu,
a perdiz, a codorna (a nossa codorna do mato – não é a
codorna doméstica). As aves primitivas continuavam sua
evolução pelo processo adotado pelo Criador:  a seleção
natural, a mutação, a migração e a deriva genética, to-
dos os conhecidos fatores modificadores da freqüência
dos genes e que, com o isolamento geográfico e
reprodutivo, provoca a origem de espécies. São, pois,
produzidas as aves superiores como os papagaios, ara-
ras, curiós, pintassilgos, uirapurus, aves do Paraíso etc.

6º PERÍODO   - “E disse Deus: Produza a ter-
ra... as bestas feras da terra...” (Gen. 1:24- 25).

Dos répteis evoluíram, de um lado as aves, e de
outro, os primeiros monotremos, dos quais ainda temos,
na  Austrália e Nova Guine, os ornitorrincos e echidnas
que ainda botam ovos. Depois evoluíram os marsupiais
como o gambá, a mucura, os cangurus, alguns com a
interessante característica de carregarem seus filhinhos
numa bolsa, chamada marsúpia. Os outros, como as
cuícas, já perderam a bolsa (os filhotes ficam pendura-
dos nas tetas). Finalmente apareceram, com útero per-
feito, os mamíferos do tipo dos cachorros, da anta, da
capivara, dos cavalos, das vacas, dos macacos. Os
macacos originaram-se de um grupinho de animais cha-
mados Insectivora, animais mamíferos que, sendo
noturnos, não tinham o sentido da cor. Alguns macacos
brasileiros  enxergam o azul, o verde, o branco e o ama-
relo. Porém, os macacos superiores como os orango-
tangos, os chimpanzés, os gorilas e o homem já enxer-
gam o mundo em tecnicolor, isto é, vêem as cores ver-
melho, amarelo e azul e suas combinações.

Assim, praticamente, a maior parte dos animais
estava “pronta”.

“E disse Deus: faça o homem...” (Gen 1:26)
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Há mais ou menos dois milhões de anos, um gru-
po de macacos africanos começou a evoluir mais do
que os outros, pois usava cada vez mais o cérebro e as
mãos para resolver seus problemas. Algumas espécies
começaram a andar em pé, liberando as mãos para ou-
tras habilidades, até que um dia um desses macacos
descobriu o fogo. Mais tarde, evoluindo ainda mais men-
talmente (Homo erectus) descobriu que para agüentar o
frio podia muito bem fazê-lo matando um animal e usan-
do sua pele. Evoluindo ainda mais (Homo
neanderthalensis), descobriu que podia aumentar sua
comida usando arco e flecha, paus, armadilhas, planta-
ção de  roças. Com a invenção e a aprendizagem, o
homem adicionou uma nova maneira de conquistar ni-
chos ecológicos, completamente diferente da mutação e
seleção natural.

“...à nossa imagem e semelhança.”  (Gen
1:26)

Um dia, um homem dessa espécie já de uma
subespécie mais evoluída (Homo sapiens) pensou pela
primeira vez que ele tinha um Criador e adorou a Deus.

7º PERÍODO – “Meu pai trabalha até agora.”
(João 5:16-18)

Os homens têm, agora, consciência de que um
ato é certo e outro é errado. Em cada vida, na primeira
vez que cada homem deliberadamente desobedece a
Deus, peca pela primeira vez, é o pecado original, que
ocorre na vida de cada um de nós.

Está no Gênesis, que após haver criado o
homem, Deus descansou (Gênesis 2:2-5). Esta frase é
um antropomorfismo, já que Deus não se desgasta, não
se cansa. Jesus reafirmou isso ao falar “meu pai trabalha
até agora” (João 5:16-18). Portanto, dizemos que a
evolução é contínua: a explosão de 13 bilhões de anos
continua ainda fazendo com que os pedaços do Universo
voem para todos os lados. Somos um Universo em
contínua expansão para o infinito. Também, no campo,
novas espécies e raças são formadas e outras
desaparecem (mamute, tigre dente de sabre, etc).
Vejamos, por  exemplo, a formação da raça branca.

Loomis explica a formação das raças branca,
parda e amarela, na espécie humana, como um produto
da seleção natural em que o agente seletivo seria a vita-
mina D.  A vitamina D interfere na absorção do cálcio
pelo intestino e na deposição de substâncias inorgânicas

nos ossos em crescimento.
A vitamina D é produzida na pele por transfor-

mação do dehidrocolesterol pelos raios ultravioleta, cujo
comprimento de onda é de 290 a 320 milimicron. Quan-
tidades de vitaminas D inferiores a 400 unidades inter-
nacionais (U.I.) levam as pessoas ao raquitismo e quan-
tidades superiores a 100.000 U.I. (uma  U.I. = 0,25
microgramas de vitamina D) produzem hipervitaminose
D (calcificação múltipla dos tecidos, pedra nos rins,
morte). Loomis diz que a taxa de vitamina D no estrato
granuloso da pele é regulada pelo processo de pigmen-
tação e queratinização do extrato córneo, que permite
somente a quantidade adequada de ultravioleta solar
penetrar a camada externa da pele e alcançar a região
onde a vitamina D é sintetizada. Assim, as peles negra
(pigmentada), amarela (queratinizada), parda
(medianamente queratinizada e pigmentada) represen-
tam adaptações do extrato granuloso que facilitam ou
bloqueiam a penetração na pele de raios ultravioletas
nas latitudes Norte e a dificultam na região equatorial de
maneira a manter a vitamina D dentro dos seus limites
fisiológicos na espécie humana. Um preto tendo 22,50
centímetros quadrados de pele, durante um dia tropical,
sintetizaria 40.000 a 90.000 U.I. de vitamina D. Por sua
vez, somente a superfície de pele do rosto de uma crian-
ça norueguesa, bem loira, é suficiente para sintetizar 400
U.I., em menos de 3 horas de sol.

Tendo o Homo evoluído nos trópicos, suas po-
pulações mais primitivas deveriam ser negras e peludas
(talvez a adequada pigmentação tenha resultado na per-
da dos pêlos). Conforme migraram para o norte, tanto
os mais claros com os menos peludos teriam vantagens
adaptativas. Ainda, mais para o norte, as crianças mais
negras sofreriam mais de anormalidades ósseas, tornan-
do-as incapazes de  procurar seu próprio alimento. F.C.
Murray (1934) diz: “Conforme o homem primitivo ca-
minhou para o norte para regiões menos ensolaradas,
uma doença – o raquitismo – acarretou a extinção dos
elementos da população que fossem mais negros, mais
pigmentados, fazendo com que se reproduzissem ape-
nas os indivíduos mais brancos (ou menos
pigmentados)que iriam produzir mais pessoas claras e,
por seleção progressiva pelos tempos pré-históricos,
desenvolveu-se e estabeleceu-se a raça branca nas re-
giões mais ao norte da Europa como a vemos hoje; os
tipos mais loiros são os do norte da Escandinávia.”.

Os achados paleontológicos mostram que não
há instrumentos de pedra na Mongólia e Mandchúria,
como os encontrados na mesma  latitude na Inglaterra e
França.A ocupação da Escandinávia e Círculo Ártico
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ocorreu no Paleolítico Superior, quando, possivelmen-
te, já tivesse sido selecionada uma raça loira,
despigmentada, capaz de sintetizar vitamina D a 5º do
pólo Norte.

A única exceção à correlação entre latitude e
cor da pele é a raça Esquimó. Não obstante sua pele
escura, não tem raquitismo. Murray atribui isso à dieta
rica em óleo de peixe, pele de mamíferos, e carne, que
são alimentos ricos em vitamina D, tornando desneces-
sária a seleção de pele clara. A pele negra absorve mais
calor que a branca.A pele negra de um Yoroba reflete
24% da luz incidente enquanto, em um europeu, 64%.
Assim, não fora o forte fator seletivo da vitamina D, se-
ria de se esperar pretos na Escandinávia e brancos nos
trópicos. As pessoas de pele branca são muito mais
suceptíveis ao câncer da pele (Blum 1955) e a doenças
de pele, como psoríase e acne. Portanto, somente um
fator muito importante (raquitismo) é que causaria uma
seleção favorável à pele branca que, na ausência dele
seria, definitivamente, inferior. A coloração da pele é,
pois, parte da obra da criação e jamais deveria ser usa-
da para demonstração de ódio ou segregação (Tiago
2:9). Mirian ficou leprosa devido ao fato de protestar
contra Moysés ter-se casado com uma negra  (Núme-
ros 12:1, 12:10-11). A segregação racial é condenada
tanto no Velho como no Novo Testamento (Prov. 14:31;
Atos 10:34; Tiago 2:8-9. Apocalipse 7:9-17).

 O homem deixou de evoluir somente por muta-
ção. Passou a  conquistar nichos ecológicos por inven-
ção: Mayr (1963), Dobzhansky (1973).  Aprendeu, cada
vez melhor, a cultivar a terra, porém esqueceu-se de
“guardá-la” (Gen..2:15) e por isso está perdendo ou
destruindo gradualmente a Terra e toda a criação de Deus,
derrubando as florestas e campos cerrados, matando
os animais, poluindo a natureza elevando a temperatura
da Terra. Há 2014 anos, um acontecimento tão impor-
tante quanto o ato inicial da criação marcou intensamen-
te este 7º  Período: o nascimento, a vida, os
ensinamentos, a morte e a ressurreição de Cristo (I Cor
15:15 e 19).
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Resumo
A compreensão dos processos e mecanismos
macroevolutivos que levaram ao surgimento dos
grandes grupos de organismos multicelulares fica difícil
quando vista como mera extensão de processos
microevolutivos. Muitos destes problemas foram
resolvidos nas últimas décadas com os avanços das
pesquisas em Biologia e Genética do Desenvolvimen-
to. A análise de diferentes genes reguladores na
embriogênese de Drosophila melanogaster e de
camundongos mostrou grande número de genes
homólogos, não apenas pela sua similaridade na
seqüência de nucleotídeos, mas também na sua fun-
ção. Muitos destes genes, como os genes Hox, são
genes reguladores-mestres que integram complexas
redes gênicas. Assim definem a identidade de segmen-
tos ao longo do eixo ântero-posterior do corpo, ou,
no caso de Pax6, induzem a formação de estruturas
altamente complexas, tais como as dos olhos. A
conservação observada na estrutura e função da
maioria dos genes reguladores da embriogênese dos
metazoários e o fato de que todos os filos deste grupo
surgiram em curto espaço de tempo, de poucos
milhões de anos, no início do Cambriano, sugerem
uma base comum na “bagagem genética” ou “ferra-
mentas genéticas” que regulam os processos de
desenvolvimento. Outrossim, pequenas mutações nas
regiões cisregulatórias destes genes podem alterar os
seus domínios de expressão e assim gerar uma grande
variedade nos planos do corpo dos metazoários.

Palavras chave: eixos embrionários / homeobox /
plano do corpo / ontogênese / filogênese

1. Introdução
Entender a interação recíproca dos mecanismos do de-
senvolvimento e a evolução dos grandes grupos é um ve-
lho sonho de biólogos, desde as vívidas discussões da
Academie Française do final do século 18, que emergi-
ram com o surgimento de idéias evolucionistas. Essas dis-
cussões se intensificaram ainda mais com a publicação
da “Origem das Espécies” de Charles Darwin e a
provocativa formulação da lei biogenética (ontogênese
é a recapitulação da filogênese) por Ernst Haeckel, con-
temporâneo e grande defensor de Darwin. Em poucas
palavras, o sonho é entender os mecanismos da
macroevolução, isto é, quais mecanismos e fatores regem
não só a conservação como também a transformação dos
planos do corpo no reino animal.

De forma mais precisa, é necessário responder
às seguintes perguntas: Como se definem geneticamente
os planos do corpo? Quais são as redes gênicas garanti-
doras de que um organismo multicelular forme-se
corretamente a partir de um óvulo? Como evoluíram es-
tes mecanismos? Qual é o potencial evolutivo destes me-
canismos, ou, como surgiram, apartir de formas mais sim-
ples e em processos de ramificação evolutiva, os diferen-
tes planos do corpo dos atuais 35 filos do reino animal?

Nos últimos 25 anos, a identificação e caracteri-
zação de genes que regulam processos de desenvolvimento
em organismos-modelo, tais como Drosophila
melanogaster e o nematódeo Caenorhabditis elegans,
bem como a comparação destes genes com os seus
homólogos presentes em outros organismos têm contribu-
ído muito e modificado significativamente a maneira de se
pensar sobre a interação e dependência mútua entre de-
senvolvimento de um organismo (ontogênese) e a evolu-
ção de grupos de organismos (filogênese).
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2. Embriologia – a descrição das fases e processos
de desenvolvimento
Cada organismo multicelular do reino animal, das mais
simples esponjas até os mais complexos artrópodos e ver-
tebrados, surge a partir de um óvulo. O óvulo é sempre
uma estrutura de geometria aparentemente simples, re-
donda ou elipsóide. Por inferências baseadas em obser-
vações meticulosas dos processos de desenvolvimento
chegou-se à conclusão de que os eixos embrionários
ântero-posterior, dorso-ventral, e, conseqüentemente, o
eixo direito-esquerdo são estabelecidos logo no início do
desenvolvimento por quebra de simetria. Na maioria dos
casos, isto ocorre no zigoto, que é o produto imediato da
fusão dos gametas masculinos e femininos, na reprodu-
ção sexual. Nos anfíbios, por exemplo, é o ponto de contato
do espermatozóide com o óvulo que determina o eixo dor-
so-ventral do embrião. Já nos insetos, os eixos embrioná-
rios são definidos ainda mais cedo, durante a ovogênese.

O primeiro passo no desenvolvimento embrioná-
rio, após a formação do zigoto, é a sua subdivisão por
mitoses rápidas em um processo denominado clivagem.
Estas divisões mitóticas têm como resultado uma blástula,
que é aproximadamente do tamanho do óvulo, pois as di-
visões de clivagem ocorrem sem crescimento das res-
pectivas células, os blastômeros, quando a blástula atinge
um número alto de células (geralmente entre 500 e 5.000)
e formou-se um espaço oco no seu interior, a blastocele.
Neste momento, algumas células posicionadas em regi-
ões específicas da blástula deslocam-se da camada ex-
terna e começam a ingressar na blastocele. Através des-
te processo, denominado gastrulação, formam-se os três
folhetos embrionários, o ectoderma (que gerará a epiderme
e sistema nervoso), o mesoderma (a futura musculatura,
sistema cardiovascular e sistema urogenital) e o
endoderma (futuro trato gastro-intestinal). A maioria dos
metazoários tem três folhetos embrionários, sendo por-
tanto denominados triblásticos, o que os distingue dos gru-
pos mais primitivos dos metazoários, as esponjas e cnidários
que são diblásticos, isto é, sem mesoderma (a questão do
mesoderma, em relação aos cnidários, está atualmente
em discussão).

Nos séculos 18 e 19, embriologistas mostraram,
em análises meticulosas, que a gastrulação não se inicia
em posição aleatória sobre blástula. No caso dos
equinodermas, tendo os ouriços-do-mar como modelo
embriológico e dos cordados (incluindo os peixes, anfíbi-
os, répteis, aves e mamíferos), a gastrulação, e assim a
formação do arquêntero (intestino primordial), inicia-se no
pólo posterior (região anal presumível) do futuro intestino.
Conseqüentemente, estes dois filos foram agrupados no
clade dos Deuterostômios. Na maioria dos outros filos
(anelídeos, moluscos, artrópodos, platelmintos) a
gastrulação inicia-se no pólo anterior (região bucal
presumível) do futuro intestino, recebendo assim, a deno-
minação de Protostômios para estes filos.

Após a gastrulação, as células que compõem os
folhetos embrionários passam por processos de diferenci-
ação que dependem da sua respectiva posição no corpo.
Assim se formam, em processo chamado organogênese,
os órgãos característicos para cada filo, sendo, no caso
dos vertebrados, o tubo neural com as vesículas cefálicas
e as suas respectivas estruturas sensoriais (nariz, olho,
ouvido), a musculatura segmentar a partir dos somitos, as
extremidades (nadadeiras, pernas ou asas), o coração na
região ventral do corpo, e os arcos branqueais na região
bucal.

3. O plano do corpo e a fase filotípica
As características já mencionadas são apresen-

tadas por todos os vertebrados durante uma determinada
fase da organogênese e é nesta fase, portanto, que um
embrião de peixe é muito parecido com um embrião de
galinha ou porco. Nos vertebrados esta fase foi denomi-
nada faríngula. Esta fase, que caracteriza o filo como
um todo, é considerada a fase filotípica. Posterior a esta
fase, a diferenciação dos órgãos progride e os embriões
dos diferentes vertebrados gradualmente exibem as suas
características de família, gênero e espécie. Vista desta
forma, a fase filotípica de qualquer grupo do reino animal
pode ser interpretado como o gargalo de uma ampulheta
pelo qual os embriões de um filo devem passar.

Esta imagem comparativa é bastante ilustrativa
pois implica que os embriões dos respectivos grupos po-
dem exibir diferenças consideráveis não somente após a
fase filotípica, mas também antes de sua passagem por
ela. Estas fases iniciais da embriogênese são, na maioria
dos casos, determinadas pelo tamanho e estrutura do óvulo.
No caso de alguns vertebrados, por exemplo, o óvulo dos
répteis e aves, devido à grande quantidade de vitelo, não
sofre uma clivagem total e, ao longo do eixo dorso-ven-
tral, pode-se detectar a formação do sistema segmentar
dos gânglios do sistema nervoso central. O intestino está
em fase de formação, o lado dorsal está em processo de
fechamento e tem início a formação do coração.

Obviamente, em termos puramente descritivos,
pelo simples fato de a diferenciação espécie-específica
iniciar-se mais cedo nos artrópodos do que nos vertebra-
dos, a fase filotípica dos artrópodos representa uma fase
da organogênese bem mais inicial do que a faríngula dos
vertebrados. Mesmo assim podem ser comparados
diretamente os dois grupos quando se consideram os genes
expressos durante esta fase filotípica. Os genes que têm
relevância, nesta comparação, não são genes estruturais,
que, geralmente, são genes codificadores de enzimas
metabólicas ou de actina, tubulina, canais de sódio e ou-
tros, mas sim genes que definem o destino de segmentos
inteiros do corpo, portanto, genes reguladores, cuja fun-
ção é desencadear cascatas de outros genes nos proces-
sos de diferenciação.
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4 Genes reguladores do desenvolvimento
Até poucos anos, os únicos organismos-modelo,

abrangentes no que diz respeito a cascatas ou redes de
expressão gênica durante o desenvolvimento embrioná-
rio, eram a mosca das frutas, Drosophila melanogaster
- que continua a ser a campeã nestas pesquisas - e o
nematódeo Caenorhabditis elegans. Mais recentemen-
te, os estudos de genética do desenvolvimento e expres-
são estenderam-se para dois modelos em vertebrados, o
peixe Danio rerio (o paulistinha dos nossos aquários) e o
camundongo, Mus musculus. O rastreamento extenso para
genes reguladores de processos do desenvolvimento em-
brionário foi realizado através da saturação dos seus
cromossomos por mutações induzidas, seguida pela análi-
se em milhares de embriões dos fenótipos resultantes. Uma
vez mapeados, os respectivos genes e as suas regiões
reguladoras podiam ser seqüenciados. Desta forma con-
seguiu-se distinguir duas grandes classes de genes, a pri-
meira correspondente aos genes codificadores de fatores
maternos e, a segunda, aos genes zigóticos.

Genes codificadores de fatores maternos são
transcritos durante a formação do ovócito, isto é, antes
que o óvulo seja fecundado. Os seus respectivos mRNAs
são posicionados em determinadas regiões do ovócito.
Minutos após a fecundação, estes mRNAs são traduzi-
dos em proteínas que ocuparão o mesmo lugar no zigoto.
Por exemplo, o eixo ântero-posterior do embrião de
Drosophila melanogaster é definido pelo posicionamento
das proteínas Bicoid (anterior) e Nanos (posterior).

Além do eixo ântero-posterior, os fatores mater-
nos também definem o eixo dorso-ventral, marcado pela
expressão de uma bateria de genes (incluindo, em
Drosophila, os genes pipe, easter, spätzle). As proteí-
nas codificadas por estes mRNAs têm uma meia  vida
muito curta e o seu papel principal é o de controlar a ex-
pressão de genes do próprio embrião. Estes, subseqüen-
temente, refinam esta informação posicional. No caso do
eixo dorso-ventral, a presença da proteína Spätzle, no lado
ventral do embrião de Drosophila, tem como conseqüên-
cia a expressão de genes marcadores do lado ventral (twist
e snail, por exemplo) nas células ventrais do embrião e
são justamente estas células que posteriormente iniciam o
processo da gastrulação. A ausência do fator Spätzle, no
lado dorsal do ovo, por sua vez, permite que neste lado do
embrião seja expresso o gene decapentaplegic.

Ao longo do eixo ântero-posterior, o estabeleci-
mento da organização segmentar do corpo e a
especificação de cada segmento requerem uma cascata
reguladora mais complexa para que o segmento antenal,
por exemplo, torne-se diferente do mandibular, este do
maxilar, e assim por diante, até o último segmento abdo-
minal. Os fatores maternos supramencionados, Bicoid e
Nanos, têm a função de ativar (ou inibir) a expressão de
um grupo de genes zigóticos iniciais (dos quais os princi-
pais são os genes hunchback, Krüppel e  knirps) que

definem domínios grandes ao longo do eixo ântero-poste-
rior. Estes genes controlam então a expressão de genes
que, por sua vez, definem elementos repetitivos corres-
pondentes a módulos de dois segmentos. Por isto, estes
genes receberam o nome “genes regra de pares” (even
skipped, hairy, paired, fushi tarazu, etc.). Por fim, es-
tes “genes regra de pares” estabelecem o padrão seg-
mentar do corpo e, em combinação com os produtos dos
genes hunchback, Krüppel e knirps, informam cada
segmento sobre a sua posição relativa ao longo do eixo
ântero-posterior do embrião. A expressão de todos estes
genes é transitória e, em Drosophila, inicia-se e também
termina dentro das primeiras duas horas da embriogênese,
sendo esta a fase de clivagem.

No final da clivagem, as células que passaram
por todos estes passos de expressão gênica já receberam
a informação necessária sobre a sua posição e, logo após
estas, começam a expressar um conjunto de genes
homeóticos que permitem que os segmentos do corpo
mantenham a sua identidade e expressem adequadamen-
te as suas características. Estes genes homeóticos, que
são também conhecidos como genes Hox devido a um
elemento característico na sua seqüência de nucleotídeos,
a homeobox, são genes de grande importância pois cada
um destes controla a expressão de milhares de outros
genes. Os genes Hox são verdadeiros genes-mestres na
construção do corpo e mutaçôes nestes genes, geralmen-
te, acarretam conseqüências gravíssimas. Um exemplo
clássico é ilustrado na Figura 1, uma Drosophila mutante
em um gene homeótico (Ultrabithorax). Esta sofreu uma
transformação completa do terceiro segmento do tórax,
passando a ter todas as características de um segmento
mesotorácico (o segundo segmento do tórax).

A descoberta destes genes-mestres da organiza-
ção do corpo da Drosophila, e o fato de que a organiza-
ção segmentar do corpo, com elementos característicos
em cada segmento, pode ser observada em muitos grupos
de animais, inclusive nos mamíferos,  possibilitou pesqui-
sas sobre genes com funções parecidas nos demais ani-
mais pertencentes à clade Bilatéria. A resposta era tanto
chocante quanto de grande beleza, pois se demonstrou
não somente a existência de genes homólogos aos Hox
de Drosophila em todos os Bilateria, como também a
conservação do seu padrão de expressão ao longo do eixo
ântero-posterior. Mais surpreendente ainda foi a desco-
berta de que não somente existem homólogos destes genes
homeóticos em quase todos os grupos de animais, mas
que também a sua organização gênica foi mantida ao lon-
go da evolução dos grupos. Nos genomas de todos os
grupos, os genes Hox ficam agrupados em clusters, e o
gene que ocupa a primeira posição no cluster quase sem-
pre é o gene que é expresso em uma posição mais anteri-
or no eixo do corpo; o segundo gene do cluster aparece
em seguida no corpo, e assim por adiante. Chama-se este
fenômeno de colinearidade entre a posição cromossômica
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dos genes Hox e os seus respectivos domínios de expres-
são ao longo eixo ântero-posterior do corpo.

Além destes genes-mestres da identidade de seg-
mentos, foram descobertos outros genes com caracterís-
ticas similares, isto é, genes que ocupam o topo da hierar-

quia em cascatas gênicas, e que assim regulam a expres-
são de milhares de outros genes reguladores e estrutu-
rais. Um destes é o gene Pax6 que é capaz de induzir a
formação completa de olhos. Como os Hox, os genes Pax
também mostram alto grau de conservação evolutiva, tanto
que foi possível substituir funcionalmente o gene eyeless
(o homólogo de Pax6) em uma Drosophila pelo gene
Pax6 de camundongo. Quando tal Drosophila, recebeu
o gene Pax6 de camundongo por transformação gênica
para expressão ectópica (expressão gênica fora do lugar
normal), podia-se observar a formação correta de um olho
normal (de Drosophila, é claro, e não de camundongo)
pelo disco imaginal da asa e também da antena. A conclu-
são tirada a partir destes experimentos, portanto, foi a de
que o gene Pax6 é essencial para ativar uma bateria de
genes que, por sua vez, são responsáveis para formar um
olho em uma determinada região do corpo. Porém, seria
um engano chamar o gene Pax6 de “gene do olho”, pelo
fato de Pax6 ser expresso também em outros tecidos onde
exerce funções totalmente diferentes. No pâncreas, por
exemplo, o mesmo gene, em conjunto com Pax4, progra-
ma as células endócrinas, nas ilhotas de Langerhans, a se
diferenciar e produzir insulina ou glucagona. Portanto, di-
ferentemente dos genes homeóticos, os genes do grupo
Pax estão envolvidos em uma série de cascatas gênicas
que definem o destino e o caminho de diferenciação de
células em diferentes locais do corpo.

5. Dorsal em vertebrados é ventral em insetos?
Esta questão não é apenas intrigante mas tam-

bém bastante antiga – a mesma foi levantada em 1830
durante as debates na Academie Française entre Étienne
Geoffroy Saint-Hilaire e Georges Cuvier. Por inferência,
a partir dos planos básicos de corpo, Saint-Hilaire propôs
que a organização do eixo dorso-ventral do corpo dos
anelídeos e artrópodos pode ser facilmente comparada à
dos vertebrados quando se invertem os respectivos eixos.
Esta visão também concordava com a respectiva locali-
zação do blastóporo nestes grupos, isto é, o local onde se
inicia o processo da gastrulação. Nos anelídeos e
artrópodos, que são membros do grande grupo dos
Protostômios, a gastrulação inicia-se no pólo anterior do
eixo embrionário e coincide com a futura região bucal. Já
nos vertebrados, que pertencem ao grupo dos
Deuterostômios, tal processo é iniciado na região posteri-
or do embrião que corresponde à futura região anal. Du-
rante a gastrulação, o mesoderma ingressa e posiciona-se
entre o ectoderma e endoderma. O mesoderma dará ori-
gem a uma série de tecidos diferentes, entre outros, à
musculatura segmentar do corpo, às vértebras, ao siste-
ma cardiovascular, e, em interação com o endoderma, tam-
bém originará uma série de órgãos internos do corpo como,
por exemplo, os pulmões, o fígado e o pâncreas.

Sem confirmação experimental, esquemas desse tipo
eram, por muitas décadas, considerados como simples
“biologia de papel e lápis” pela maioria dos pesquisadores
interessados em entender mecanisticamente o desenvol-
vimento animal. A grande surpresa, porém, veio quando
foram descobertos e estudados os genes que organizam o
eixo dorso-ventral nos diferentes grupos dos Bilateria
(Fig.2).

Era realmente surpreendente observar genes, con-
siderados como homólogos (ortólogos) pela sua seqüência
nucleotídica, serem expressos também em locais corres-
pondentes ao longo do eixo dorso-ventral dos dois grupos.
Aparentemente, estes genes exercem as mesmas funções
ou, pelo menos, funções similares nos dois grupos. Por
exemplo, decapentaplegic dos artrópodos tem BMP4
como homólogo nos vertebrados e ambos são expressos
em posição similar, no lado oposto ao sistema neural
torácico/abdominal. Aliás, em testes verdadeiramente fun-
cionais, realizados em drosófilas transgênicas, foram de-
monstrados que os respectivos genes dos vertebrados são
capazes de substituir os genes correspondentes da mos-
ca. Considerando-se que a separação entre protostômios
e deuterostômios deve ter acontecido já nas fases iniciais
da evolução dos Bilateria, há mais de 500 milhões de anos,
durante o Cambriano, este grau de conservação estrutu-
ral e funcional nos genes do eixo dorso-ventral está muito
além do que os embriologistas imaginavam vinte anos atrás.

6. A conservação de módulos de regulação gênica

Figura 1: Mutação homeótica em Drosophila melanogaster.
Mutação tripla na região  cisregulatória do gene Ultrabithorax
causou a transformação completa da identidade do segmento
metatorácico em uma repetição do segmento mesotorácico. O
resultado é uma mosca com quatro asas anteriores. (Fotografia
de E.B. Lewis)
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no desenvolvimento
Na discussão sobre os genes reguladores dos ei-

xos ântero-posterior e dorso-ventral ficou claro que se
lida com elementos altamente conservados na evolução
dos metazoários, porém trata-se de dois modos diferentes
de conservação. No primeiro exemplo, a dos genes
homeóticos, trata-se de genes que são expressos de for-
ma persistente ao longo do eixo ântero-posterior a partir
da fase filotípica (a banda germinativa segmentada nos
artrópodos e a faríngula, nos vertebrados) até a fase adul-
ta. Assim, cada região do corpo ao longo desse eixo rece-
be, como estampa, um “código Hox”, que é nada mais,
nada menos do que a somatória dos genes Hox expressos
em uma determinada região do corpo (Fig. 3). As proteí-
nas codificadas pelos genes Hox funcionam todas como
fatores de transcrição que regulam, em cada região do
corpo, um grande conjunto de genes estruturais.

Em contraste, os genes do grupo Pax e os genes
apresentados como elementos organizadores do eixo dor-
so-ventral são expressos apenas transitoriamente durante
determinados períodos da organogênese. Muitos destes
genes codificam proteínas sinalizadoras e os seus respec-
tivos receptores e, assim, representam módulos integra-
dos que constituem verdadeiras redes de sinalização inter
e intracelular. Exemplos interessantes são as proteínas
morfogenéticas dos ossos (bone morphogenetic proteins,
as BMPs). Esta família de proteínas tem funções muito
além das de regular o crescimento ósseo, onde foram pri-
meiramente descritas. Um membro destas BMPs, a
BMP4, já foi mencionado como fator importante na orga-
nização do eixo dorso-ventral. Funcionalmente, BMP4,
quando secretada, liga-se ao seu receptor (tipo
tirosinaquinase, RTK) nas células vizinhas e lá inicia uma
cascata de reações intracelulares através de proteínas
sinalizadoras (Smads). Este módulo sinalizador é empre-

Figura 2: Similaridade e paralelos na organização do eixo dorsoventral em vertebrados e invertebrados (por exemplo,
anelídeo). A similaridade fica aparente quando são invertidas as posições dorsal e ventral, respectivamente, já foi notada nos
séculos dezoito e dezenove, principalmente pelos morfologistas franceses (painel superior). Interessantemente, tal similaridade
não é apenas um produto virtual, abstraído de formas reais pelos biólogos, mas tem uma base genética na organização dos
domínios de expressão de vários genes reguladores ao longo do eixo dorsoventral (painel inferior). Entre os genes homólogos
nos vertebrados e invertebrados destacam-se o complexo achaete-scute (as-sc) e o sistema Notch-Delta (N-D), envolvidos na
determinação do sistema neural. Os genes BMP4 e decapentaplegic (dpp) estão envolvidos na diferenciação de estruturas
latero-dorsais e de estruturas derivadas da interação ectoderma-mesoderma. Desta interação também participam os genes
sonic hedgehog (shh) e hedgehog (hh). No mesoderma ventral, os genes Csx e tinman determinam a diferenciação do sistema
cardiovascular nos vertebrados e invertebrados, respectivamente (modificado de Gerhart e Kirschner, 1997, Development,
Genes and Evolution, Blackwell - copyright).
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gado em uma série de funções que especificam o desen-
volvimento de células embrionárias em diferentes contex-
tos, e conforme disso, o padrão de expressão de BMP4
muda de local ao longo da embriogênese,

Tais exemplos de conservacionismo no desenvol-
vimento embrionário dos proto- e deuterostômios servem
para ilustrar como módulos funcionais de regulação gênica
e da comunicação entre células podem ser utilizados em
diversos contextos. Portanto, em termos evolutivos, este
conservacionismo, além de refletir uma descendência co-
mum nos grandes grupos, também pode ser visto como a
maneira mais econômica e segura (pois evolutivamente já
testada) para os metazoários estarem organizados em seu
desenvolvimento ontogenético.

7. Flexibilidade em processos de desenvolvimento
e evolução de espécies
Então, com tanta conservação, como foi possível gerar
tanta biodiversidade e modos diferentes de desenvolvi-
mento? A resposta foi dada de forma bastante clara por
Eric Davidson, um dos pesquisadores atualmente mais

influentes na área de biologia do desenvolvimento. Este
pesquisador considera como fundamental a estrutura cis-
regulatória das redes de genes do desenvolvimento. Ele-
mento chave neste modelo é o entendimento da arquitetura
da região controladora de cada gene, sendo esta um do-
mínio de DNA localizado geralmente antes de um gene.
Tal região contém uma série de seqüências nucleotídicas
onde proteínas reguladores (por exemplo, fatores de trans-
crição) podem se ligar ao sítios específicos no DNA. De-
pendendo da arquitetura desta região, tais proteínas regu-
ladoras podem estimular ou reprimir a expressão do gene
em consideração. Um exemplo interessante foi encontra-
do recentemente quando se comparou a arquitetura regu-
ladora, cis, do gene Ultrabithorax (Ubx), um gene
homeótico que está envolvido na definição dos segmentos
portadores de pernas em insetos e crustáceos. O gene é
extremamente conservado entre insetos e crustáceos, mas
uma  pequena diferença na sua região controladora res-
tringe a expressão de Ubx aos segmentos torácicos nos
insetos, assim impedindo a formação de pernas nos de-
mais segmentos, enquanto nos crustáceos a expressão de
Ubx é “permitida” em regiões mais posteriores, garantin-
do a formação de apêndices também nos segmentos ab-
dominais.

Além desta flexibilidade genética evolutiva nas re-
giões controladoras de genes relevantes ao desenvolvi-
mento podem também ser citados exemplos de flexibili-
dade epigenética. O exemplo mais informativo encontra-
se provavelmente na formação dos vasos sanguíneos dos
vertebrados. No processo da vasculogênese apenas a
posição dos grandes vasos, como a aorta dorsal, é geneti-
camente especificada, enquanto os vasos periféricos ra-
mificam-se de forma quase aleatória, bastando para isto
verificar os percursos das veias nos braços, esquerdo e
direito. Os vasos ramificam-se conforme as necessida-
des de oxigenação dos tecidos pelos quais passam. Os
tecidos liberam fatores angiogênicos que induzem divisão

Figura 3: Domínios espaciais da expressão de genes
homeóticos (Hox) em artrópodos (Drosophila melanogaster) e
vertebrados (camundongo). O painel superior mostra a relação
entre os genes homeóticos dos clusters Antennapedia e
Bithorax com os respectivos segmentos. No painel médio pode
ser observada a colinearidade na expressão dos genes
homeóticos (os respectivos domínios de expressão estão
marcados por barras) com a arquitetura cromossômica. O
mesmo princípio, de colinearidade na expressão e arranjo
cromossômico dos genes, encontrado nos artrópodos, ficou
preservado também nos vertebrados. Nestes, o padrão ântero-
posterior dos domínios Hox pode ser observado com mais
clareza no tubo neural. Além disso, os vertebrados apresentam
quatro conjuntos quase completos de genes Hox (HoxA, HoxB,
HoxC, HoxD), cada cluster com até 13 genes (modificado de
Gerhart e Kirschner, 1997, Development, Genes and Evolution,
Blackwell - copyright).
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localizada nas células endoteliais e desta forma atraem
vasos que possam providenciar oxigênio e nutrientes aos
respectivos tecidos em desenvolvimento.

Um outro exemplo de flexibilidade encontramos no
crescimento axonal, isto é, no estabelecimento das
projeções neuronais. Os cones de crescimento nos termi-
nais axonais contêm múltiplos receptores para fatores de
crescimento neural. Estes fatores encontram-se na lâmi-
na basal das células sobre as quais os axônios migram.
Tais sinais , porém, são apresentados apenas durante um
tempo restrito, assim restringindo, em tempo e espaço, as
possibilidades do crescimento das projeções neuronais.

Sem dúvida, o exemplo mais ilustrativo da flexibili-
dade no desenvolvimento, é a crista neural dos vertebra-
dos. As células da crista neural, localizadas inicialmente
nas bordas das pregas neurais, tornam-se células migra-
tórias e saem do contexto epitelial quando o tubo neural
se fecha. No tórax, as células da crista neural podem se-
guir duas rotas principais. Na primeira, as células da cris-
ta neural atravessam as unidades segmentares do corpo,
os somitos enquanto, na segunda, as mesmas migram mais
perifericamente entre o ectoderma e o dermomiótomo.
Conforme a rota migratória, as células da crista neural
têm destinos diferentes e contribuem para o desenvolvi-
mento de uma série de tecidos, desde estruturas ósseas,
musculares e nervos do viscerocrânio, elementos dos ar-
cos branquiais, inclusive dentes, partes do timo, cartila-
gem do ouvido interno, até os gânglios dorsais e simpáti-
cos, a medula adrenal, gânglios parassimpáticos intesti-
nais e, por fim, até os melanócitos e alguns elementos
cardíacos. Devido a este grande potencial de flexibilidade
ontogenética, a crista neural é capaz de produzir fenótipos
bastante diferenciados nos vertebrados como, por exem-
plo, nas raças de cães, que são resultantes da seleção
humana sobre certas características faciais e de colora-
ção. Essencialmente, todos estes fenótipos dos caninos
puderam ser selecionados devido a variabilidade genotípica
no número e nos padrões migratórios das células da crista
neural.

8. A “explosão cambriana”
Voltando às observações sobre o conservacionismo

nos padrões de desenvolvimento embrionário e nos genes
envolvidos, pode-se refletir agora sobre as possíveis ori-
gens destes padrões. Ao se tentar relacionar os diferen-
tes padrões de desenvolvimento à história fóssil, é possí-
vel notar que a evolução destes padrões de desenvolvi-
mento não pode ter seguido um percurso gradual, com
lenta transição de um padrão para outro, uma vez que a
evolução de todos os grandes grupos dos Bilateria apa-
rentemente ocorreu em apenas 35 a 40 milhões de anos,
na transição da época proterozóica (Vendiano) para o
Cambriano, entre 560 e 520 milhões de anos. A fauna de
metazoários vendianos de 580 milhões de anos era com-
posta quase exclusivamente de animais diblásticos, isto é,

de organismos estruturalmente similares aos cnidários.Já
nos principais depósitos fossilíferos do cambriano, data-
dos entre 530 a 520 milhões de anos, encontram-se repre-
sentantes de todos os atuais filos triblásticos, além de exem-
plares cujo plano do corpo não se adequou a nenhum dos
filos atuais. A fauna presente no início do cambriano, que
era exclusivamente marinha, aparentemente sofreu uma
radiação explosiva, devido a condições favoráveis (tem-
peratura e conteúdo de oxigênio nas encostas marinhas
rasas), gerando todos os planos corporais atuais, além de
outros “experimentais” que aparentemente não passaram
pelo teste da seleção natural.

Obviamente, tais formas novas não podem ter sur-
gido do nada e, portanto, as pesquisas que tentam elucidar
o surgimento dos metazoários triblásticos concentram-se
sobre duas perguntas. A primeira é se os módulos regula-
dores, nos quais as diferentes ontogêneses dos triblásticos
estão baseados, podem ser encontrados também nos
diblásticos. A segunda pergunta reflete sobre as possíveis
formas ancestrais dos triblásticos no pré-cambriano. Para
responder a primeira pergunta é necessário entender a
evolução dos genes reguladores supramencionados pre-
sentes nos representantes atuais dos diblásticos e
triblásticos primitivos. Genes tipo Hox e Pax foram en-
contrados também nos hidrozoários onde exercem apa-
rentemente as mesmas funções na organização dos eixos
do corpo e na formação de fotorreceptores, o que faz
crer que estes módulos da regulação gênica são elemen-
tos realmente antigos, possivelmente até herdados dos
protozoários. Nos triblásticos, porém, estes módulos di-
versificaram-se e os seus diferentes membros foram or-
ganizados em complexas redes gênicas capazes de gerar
uma grande variedade de planos corporais.

A segunda pergunta supramencionada foi respon-
dida pelos paleontólogos, uma vez que entre os poucos
fósseis do Vendiano não foram encontrados triblásticos.
As pesquisas sobre o fato concentraram-se sobre os cha-
mados fósseis-traço, sendo estes as “pegadas fósseis” que,
para os paleontólogos, têm o mesmo significado que as
pegadas de uma onça têm para o biólogo estudioso da
fauna atual. Entre os fósseis-traço do pré-cambriano des-
tacam-se pequenos túneis escavados no sedimento mari-
nho. Estes túneis, que ganham em complexidade durante
o pré-cambriano, não poderiam ser produzidos por
diblásticos pois estes jamais vivem enterrados nos sedi-
mentos. Acredita-se que estes fósseis-traço foram pro-
duzidos pela atividade escavadora de vermes que possuí-
am um celoma, sendo este a cavidade corpórea secundá-
ria encontrada na grande maioria dos triblásticos. Supos-
tamente, estes vermes cavadores do pré-cambriano po-
dem representar triblásticos ancestrais que passaram por
uma radiação explosiva em planos de corpo na primeira
metade do cambriano. Também, acredita-se que os eixos
corporais destes Bilateria ancestrais já teriam sido orga-
nizados por genes Hox, no eixo ântero-posterior, e por
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genes tipo decapentaplegic/BMP4 no eixo dorso-ven-
tral, além de possuírem genes tipo Pax6, responsáveis pela
organização de fotorreceptores.

9. Conclusões
O casamento entre as disciplinas Biologia

Evolutiva e Biologia de Desenvolvimento, que (re) iniciou-
se há cerca de 25 anos promoveu um novo impulso na
biologia, uma vez que conseguiu abrir caminhos para res-
ponder às grandes perguntas e dúvidas formuladas pelos
biólogos, especialmente os evolucionistas dos séculos de-
zoito e dezenove, como Etienne Geoffroy Saint Hilaire,
Jean Baptiste Lamarck, Charles Darwin, Arthur Wallace,
Ernst Haeckel e outros, sobre a evolução dos organis-
mos. A “Síntese Moderna da Biologia Evolutiva” formu-
lada nos anos trinta do século vinte (Ronald A. Fisher,
John B.S. Haldane, Sewall Wright e outros) conseguiu
explicar de forma matemática os processos evolutivos
atuando nas populações das espécies, que são processos
considerados como microevolutivos. Estes ocorrem por
alterações em freqüências gênicas em populações, espe-
cialmente quando as mesmas passam por períodos de iso-
lamento. A macroevolução, isto é, surgimento dos gran-
des filos, caracterizados por estruturas complexas e sem
aparentes fases de transição, permaneceu um enigma. Um
exemplo clássico deste problema macroevolutivo eram as
longas e pouco construtivas discussões sobre a evolução
dos olhos dos vertebrados. Por décadas, a teoria evolutiva
darwiniana não era capaz de explicar, de forma contun-
dente e mecanística, como estruturas tão complexas po-
dem surgir sem que estas passem por longas “fases
intermediarias” quando tais olhos ainda seriam pouco úteis,
devido às próprias imperfeições.

A genética do desenvolvimento, elaborada a partir
de Drosophila, mostrou claramente que pequenas alte-
rações na expressão tempo-espacial de poucos genes re-
guladores, como os da família Hox e o Pax6, podem le-
var a modificações dramáticas na organização do plano
do corpo que podem ser rapidamente selecionados. Uma
vez evoluídos, tais módulos de redes gênicas podiam ser
utilizados em contextos diferentes como, por exemplo, os
genes pró-neurais achaete-scute de moscas-da-fruta, que
definem o tamanho do sistema neural nas fases iniciais do
desenvolvimento e que, posteriormente, são implicadas na
determinação das cerdas sensoriais do corpo das
drosófilas. A posição e o número de tais cerdas são utili-
zados pelos taxonomistas para distinguir as espécies de
drosofilídeos. Pode-se concluir que, quando considerado
do ponto de vista de regulação gênica, a aparentemente
grande diferença entre macro- e microevolução simples-
mente desaparece. A grande contribuição da genética do
desenvolvimento para a biologia evolutiva portanto foi a
de permitir explicações contundentes sobre a
macroevolução de estruturas e dos grandes grupos de
animais e plantas.
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