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Editorial
É com prazer que apresentamos este número
de Genética na Escola, o segundo a ser produzido após a reformulação da linha editorial. Após um longo percurso de propostas
e discussões, chegamos a um novo projeto
gráfico, novas seções e um novo corpo de
colaboradores no Conselho Editorial. A
intenção tem sido buscar ampliar o universo de leitores da revista, aproximando-a da
realidade dos que ensinam Genética, em todos os níveis. A comunidade de geneticistas
e professores tem contribuído, e muito, para
caminharmos nessa direção; podemos dizer,
com este número, que essa nova proposta
editorial está se consolidando.
Esta edição de Genética na Escola traz três
artigos que são propostas desenvolvidas em
cursos de graduação. É muito significativo
constatar que a comunidade de geneticistas
está ativa na produção de atividades didáticas e que prestigia Genética na Escola como
meio de divulgação de suas propostas.
Além disso, este número contém também
contribuições de pesquisadores em Genética, nas seções “Conceitos de Genética”, “Ge-

nética e Sociedade”, “Um gene” e “Material
Didático”, o que reforça que a comunidade de
cientistas está se mobilizando para apoiar os
esforços da escola. Entre essas contribuições,
destacamos a ótima tradução do artigo seminal de Mendel, tão comentado nas escolas,
mas pouco lido na íntegra. A intenção é ampliar o acesso ao texto original, redigido por
Mendel em alemão.
Por último, gostaríamos de destacar a publicação de um artigo cuja primeira autora
é uma professora do Ensino Médio, que utilizou sua experiência para pesquisar as concepções de estudantes sobre as implicações
dos transgênicos. Esperamos que esse seja o
primeiro de uma enxurrada de trabalhos enviados por professores da escola básica!
Assim, esta edição resume o que almeja a
nova linha editorial de Genética na Escola:
trazer textos de qualidade, produzidos tanto
por professores como por cientistas profissionais, e que sejam úteis para o ensino da
Genética em todos os níveis.
Esperamos que continuem colaborando com
Genética na Escola!
Os editores

Sociedade Brasileira de Genética

3

NA SALA DE AULA

Conversa com Cientistas:
uma atividade para transformar a visão
de Ciência de professores de Ciências
Felipe Bandoni de Oliveira
Colégio Santa Cruz,
Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Genética
Autor para correspondência: fbofelipe@gmail.com
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O

s currículos modernos de Ciências e
suas subáreas (Biologia, Química, Física) enfatizam cada vez mais a necessidade de
que os alunos compreendam como é produzido o conhecimento científico e aprendam a
distingui-lo de outros tipos de conhecimento. Essa tendência, presente nos Parâmetros
Curriculares Nacionais e em propostas curriculares estaduais e municipais, não é exclusiva
do Brasil. Todos os países que se propõem a
modernizar o currículo de Ciências têm chegado a propostas que valorizam mais o aprendizado de procedimentos e atitudes típicos da
atividade científica do que os fatos científicos
em si. Nesse contexto, por exemplo, vale mais
um aluno compreender o raciocínio que um
cientista segue para classificar um animal do
que memorizar as estruturas que esse animal
possui ou seu nome científico. Provavelmente essa é uma reação à explosão do acesso à
informação, inclusive científicas, no mundo
atual, principalmente na internet.
No entanto, durante décadas, o ensino de
Ciências foi baseado na transmissão de fatos.
Currículos estanques, que eram meramente
listas de assuntos (como se fossem um índice
de livro didático), progressivamente passam a
ser baseados em expectativas de aprendizagem
que os alunos precisam atingir. Para trabalhar
nessa realidade, os professores precisam estar
plenamente familiarizados com o processo de
produção de conhecimento científico.
As licenciaturas em Ciências, mesmo as atuais, de uma forma geral não parecem garantir
que os professores tenham uma visão adequada da Ciência. Muitos professores relatam que ao longo de seus cursos não tiveram
nenhuma experiência em laboratórios ou em
atividades investigativas que revelassem como
acontece o fazer científico. Definitivamente,
não é papel das licenciaturas formar cientistas profissionais; no entanto, é necessário que
um professor de Ciências conheça de modo
cristalino como o conhecimento científico é
produzido. Vários estudos mostram que visão
adequada sobre a Ciência possibilita atividades mais interessantes e os estudantes acabam tendo, também, uma visão mais clara do
modo científico de produzir conhecimento.
A atividade descrita tem a intenção de aperfeiçoar a visão dos professores sobre a Ciên-

cia, sendo parte integrante de um curso mais
longo que teve esse mesmo objetivo. A ideia
foi promover uma conversa com cientistas
para aproximar os professores do universo
de produção do conhecimento científico.

UMA ATIVIDADE DENTRO
DE UM CURSO; UM CURSO
DENTRO DE UM CONGRESSO
O Congresso Brasileiro de Genética, realizado anualmente em cidades diferentes, foi
a oportunidade ideal para realizar um encontro entre professores do ensino básico e
cientistas profissionais. Em 2011, em Águas
de Lindoia, 95 professores de escolas estaduais paulistas participaram do curso de
aperfeiçoamento para professores; em 2012,
outros 90, de escolas estaduais paranaenses.
A maioria desses cursistas era de professores
de Biologia no Ensino Médio, mas cerca 60%
deles atuavam também como professores de
Ciências no Ensino Fundamental. Em 2011,
dois professores de Física também participaram. A idade, tempo de magistério, condições de trabalho e experiência profissional
desses cursistas eram muito variados; pode-se considerá-los como representativos de
uma grande rede pública de ensino, como é
o caso nos estados de São Paulo e Paraná. A
atividade “Conversa com Cientistas” foi uma
parte integrante do curso de aperfeiçoamento dos docentes.
O objetivo central do curso era discutir aspectos do pensamento e do modo de agir
científicos, para que os professores refletissem sobre a visão que possuem sobre a
natureza da Ciência (no sentido do termo
em inglês: Nature of Science, ou NOS). A
motivação para organizar esse curso veio da
constatação, apontada por vários estudos,
de que práticas docentes mais inovadoras e
que produzem aprendizados mais efetivos
dependem de uma visão de Ciência mais
clara por parte dos docentes. É interessante,
por exemplo, que os professores reconheçam
que existem influências socioculturais sobre
a atividade científica, que podem existir interesses econômicos por trás de alguns tipos
de pesquisa, que questões éticas e jurídicas
podem interferir, discutir a existência de um
método científico rígido etc.
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PREPARAÇÃO PARA
A ATIVIDADE
Antes da conversa com os cientistas, os cursistas já haviam cumprido outras atividades
previstas no curso, a fim de que pudessem
observá-las para depois refletir sobre elas.
Em primeiro lugar, receberam as boas-vindas
e foram apresentados aos objetivos formais.
Durante essa apresentação, enfatizou-se que
o ponto central seria analisar a visão que
eles próprios tinham da natureza da Ciência
e como todo o curso se articulava ao redor
desse objetivo principal. Depois disso, assistiram à abertura solene, à palestra inaugural
do Congresso e a um dos simpósios (segundo
sua livre escolha). Em seguida, os cursistas
reuniram-se para trocar impressões sobre os
primeiros eventos que assistiram e, novamente, os objetivos do curso foram mencionados.
Essa insistência garantiu que o olhar dos
professores estivesse atento não apenas para
tópicos específicos da Genética com os quais
estavam tendo contato, mas, sobretudo, para
questões relacionadas à natureza da atividade
científica e da sua própria visão de Ciência.
Como a atividade envolveria entrevistar
um cientista convidado, conversamos por
meia hora sobre como conduzir as perguntas e registrar as respostas. Os professores
levantaram a necessidade de cada grupo
organizar-se para abordar todos os aspectos
importantes da atividade científica no tempo
proposto para a entrevista (uma hora). Discutimos também sobre possíveis dificuldades
que poderiam aparecer, tais como o convidado ser muito lacônico ou demasiado prolixo,
e como contorná-las respeitosamente.

A ATIVIDADE EM SI
Na tarde do segundo dia de curso aconteceu
a atividade “Conversa com Cientistas”. Considerando que o Congresso de Genética reúne
cientistas atuantes nas mais diversas áreas da
Genética, convidamos dez deles para serem
entrevistados pelos professores cursistas.
A ideia é que os professores tivessem liberdade para questionar os cientistas a respeito de como funciona a Ciência. Com isso a
intenção era de que, ao ouvir os relatos dos
cientistas, os cursistas reconsiderassem suas
próprias concepções sobre o fazer Ciência.
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Para a entrevista foram convidados geneticistas atuantes nas mais variadas especialidades, com idades e experiências profissionais
diversificadas e, na medida do possível, representativos de todas as regiões do Brasil. A
ideia foi convidar cientistas com experiências
muito diferentes para que o grupo de cursistas pudesse ter contato com a diversidade
de profissionais da área da Genética, mas
também pudesse detectar atitudes e procedimentos comuns na atividade científica.
Existiram perguntas direcionadoras, mas os
professores foram instruídos explicitamente
a formularem suas próprias perguntas, a fim
de descobrir o que lhes interessava a respeito
da atividade do cientista, bem como esclarecer suas dúvidas sobre a natureza da Ciência.
As questões, grosso modo, versavam sobre os
seguintes aspectos da atividade científica: o
tópico de pesquisa do entrevistado, existência
de um método científico, influências socioculturais sobre a Ciência, influência da formação
e das crenças do cientista sobre suas pesquisas, o papel da subjetividade e da objetividade
na Ciência, a natureza das observações e evidências científicas, o papel da imaginação e o
processo de validação do conhecimento científico. Para orientar os cursistas a conduzir a
entrevista, receberam sugestões de questões
sobre esses aspectos, com a ressalva de que
outras questões seriam bem-vindas. Essas sugestões estão no quadro 1.

A ENTREVISTA
Muitos dos professores cursistas (e também
os entrevistados) mostraram-se ansiosos
durante a entrevista, apesar da informalidade proposta para a situação. As entrevistas
duraram uma hora, sendo que os dez convidados foram entrevistados simultaneamente pelos diferentes grupos. Como eram cerca
de dez entrevistadores para cada entrevistado, foi necessário que os grupos se organizassem para conduzir as perguntas e anotar
as respostas, o que aconteceu naturalmente,
sem necessidade de intervenção. Embora
tenham partido das mesmas sugestões de
questões, cada grupo encaminhou a entrevista em uma direção e aprofundou-se em
um aspecto da atividade científica. Dada a
abertura dos cientistas para colaborar e dis-
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Quadro 1.
Sugestões de roteiro de
entrevista para a atividade
“Conversa com Cientistas”.

1. Qual é exatamente o tópico que você pesquisa?
2. Qual o principal desafio, neste momento, da sua área de interesse?
3. Pensando na sua experiência, você diria que segue um método científico
universal (significando: propor hipótese, coletar dados, testar hipótese –
nessa ordem)? Conhece um caso de alguém que trabalhou de outra maneira?
4. Qual o papel da imaginação no seu trabalho? Você usa a imaginação ou ela é
incompatível com o trabalho de um cientista? Você consegue pensar em um
exemplo de situação em que usou a imaginação?
5. Você diria que o cientista tem uma atividade absolutamente objetiva, sem
interferência de fatores subjetivos?
6. Você diria que um cientista seria capaz de negar uma hipótese que ele mesmo
propôs? Conhece algum exemplo na sua área ou fora dela que mostre isso?
7. Você diria que um cientista seria capaz de defender uma hipótese mesmo
que tivesse evidências de que ela estivesse incorreta? Conhece algum exemplo
disso na sua área?
8. Você acha que fatores externos à comunidade científica influenciam o que você
faz (financiamento, problemas éticos, questões sociais, questões econômicas,
intervenções de religiosos, avanços tecnológicos)? Que fatores seriam esses?
Poderia citar algum exemplo?
9. Você acha que a maneira como você foi formada(o) interfere na maneira como
você pesquisa? Acha que se fosse formada(o) em outra área veria a sua atual
pesquisa de maneira diferente?
10. Você classificaria o resultado do trabalho de um cientista mais como uma
descoberta ou mais como uma invenção? Por quê?
11. Durante um projeto de pesquisa, os cientistas seguem à risca o que planejaram
inicialmente? Conhece algum exemplo na sua atuação como cientista?
12. Analise a frase a seguir: uma teoria ou hipótese jamais poderá ser rejeitada se
for baseada em pesquisas feitas com qualidade e critério. Em sua opinião, isso
é verdadeiro?
13. Você teve a chance de observar, na sua atuação como cientista, alguma ideia
ser desprezada? Como foi isso?
14. Na sua área de atuação você já observou a proposição de uma ideia inovadora?
Como foi isso? Essa ideia apareceu por causa de novos dados ou por um novo
olhar para os mesmos dados?
15. Uma teoria científica (como a teoria da seleção natural, teoria celular ou teoria
atômica) é uma descoberta ou uma invenção?
16. Você diria que é possível que dois cientistas vejam dois resultados diferentes
em um mesmo experimento?
17. As crenças pessoais de um cientista interferem na pesquisa que ele faz?
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cutir com os professores, a situação tornou-se menos formal e a entrevista converteu-se
em uma conversa descontraída, mas que não
deixou de abordar os temas importantes.
Isso já era esperado, de maneira que, após
as entrevistas, tivemos um tempo para que
os grupos compartilhassem relatos sobre os
pontos mais significativos de cada entrevista
e para que pudéssemos discutir sobre eventuais semelhanças ou discordâncias entre as
falas de cada entrevistado.

OS ACHADOS DOS
ENTREVISTADORES
Durante a socialização dos relatos, os seguintes pontos foram levantados como destaques
importantes das entrevistas.
1. A figura dos cientistas. Professores
destacaram a “humildade” dos cientistas
em falar como pessoas comuns e de um
modo compreensível. Vários afirmaram
estar surpresos em conhecer cientistas
jovens e que têm uma vida “normal”. O
fato de esse ponto chamar a atenção na
entrevista revela que esses professores, de
uma maneira geral, têm uma visão estereotipada da figura do cientista. Esse estereótipo (geralmente homem, de meia-idade, com hábitos excêntricos e falas
incompreensíveis) é muito comum entre
alunos e o fato de aparecer também entre
professores pode significar que essa perspectiva está sendo perpetuada em muitas
salas de aula.
2. Inexistência de um método científico
rígido. Os entrevistados relataram várias
maneiras de conduzir uma investigação
científica que fogem do padrão observação-hipótese-teste, tida como “o único”
método científico por vários dos professores cursistas. Houve relatos de erros
experimentais que levaram a descobertas
importantes, observações que por si só
renderam publicações científicas e outros
exemplos que chamaram a atenção dos
cursistas quanto aos procedimentos que
os cientistas seguem em seu cotidiano.
3. As influências socioculturais. Alguns
grupos trouxeram exemplos desse tipo
de influência nas pesquisas, tais como fa-
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tores históricos, econômicos e até mesmo
jurídicos. Mencionou-se, por exemplo, o
caso das pesquisas com células-tronco,
que sofrem algumas restrições, ou o papel de comissões de ética em estudos
com humanos e animais. A influência das
agências de fomento, um assunto que é
corriqueiro entre os cientistas, foi novidade para muitos professores, que desconhecem o sistema de financiamento das
pesquisas. A ideia de que o cientista é um
indivíduo isolado de seu tempo e lugar
foi repetidamente posta em dúvida pelos
cursistas; questões de influência política
dentro da comunidade científica também
vieram à tona, surpreendendo os professores que ignoravam esse tipo de influência.
4. O peso das publicações na atividade
científica. Os entrevistados notaram,
no discurso dos cientistas, a importância que atribuem às publicações. Para a
imensa maioria foi novidade descobrir
que vários cientistas dedicam muito mais
tempo a atividades de escrita e leitura de
publicações do que ao laboratório ou ao
trabalho de campo. Também foi destaque o rigor necessário na pesquisa para
chegar a uma publicação de peso, a análise anônima por pares e todo o sistema de
validação do conhecimento científico.
Esses mesmos pontos foram mencionados tanto pelo grupo de cursistas de
2011 como o de 2012, embora com ênfases diferentes.

AVALIAÇÃO
Os professores participantes foram quase
unânimes em considerarem essa a atividade mais proveitosa do curso de aperfeiçoamento. O contato próximo com cientistas e
a possibilidade de discutir abertamente sobre dúvidas e curiosidades sobre a atividade
científica foram apontados como pontos
muito positivos da conversa.
Muitos dos cursistas afirmaram que essa
foi a atividade do curso que mais contribuiu para que modificassem sua visão de
Ciência. Embora não haja dados objetivos
que confirmem essa impressão, em comentários escritos e no próprio comportamento
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dos professores, percebe-se que a atividade
constituiu-se em um estímulo muito positivo para que busquem perspectivas mais
modernas sobre a Ciência. Perceberam que
a pergunta “como funciona a Ciência?”, aparentemente tão simples, não é trivial; várias
das concepções que trouxeram para o curso
não se confirmaram na fala dos cientistas
profissionais. Esse conflito foi altamente positivo não só do ponto de vista da reflexão,
mas também da autoestima, pois os professores valorizaram muito o contato com os
cientistas. Muito embora os pesquisadores
já tenham se acostumado à sua atividade
cotidiana, vários professores veem a Ciência
como uma atividade elitizada e distante, e
nunca antes tiveram a oportunidade de conversar de maneira franca com um cientista.
Outro comentário muito frequente entre os cursistas, ao final da atividade, foi a
de que ela contribuiu para a sua formação
como professor de Ciências. Tampouco
há dados objetivos que confirmem que, de
fato, tornaram-se melhores professores, até
porque não houve nenhuma análise de sua
atividade após o curso. Contudo, não resta
dúvida de que ampliaram seus horizontes e
aproximaram-se de uma ideia mais realista
do que seja a atividade científica, o que deve
contribuir para que adquiram uma visão
mais clara da natureza da Ciência. De maneira mais ampla, a atividade estimulou-os a
refletir sobre a necessidade de aperfeiçoar-se
sobre os assuntos que ensinam.

POSSIBILIDADES DE
REPRODUÇÃO DA ATIVIDADE
A atividade pode ser facilmente reproduzida, pois não requer nenhum material específico ou grande infraestrutura; precisa-se
apenas de um cientista. No entanto, eles
não são tão fáceis de encontrar em certas
realidades.
Reuniões científicas são as situações ideais
para organizar um curso de mais abrangência, como foi o caso relatado aqui, com
quase uma centena de participantes. Os
organizadores do evento científico podem
facilmente preparar um momento para que
alguns cientistas participantes sejam entrevistados por professores de Ciências.

No entanto, se a turma for menor, a atividade pode ser conduzida em outros contextos,
como por exemplo dentro de universidades
ou mesmo nos cursos de licenciatura. Um
exemplo seria uma universidade que abriga
um curso de licenciatura, mas abriga docentes que também se dedicam à pesquisa
científica e que poderiam ser entrevistados
pelos professores em formação. Não necessariamente o entrevistado precisa ser da
mesma área que o entrevistador (por exemplo, um professor de Biologia entrevistar
um geneticista); como o foco da entrevista
é a visão que se tem da Ciência, ela pode ser
proveitosa mesmo se envolver pessoas de
áreas diferentes. Essa foi a constatação dos
dois professores de Física que participaram
da atividade narrada aqui.

VISÃO DE CIÊNCIA: MAIS
CLAREZA É NECESSÁRIA
Muitos estudiosos do Ensino de Ciências
afirmam que a maioria dos professores de
Ciências Naturais desconhece a maneira
de trabalhar dos cientistas, seja por nunca
a terem vivenciado durante seu aprendizado, seja por terem estudado em períodos em
que não se valorizava esse aspecto. Essa observação também vale para grande parte dos
professores que participaram da atividade.
Mesmo que nunca venha a produzir ciência
em seu sentido mais estrito, é fundamental
que o professor de Ciências compreenda
claramente que a ciência é um processo de
construção coletiva, sujeito a falhas, a interpretações, a contingências históricas e
sociais; do contrário, teremos um professor
que considera o conhecimento científico
como um conjunto de leis imutáveis, e que,
sem dúvida, valorizará esse aspecto enquanto ensina, transmitindo aos alunos uma visão distorcida do que realmente é a Ciência.
O resultado é um professor que sobrevaloriza nomenclaturas em detrimento de fenômenos, coleções de fatos em detrimento
de ideias, fórmulas dogmáticas em vez de
conhecimento em construção. Professores
com uma visão de Ciência mais adequada,
ao contrário, são capazes de propor situações de aprendizagem que promovam o
desenvolvimento dessa visão também nos
alunos.
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Identificando
o sistema de
acasalamento
em aves*
Carolina da Silva Carvalho1,2; Maria Augusta Carvalho1,2;
Rosane Garcia Collevatti1,2
Laboratório de Genética & Biodiversidade, ICB,
Universidade Federal de Goiás, Goiânia.
2
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, ICB,
Universidade Federal de Goiás, Goiânia.
1

Autor para correspondência: rosanegc68@hotmail.com.

*Material didático desenvolvido na disciplina Ecologia Molecular, coordenado pela Professora Rosane
Garcia Collevatti, do curso de graduação em Ecologia e Análise Ambiental do Departamento de Ecologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, como uma atividade do Estágio
Docência (bolsistas CAPES) das discentes do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução.
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A

atividade, apropriada para estudantes de ensino superior,
tem por objetivo estudar um caso de ecologia molecular,
simulando a análise de dados moleculares referentes à sexagem
de aves e análise de paternidade de filhotes provenientes
de ninhos de diferentes casais. A metodologia possibilita
a inferência do comportamento da espécie em questão. A
atividade auxilia a compreensão de conceitos básicos de
Genética, Ecologia e Comportamento Animal.

Sociedade Brasileira de Genética

11

MATERIAIS DIDÁTICOS

FUNÇÃO PEDAGÓGICA

A

principal função da atividade proposta
é trabalhar conceitos básicos de Genética para a solução de um problema hipotético
de comportamento sexual de uma espécie de
ave. A atividade simula a determinação molecular do sexo dos indivíduos e a paternidade
de filhotes oriundos de ninhos de diferentes
casais possibilitando que os estudantes de
ensino superior relacionem e apliquem conceitos básicos de genética como genótipo,
segregação de alelos, caracterização de espécies, manipulação e caracterização de ácidos
nucleicos.

OBJETIVO
O objetivo da atividade é entender que, devido à segregação de alelos na formação dos
gametas pelos parentais, para lócus que segregam independentemente, a prole deverá
apresentar um alelo de cada genitor, ou seja,
um alelo proveniente do gameta materno e
um alelo do gameta paterno. Dessa forma,
conhecendo o genótipo da mãe, e dos filhotes, o estudante poderá determinar se o pai é
o parceiro social da fêmea presente no ninho
ou não, identificando deste modo se há acasalamento extrapar.

PROBLEMA PROPOSTO
Os sistemas de acasalamento em aves podem
ser resumidos em três principais tipos, de
acordo com (ALCOCK, 2005):
a. monogâmico: nas relações monogâmicas,
casais de sexos opostos são formados por
toda a estação reprodutiva, em alguns casos, por toda a vida.
b. poligâmico: no sistema reprodutivo poligâmico, o acasalamento pode ocorrer entre um macho e várias fêmeas – denominado poliginia; ou uma fêmea ter acesso a
vários machos, - denominado poliandria.
c. promíscuo: no sistema de acasalamento
promíscuo, fêmeas e machos podem acasalar com vários indivíduos durante uma
mesma estação reprodutiva.
No entanto, a identificação em campo do
tipo de sistema de acasalamento requer um
esforço muito grande por parte de biólogos
e ecólogos devido, em grande parte, à difi-
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culdade em observar comportamentos crípticos. Além disso, muitas espécies não apresentam dimorfismo sexual, o que dificulta
ainda mais este tipo de estudo. Neste sentido, a Ecologia Molecular pode auxiliar a entender o comportamento sexual em diversas
espécies quando são usados, por exemplo,
marcadores moleculares codominantes e os
princípios de segregação mendeliana.
Um pesquisador estudou o sistema de acasalamento de uma determinada espécie de
ave do Cerrado brasileiro. A partir de observações em campo, ele identificou a formação de casais durante a estação reprodutiva
e concluiu que a espécie possui sistema de
acasalamento monogâmico. No entanto, ele
observou a presença de outros indivíduos
próximos aos ninhos destes casais, principalmente durante o período em que o macho
do par monogâmico voava para se alimentar.
Desta forma, a simples observação não possibilitou determinar se a espécie estudada
era monogâmica ou monogâmica social com
ocorrência de acasalamento extrapar, ou seja,
acasalamento com parceiro(s) diferente(s)
do parceiro social. Para poder decidir entre
as duas possibilidades acima referidas, o pesquisador decidiu usar uma estratégia de análise molecular de paternidade entre os casais
e os filhotes. O procedimento está abaixo
descrito:
1. Três diferentes ninhos recém-construídos
e que eram cuidados por três casais diferentes foram marcados.
2. Penas dos pais e dos filhotes dos ninhos
selecionados foram coletadas para extração de DNA e caracterização genética por
meio de marcadores moleculares.
3. No laboratório, amostras de DNA foram
extraídas das penas coletadas. Como a espécie não tem dimorfismo sexual, foi necessário fazer a identificação sexual com o
uso de marcadores moleculares de genes
ligados aos cromossomos sexuais. Nas
aves, isto é possível porque o sistema de
determinação sexual é do tipo ZW, sendo a fêmea heterogamética, com cromossomos Z e W, e o macho homogamético,
com dois cromossomos Z. Dois genes,
CHD-W e CHD-Z, localizados nos cromossomos sexuais das aves, foram utiliza-

Marcador molecular
é um fragmento de DNA,
oriundo de um segmento
específico do genoma,
expresso ou não, utilizado para
identificar uma região particular
do genoma (FERREIRA,
GRATTAPAGLIA, 1996).

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540
A reação da polimerase em
cadeia (Polymerase Chain
Reaction) denominada PCR
é uma reação enzimática na
qual uma região específica de
DNA, um lócus, é amplificada
muitas vezes, permitindo assim
a identificação de diferenças no
DNA dos indivíduos.

Eletroforese
é uma técnica de separação de
moléculas com base na migração
das moléculas ou de fragmentos
ionizados em um campo elétrico.
No caso da separação de
fragmentos de DNA, a mistura
é aplicada em uma matriz ou
gel (geralmente agarose ou
acrilamida, dependendo do
tamanho dos fragmentos a
serem separados) na presença de
uma solução iônica tamponada.

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

Alelos
são formas alternativas de um
mesmo gene ou de um marcador
molecular.

Microssatélites
são unidades de repetição
de pares de bases do DNA,
dispersas no genoma. Por
exemplo, (CA)10 é uma
sequência dos nucleotídeos
contendo as bases nitrogenadas
citosina (C) e adenina (A),
repetida 10 vezes em tandem.
As regiões de microssatélites
têm taxa de mutação muito alta
e são altamente polimórficas,
por isso os microssatélites são
considerados bons marcadores
moleculares para discriminar
indivíduos (FREELAND, 2005).

Marcadores moleculares
codominantes
são marcadores que permitem
identificar os alelos presentes
nos lócus estudados, ou seja,
permitem distinguir indivíduos
homozigotos e heterozigotos
(FREELAND, 2005).

Lócus
é uma região específica do
cromossomo, onde se localiza
um gene ou um marcador
molecular.

dos. CHD-W localiza-se no cromossomo
W, presente portanto apenas em fêmeas;
e CHD-Zno cromossomo Z, presente
em ambos os sexos (GRIFFITHS et al,
1998). Segmentos dos referidos genes
foram amplificados pelo pesquisador por
meio da técnica da PCR. Em seguida, os
fragmentos obtidos após amplificação foram fracionados por eletroforese. O gel
de agarose utilizado na eletroforese foi
corado para possibilitar a visualização dos
fragmentos gerados pela PCR.
O perfil de bandas obtidas após separação
eletroforética em gel de agarose, para cada
conjunto de adultos dos três ninhos, está
esquematizado no Painel 1.

genoma (Painel 3). Como o marcador molecular microssatélites é codominante, indivíduos que possuem
somente uma banda no gel de poliacrilamida são homozigotos, ou seja,
possuem o mesmo alelo em ambos
os cromossomos; indivíduos que
possuem duas bandas são heterozigotos, ou seja, possuem diferentes
alelos nos cromossomos.

INSTRUÇÕES PARA O
PROFESSOR
1. Esta atividade poderá ser realizada individualmente ou em grupos de alunos de, no
máximo, três pessoas.

4. Em seguida, para determinar o sistema
de acasalamento o pesquisador utilizou
o método de paternidade por exclusão,
que consiste na comparação do genótipo
da prole com o da mãe e dos candidatos
a pais. Como em um filhote, metade dos
cromossomos foi herdado da mãe e, a outra metade, do pai, o candidato a pai que
não tiver metade dos seus cromossomos
igual à metade dos cromossomos da prole
é excluído de ser o pai. Para determinar
os genótipos de todos os envolvidos, o
pesquisador escolheu marcadores moleculares do tipo microssatélites. Como
os marcadores microssatélites são codominantes e têm uma taxa de mutação
relativamente alta, é possível utilizá-los
para identificação individual, sendo assim,
apropriados para resolver problemas de
paternidade. O pesquisador determinou o
genótipo, de todos os adultos e filhotes coletados, para dois lócus de microssatélites,
como descrito a seguir:

2. Cada grupo deverá receber o problema
proposto, uma cópia do procedimento
para realizar a atividade, uma cópia dos
painéis onde estão esquematizados os géis
de agarose. Após a análise dos painéis, o
professor deverá entregar para cada grupo
uma série de questões para ser discutida.

4.1. Amostras de DNA dos diferentes indivíduos foram submetidas à técnica
de PCR, com o objetivo de amplificar
segmentos de dois lócus de microssatélites. Os fragmentos gerados pela
PCR são separados por eletroforese
em gel de poliacrilamida e, as bandas, evidenciadas por coloração com
nitrato de prata. Para cada conjunto
dos três ninhos amostrados (Adulto
A, Adulto B, Prole 1 a 5), foi obtido
o perfil eletroforético para dois lócus, os de regiões microssatélites do

3. A partir da leitura dos genótipos, transcrever o sexo dos indivíduos dos três ninhos para o Painel 2.

3. É recomendável que o professor aplique
esta atividade em turmas que já tiveram
contato prévio com os conceitos de estrutura e organização do material genético, marcadores moleculares e segregação
mendeliana.

PROCEDIMENTO PARA OS
ESTUDANTES
1. Ler com atenção o problema proposto.
2. Analisar o painel 1: representação esquemática do gel de agarose com os genótipos
dos adultos dos ninhos 1, 2 e 3 para os
lócus dos genes CHD-W e CHD-Z.

Questão 1. Quantos e quais indivíduos
são machos e quantos e quais indivíduos
são fêmeas? Como foi possível chegar a
esta conclusão?
Questão 2. Como é possível fazer a identificação sexual utilizando padrões de
bandas em gel de agarose?
4. Analisar os Painéis 3.1, 3.2 e 3.3; representação esquemática dos géis de poliacri-
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Questão 3. Qual foi o sistema de acasalamento da espécie estudada? Como você
chegou a esta conclusão?

lamida, corados com nitrato de prata, para
dois lócus microssatélites.
5. Interpretar os resultados genotípicos e
transcrevê-los para os Painéis 4.1, 4.2 e
4.3.

Questão 4. Justifique a utilização de marcadores microssatélites para realizar a
análise de paternidade.

RESPOSTAS
Questão 1.
Ninho
1

Ind A
Fêmea

Ind B
Macho

Ninho
2

Ind A
Macho

Ind B
Fêmea

Ninho
3

Ind A
Macho

Ind B
Fêmea

Questão 2. É possível fazer a identificação sexual utilizando padrões de banda em gel de agarose, pois os cromossomos sexuais são distintos entre machos e fêmeas. Em aves, por exemplo,
o sistema de determinação sexual é do tipo ZW, com fêmeas heterogaméticas (ZW) e machos
homogaméticos (ZZ). Assim, utilizando marcadores moleculares de genes localizados nos cromossomos sexuais é possível identificar o sexo dos indivíduos. No caso das aves, as fêmeas
apresentarão duas bandas no gel de agarose, pois os dois genes (CHD-W e CHD-Z) serão amplificados. Os machos apresentarão apenas uma banda, pois só o gene CHD-Z é amplificado.
Questão 3.
Ninho 1
Lócus 1
Lócus 2

Ind A
BB
EG

Ind B
CC
GG

Prole 1
BC
EG

Prole 2
BB
EE

Prole 3
BC
GG

Prole 4
BD
GG

Prole 5
BC
EG

Ninho 2
Lócus 1
Lócus 2

Ind A
CD
EH

Ind B
AA
FG

Prole 1
AC
FH

Prole 2
AC
FG

Prole 3
AD
EG

Prole 4
AB
GH

Prole 5
AC
GH

Ninho 3
Lócus 1
Lócus 2

Ind A
CC
FH

Ind B
AB
GG

Prole 1
AC
GH

Prole 2
AC
FG

Prole 3
AC
EG

Prole 4
BC
FG

Prole 5
BC
GH

O sistema de acasalamento encontrado foi o monogâmico social, mas com ocorrência de acasalamento extrapar. Nos três ninhos estudados foram encontrados indivíduos da prole que
tinham alelos oriundos apenas da mãe e, portanto, não poderiam ser filhos do parceiro social.
Não possuem os alelos do pai: no ninho 1, os indivíduos da prole 2 e 4; no ninho 2, os indivíduos da prole 2 e 4; no ninho 3, o indivíduo da prole 3.
Questão 4. O pesquisador optou por utilizar o marcador microssatélite para análise de paternidade pois este marcador é multialélico, ou seja, possui muitos alelos, o que permite a
discriminação dos indivíduos e identificação dos parentais.
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Painel 1.
Esquema dos géis de agarose
para os genes CHD-W e CHD-Z
utilizados na sexagem dos
parentais de cada ninho.

Ninho 1

CHD
Z

Ind A

Ind B

Ind A

Ind B

Ninho 2

Ind A

Ind B

Ninho 3

W

Painel 2.
Tabela dos genótipos para os
genes CHD-W e CHD-Z, para
determinação do sexo.

Ninho 1

Ind A

Ind B

Ninho 2

Ind A

Ind B

Ninho 3

Ind A

Ind B
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Painéis 3.
Esquemas de géis de poliacrilamida para dois lócus
microssatélites, Lócus 1 e Lócus 2, para os adultos,
A e B, e sua prole, (Prole 1 a Prole 5), para os três
ninhos amostrados.

Ninho 1
Alelo A
Alelo B
Lócus 1
Alelo C
Alelo D
Alelo E
Alelo F
Lócus 2
Alelo G
Alelo H

Ind A

Painel 3.1.
Esquema de géis dos
indivíduos adultos e filhotes
do Ninho 1 para os lócus 1
e 2.

Ind B

Prole 1

Prole 2

Prole 3

Prole 4

Prole 5

Painel 3.2.
Esquema de géis dos
indivíduos adultos e filhotes
do Ninho 2 para os lócus 1
e 2.

Ninho 2
Alelo A
Alelo B
Lócus 1
Alelo C
Alelo D
Alelo E
Alelo F
Lócus 2
Alelo G
Alelo H

Ind A

Ind B

Prole 1

Prole 2

Prole 3

Prole 4

Prole 5

Painel 3.3.
Esquema de géis dos
indivíduos adultos e filhotes
do Ninho 3 para os lócus 1
e 2.

Ninho 3
Alelo A
Alelo B
Lócus 1
Alelo C
Alelo D
Alelo E
Alelo F
Lócus 2
Alelo G
Alelo H
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Ind B

Prole 1

Prole 2

Prole 3

Prole 4

Prole 5
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Painéis 4.
Tabelas dos genótipos para os dois lócus
microssatélites, Lócus 1 e Lócus 2, para os adultos,
Ind A e Ind B, e sua proles (Prole 1 a Prole 5), para
os três ninhos amostrados.

Painel 4.1.
Genótipos dos indivíduos
adultos e filhotes do Ninho
1 para os Lócus 1 e 2.

Ninho 1
Lócus 1
Lócus 2

Ind A

Ind B

Prole 1

Prole 2

Prole 3

Prole 4

Prole 5

Ind B

Prole 1

Prole 2

Prole 3

Prole 4

Prole 5

Ind B

Prole 1

Prole 2

Prole 3

Prole 4

Prole 5

Painel 4.2.
Genótipos dos indivíduos
adultos e filhotes do Ninho
2 para os Lócus 1 e 2.

Ninho 2
Lócus 1
Lócus 2

Ind A

Painel 4.3.
Genótipos dos indivíduos
adultos e filhotes do Ninho 3
para os Lócus 1 e 2.

Ninho 3
Lócus 1
Lócus 2

Ind A
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Dispersão do pólen entre pequizeiros:
uma atividade para a genética
no ensino superior*

Rosane Garcia Collevatti; Mariana Pires de Campos Telles; Thannya Nascimento Soares
Laboratório de Genética & Biodiversidade, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia.
Autor para correspondência: Rosane Garcia Collevatti, rosanegc68@hotmail.com

*Material didático desenvolvido no contexto do projeto Núcleo de Excelência em Genética e Conservação de Espécies do Cerrado (GECER), que recebe apoio financeiro
do PRONEX/FAPEG/CNPq (07/2009)

18

Genética na Escola | Vol. 8 | Nº 1 | 2013

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

N

esta atividade é apresentada uma abordagem para determinar a distância de
dispersão de pólen em uma população de plantas, utilizando os princípios
básicos da Genética. A determinação da distância de dispersão de pólen é realizada
a partir da análise de paternidade de sementes com base no polimorfismo de
marcadores moleculares do tipo microssatélites. A aplicação desta atividade
proporciona a discussão e consolidação de alguns conceitos em genética, tais como
os princípios de segregação e variabilidade genética em populações.

FUNÇÃO PEDAGÓGICA

O

principal objetivo da atividade proposta é mostrar como a distância de
dispersão de pólen pode ser determinada
utilizando os princípios básicos de Genética.
Para tanto, torna-se necessário a determinação da paternidade das sementes oriundas de
diferentes árvores-mãe (matrizes) e também
de algumas provedoras de pólen em potencial. A determinação de paternidade pode ser
realizada de uma maneira simples, utilizando o princípio da exclusão de paternidade,
com base no polimorfismo de marcadores
moleculares (WEIR 1996).

PROBLEMA PROPOSTO

Foto: Rosane Garcia Collevatti

O fluxo gênico em populações de plantas
ocorre durante as gerações gametofítica e
esporofítica, portanto, através da dispersão
do pólen e da semente. Uma das questões
importantes da genética de populações é a
determinação da distância de dispersão de
pólen dentro de uma população, uma vez
que esse padrão tem implicações diferentes
para o manejo e a conservação das espécies
nativas. O estudo de dispersão de pólen
pode ser realizado por uma abordagem genética que utiliza os marcadores moleculares,
principalmente do tipo microssatélites, para
identificar as prováveis origens do pólen para
a progênie. Os marcadores microssatélites
se baseiam no polimorfismo de sequências
repetitivas em tandem no genoma, contendo motivos compostos de um a seis nucleotídeos. Os marcadores microssatélites são
facilmente detectados utilizando-se a técnica
de eletroforese, que se baseia na migração de
fragmentos de DNA em uma matriz de se-

paração, imersa em solução tampão, sob corrente elétrica (veja explicações bastante didáticas em MARTINEZ E PAIVA, 2008 e
SANTOS-FILHO, 2011). Uma vantagem
desses marcadores para a análise de paternidade é que ele apresenta padrão de herança
codominante, ou seja, permitem a identificação precisa de homozigotos e heterozigotos,
o que por sua vez maximiza a probabilidade
de identificação da origem parental dos alelos. Para saber mais sobre a análise de paternidade, com base em marcadores moleculares, veja CAMPOS et al, (2010).
Caryocar brasiliense, o pequi, é uma importante planta do Cerrado, cujo fruto é muito
consumido pela comunidade local do Centro-Oeste, sendo uma fonte de renda complementar para agricultores familiares que
o comercializam nas feiras livres. A espécie
é hermafrodita e polinizada por morcegos.
Suas sementes são dispersas por mamíferos,
tais como a anta e o veado campeiro, além da
ema. Sendo assim, a espécie apresenta grande importância econômica e ecológica por
servir como fonte de alimento para muitas
espécies da fauna do Cerrado (VIEIRA et
al, 2006).
Nesta atividade foi proposta a determinação
da distância de pólen em uma população de
pequi, oriunda de um fragmento remanescente de Cerrado. Neste fragmento foram encontradas três árvores com frutos (matrizes)
e outras oito que produziram flores, mas não
produziram frutos, sendo consideradas apenas provedoras de pólen em potencial (Painel
1). De cada matriz foram coletadas quatro sementes para a determinação da paternidade,
a partir da qual será calculada a distância de
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dispersão de pólen. Para tanto, os genótipos
das matrizes, sementes e prováveis fontes
de pólen foram obtidos pela análise de dois
lócus de microssatélites. Para cada conjunto
(matriz, sementes e fontes de pólen potencial) amostrado foi obtido um perfil eletroforético para estes dois lócus (Painel 2).
Foi excluída a possibilidade de autopolinização, ou seja, que a árvore matriz seja a própria fonte de pólen. A autopolinização pode
acontecer porque a planta é hermafrodita, ou
seja, possui flores com os dois sexos. Além
disso, as árvores matrizes também foram excluídas como potenciais fontes de pólen para
outras plantas-mãe.

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL
AOS GRUPOS
Para determinar a paternidade e a distância
de dispersão de pólen deve-se:
1. Obter os genótipos de todas as árvores
adultas e das sementes.
2. A partir dos genótipos, determinar qual
é a árvore de onde provem o pólen mais
provável para cada semente.
3. Determinar a distância (em metros) de
dispersão de pólen para cada semente, a
média para cada matriz e a média e a variância para a população estudada.
Os recursos didáticos que deverão ser utilizados consistem em quatro painéis, conforme
descrito a seguir e todos os grupos deverão
receber uma cópia de cada painel (material
do Apêndice):
1. Painel 1 – croqui dos indivíduos da população em escala 1:100 cm;
2. Painel 2 – representação esquemática da
eletroforese de dois géis, contendo as informações dos lócus l A e B para os dados
das matrizes M1, M2, M3. Em cada gel,
as amostras foram aplicadas na seguinte
ordem: Matriz (M1, M2 e M3), sementes (S1 a S4) e potenciais fontes de pólen
(PD1 a PD8);
3. Painel 3 – tabela para os genótipos de
todos os indivíduos analisados na população, separados em matrizes M1, M2 e
M3;

20

Genética na Escola | Vol. 8 | Nº 1 | 2013

4. Painel 4 – tabela para os resultados da
determinação das árvores que forneceram
o pólen e as distâncias de dispersão de pólen na população avaliada, para os dados
das matrizes M1, M2 e M3.
A turma deverá ser dividida em 3 grupos.
Os painéis serão distribuídos separando os
dados de uma matriz para cada grupo da seguinte forma:
Grupo 1: Painéis 1, 2.1, 3.1 e 4
Grupo 2: Painéis 1, 2.2, 3.2 e 4
Grupo 3: Painéis 1, 2.3, 3.3 e 4

PROCEDIMENTO
PARA OS GRUPOS
1. A partir dos géis do Painel 2, anotar os
genótipos de cada indivíduo (matriz, sementes e doadoras de pólen) no Painel 3.
Escrever na tabela os números dos alelos
presentes em cada indivíduo, para cada
lócus. Como o marcador microssatélite
é codominante, serão observados no gel
para cada indivíduo, no máximo dois
alelos por lócus. Aqueles indivíduos que
apresentarem uma banda (alelo) no gel
são considerados homozigotos para tal lócus. Aqueles que apresentarem duas bandas (alelos diferentes) são heterozigotos.
Exemplo: Matriz M1, Lócus A, genótipo
1/1, lócus B, genótipo 3/4.
2. Utilizar os genótipos do Painel 3 para determinar, para cada semente, qual é a procedência do pólen e anotar no Painel 4.
Para determinar a procedência do pólen,
os grupos deverão utilizar o princípio da
exclusão de paternidade: a semente deve,
necessariamente, ter um alelo herdado da
árvore-mãe (matriz) e outro herdado da
provável provedora do pólen. Assim, os
grupos deverão, primeiro, verificar qual
alelo foi herdado da árvore-mãe e, depois,
identificar, dentre as potenciais provedoras de pólen, aquela que possui um alelo
igual ao outro alelo observado na semente. A árvore provedora de pólen que não
possuir o alelo igual ao da semente é automaticamente excluída da paternidade. Os
grupos deverão fazer este procedimento
para os dois lócus.
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Dessa forma, poderão acontecer três situações, excluindo os alelos herdados da
árvore-mãe:
• uma árvore potencial provedora de pólen possui os mesmos alelos que a semente, para os dois lócus - portanto, é a
mais provável provedora do pólen;
• uma árvore potencial provedora de pólen possui um alelo igual ao da semente
para um lócus e um alelo diferente para
o outro lócus, portanto, é excluída como
provável fonte do pólen;
• uma árvore potencial provedora de pólen possui os alelos diferentes dos da
semente para os dois lócus, portanto, é
também excluída como provável provedora do pólen.
3. Após preencher o Painel 4 com as determinações das prováveis procedências
de pólen, os grupos deverão preencher a
quarta coluna do Painel 4 com a distância entre a árvore-mãe e a fonte do pólen.
Para isso, deverão medir a distância entre
as árvores do Painel 1, utilizando uma
régua. A distância deverá ser convertida
para metros, utilizando a escala no mapa
e anotada no Painel 4. Esta distância representa a distância de dispersão de pólen
para cada semente de cada árvore-mãe.
4. A partir das distâncias entre as árvores-mãe e as provedoras de pólen, os grupos
deverão calcular a distância média de dispersão de pólen para cada matriz na população avaliada, anotando na quinta coluna do Painel 4.
5. Os grupos deverão então se reunir e calcular juntos a distância média e variância
de dispersão de pólen para a população
avaliada.

ENTENDENDO A ATIVIDADE
1. Como a análise de paternidade pode ser
utilizada para avaliar a distância de dispersão de pólen em populações de plantas? E o que significa a distância de dispersão de pólen?

Foto: Rosane Garcia Collevatti

O fluxo gênico em plantas pode ser avaliado pela movimentação do pólen e ou semente
dentro da população. Uma vez que as sementes
são colhidas nas árvores-mães, o teste de pater-

nidade desta semente pode ser utilizado para
descobrir de qual árvore procede o pólen para a
formação de cada semente e avaliar a contribuição da dispersão do pólen para o fluxo gênico.
Sabendo-se qual é a árvore, de onde provem o
pólen, pode-se inferir a distância de polinização
pela distância entre a árvore-mãe da semente e
a provedora de pólen. A distância da dispersão
de pólen indica o alcance do polinizador dentro
da população e, deste alcance, é possível se fazer inferências sobre a dinâmica do fluxo gênico
via pólen na espécie em questão. Esta dinâmica
está, por sua vez, ligada ao potencial evolutivo e
ao de persistência da população.
2. Por que foi escolhido o marcador microssatélite para a análise de paternidade das
sementes?
O marcador microssatélite foi escolhido por ser
altamente polimórfico, ou seja, apresentar muitos alelos dentro de uma população, e por ser
um marcador molecular que apresenta padrão
de herança codominante. Desta forma, é possível distinguir os alelos herdados da mãe dos
herdados do pai. Esta identificação dos alelos
dos parentais na prole torna possível a determinação da paternidade com alta probabilidade
de exclusão e baixa probabilidade de identidade
genética.
3. Todas as sementes tiveram sua paternidade definida? Qual a provável causa de não
determinação da paternidade?
Não. A semente 2 da matriz 3 não teve sua
paternidade definida. Uma provável causa disto está relacionada com a amostragem, ou seja,
com a origem do pólen desta semente que pode
não ter sido amostrada durante a coleta, uma
vez que nestes estudos normalmente não é possível fazer um censo da população, mas sim uma
amostragem de parte dos indivíduos. Outro
motivo pode ser a imigração de pólen de outra
população adjacente, ou seja, o pólen desta semente pode ser oriundo de uma árvore provedora de pólen de outra população fora dos limites
do fragmento onde a população de estudo se
encontra. Este resultado é esperado neste tipo
de estudo, principalmente considerando que o
polinizador do pequizeiro é o morcego que tem
capacidade de voo a longas distâncias.
4. Todas as potenciais provedoras de pólen
apresentaram pelo menos uma semente
como filha? Qual a provável causa de uma
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planta não participar dos eventos de reprodução na população?
Não. A árvore DP7 não contribuiu para a formação de nenhuma das sementes amostradas.
Uma possível explicação para este fato é a baixa
produção de flores por esta árvore, o que fez com
que sua participação na oferta de pólen para a
fecundação ter ficado prejudicada. Outra explicação é o número de sementes amostradas.
Como o número foi pequeno, há uma alta probabilidade de não amostrar sementes produzidas por esta árvore.
5. O que os valores estimados de média e
variância da distância de dispersão significam?
A média indica uma tendência central dentro
dos valores obtidos. Assim, as médias de distâncias de dispersão por matriz indicam esta
tendência dentro da árvore, ou seja, o alcance
médio de polinização para cada árvore-mãe,
enquanto que a média populacional indica
a tendência central do alcance de polinização
na população como todo. Este alcance médio

de polinização é utilizado para se inferir uma
área onde é esperado encontrar um parentesco
maior entre as plantas que estão dentro desta
área. Quanto maior a distância média, maior
será o tamanho de vizinhança genética da população e menor o parentesco entre as plantas
dentro da área.
A variância, por outro lado, é uma medida de
dispersão dos valores individuais em relação
à sua média. Nesta atividade, a variância irá
mostrar a variação do alcance médio de polinização. Embora a média de distância de dispersão entre as matrizes seja de 13,9 m existe
uma variância de 38,33 m2, o que indica uma
grande variação nas distâncias de dispersão do
pólen. Como a variância é uma medida quadrática, costuma-se usar em seu lugar uma medida linearizada, escalarmente comparável à
média: trata-se do desvio padrão, que é obtido
tirando-se a raiz quadrada do valor da variância. Para a medida acima, o desvio padrão
toma o valor de 6,19 m, que é considerado alto
por ser da ordem de aproximadamente 50% do
valor da média.

Painéis 3.
Tabelas de genótipos para as
matrizes (M1, M2 e M3), sua
progênie (S1 a S4), e as oito
potenciais procedências do
pólen (DP1 a DP8), para os dois
lócus microssatélites A e B.

RESPOSTAS DA ATIVIDADE
Genótipos
Lócus A
Lócus B

M1
1/1
3/4

S1
1/4
3/5

S2
1 /2
2/3

S3
1/3
3/4

S4
1/4
2/4

DP1
3/3
2/4

DP2
2/3
2/5

DP3
1/1
1/5

DP4
3/4
5/5

DP5
2/2
3/3

Painel 3.1.
Genótipos da Matriz 1
(M1) e sua progênie (S1 a
S4) com as oito potenciais
procedências do pólen (DP1
a DP8), para os lócus A e B.

DP6
1/4
2/4

DP7
2/3
5/5

DP8
4/4
1/1

Painel 3.2.
Genótipos da Matriz 2
(M2) e sua progênie (S1 a
S4) com as oito potenciais
procedências do pólen (DP1
a DP8), para os lócus A e B.

Genótipos
Lócus A
Lócus B

M2
2/4
2/5

S1
1/2
1/2

S2
1/4
1/5

S3
2/4
2/3

S4
1/2
1/2

DP1
3/3
2/4

DP2
2/3
2/5

DP3
1/1
1/5

DP4
3/4
5/5

DP5
2/2
3/3

DP6
1/4
2/4

DP7
2/3
5/5

DP8
4/4
1/1

Painel 3.3.
Genótipos da Matriz 3
(M3) e sua progênie (S1 a
S4) com as oito potenciais
procedências do pólen (DP1
a DP8), para os lócus A e B.

Genótipos
Lócus A
Lócus B
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M3
1/3
3/4

S1
1/2
3/3
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S2
3/3
1/3

S3
3/4
1/4

S4
3/3
3/4

DP1
3/3
2/4

DP2
2/3
2/5

DP3
1/1
1/5

DP4
3/4
5/5

DP5
2/2
3/3

DP6
1/4
2/4

DP7
2/3
5/5

DP8
4/4
1/1
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Painel 4.
Resultado final de determinação
da procedência do pólen e
distância de dispersão de pólen
para cada semente (S1 a S4)
de cada árvore matriz (M1, M2
e M3).

Matriz

Semente

M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M3
M3
M3
M3

S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4

Provedor
de pólen
DP4
DP2
DP1
DP6
DP3
DP3
DP3
DP5
DP5
DP8
DP1

Distância de dispersão
de pólen (m)
13,3
12,5
6,5
6,0
21,3
21,3
21,3
12,7
17,2
4,8
16,0

Média da distância de
dispersão de pólen (m)
9,575

19,150

12,667

Distância média e variância de dispersão de pólen para a população avaliada:
Distância média: 13,9 m
Variância: 38,33 m
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PAINÉIS
Painel 1.
Mapa das matrizes (M1, M2 e
M3) e potenciais procedências
do pólen (DP1 a DP8) em escala
de 1:100 cm.

Painéis 2.
Esquemas de géis de eletroforese para dois lócus
microssatélites, A e B, para as três árvores matrizes,
M1, M2 e M3, sua progênie, S1 a S4, e as potenciais
procedências do pólen, DP1 a DP8.
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Painel 2.1.
Esquema de gel de
eletroforese para a matriz 1
(M1) e sua progênie (S1 a
S4) com as oito potenciais
procedências do pólen (DP1
a DP8).
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Painel 2.2.
Gel de eletroforese para a
matriz 2 (M2) e sua progênie
(S1 a S4) com as oito
potenciais procedências do
pólen (DP1 a DP8).

Painel 2.3.
Esquema de gel de
eletroforese para a matriz 3
(M3) e sua progênie (S1 a
S4) com as oito potenciais
procedências do pólen (DP1
a DP8).
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Painéis 3.
Tabelas de genótipos para as matrizes (M1, M2 e
M3), sua progênie (S1 a S4), e as oito potenciais
procedências do pólen (DP1 a DP8), para os dois
lócus microssatélites A e B.

Painel 3.1.
Genótipos da matriz 1
(M1) e sua progênie (S1 a
S4) com as oito potenciais
procedências do pólen (DP1
a DP8), para os lócus A e B.

Genótipos

M1

S1

S2

S3

S4

DP1

DP2

DP3

DP4

DP5

DP6

DP7

DP8

Lócus A
Lócus B

Painel 3.2.
Genótipos da matriz 2
(M2) e sua progênie (S1 a
S4) com as oito potenciais
procedências do pólen (DP1
a DP8), para os lócus A e B.

Genótipos

M2

S1

S2

S3

S4

DP1

DP2

DP3

DP4

DP5

DP6

DP7

DP8

Lócus A
Lócus B

Painel 3.3.
Genótipos da matriz 3
(M3) e sua progênie (S1 a
S4) com as oito potenciais
procedências do pólen (DP1
a DP8), para os lócus A e B.

Genótipos

M3

S1

Lócus A
Lócus B

26

Genética na Escola | Vol. 8 | Nº 1 | 2013

S2

S3

S4

DP1

DP2

DP3

DP4

DP5

DP6

DP7

DP8
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Painel 4.
Resultado final de determinação
da procedência do pólen e da
distância de dispersão de pólen
para cada semente (S1 a S4)
de cada árvore matriz (M1, M2
e M3).

Matriz

Semente

M1

S1

M1

S2

M1

S3

M1

S4

M2

S1

M2

S2

M2

S3

M2

S4

M3

S1

M3

S2

M3

S3

M3

S4

Doadora
de pólen

Distância de dispersão
de pólen (m)

Média da distância de dispersão
de pólen (m)

Foto: Rosane Garcia Collevatti
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E

sta atividade tem como público alvo estudantes de ensino superior e apresenta
um exemplo de análise forense que possibilita a mobilização de conhecimentos
teóricos das áreas de genética mendeliana, molecular e de populações. Por meio
da análise de esquemas de géis de eletroforese, os estudantes terão como objetivo
caracterizar amostras de carnes apreendidas e determinar as espécies às quais elas
pertencem e a procedência das mesmas.
FUNÇÃO PEDAGÓGICA

A

principal função da atividade proposta
é mostrar como os princípios básicos de
genética podem ser aplicados para responder
a questões em Ecologia Molecular. A atividade apresenta um caso de genética forense
que requer, para sua resolução, a determinação das espécies à qual pertencem amostras
de carnes apreendidas, bem como a origem
das mesmas, ou seja, se vieram de populações
silvestres ou de criadouros autorizados.
Indivíduos oriundos de uma mesma população devem compartilhar alelos com maior
probabilidade que indivíduos oriundos de
diferentes populações. Isto se deve ao fato
de que, ao longo do tempo, a interrupção de
fluxo gênico entre indivíduos de diferentes
populações pode levar ao acúmulo de diferenças genéticas. Quanto maior o tempo
com ausência de fluxo gênico, maior deve ser
o número de diferenças acumuladas.
Esta atividade poderá ser utilizada como
atividade de aula prática ou como uma atividade complementar à aula expositiva para
alunos de ensino superior, estimulando o
raciocínio lógico e promovendo uma efetiva
aprendizagem de conceitos básicos.

PROBLEMA PROPOSTO

Marcador molecular
é um fragmento de
DNA, oriundo de um
segmento específico do
genoma, expresso ou não,
utilizado para identificar
uma região particular
do genoma (FERREIRA;
GRATTAPAGLIA, 1996)

A caça e o tráfico ilegais de animais silvestres
ainda são práticas comuns no Brasil. Estas
práticas tem sérias consequências na dinâmica e estrutura de populações em florestas
tropicais (STONER et al, 2007), além de
serem atividades consideradas imorais por
destruírem o meio ambiente e causarem a
extinção de diversas espécies.
Uma das dificuldades na elucidação dos crimes contra a fauna silvestre é a existência de

provas conclusivas sobre a espécie objeto da
caça ou tráfico, já que, em muitos casos, são
apreendidos apenas amostras de carne, ovos,
penas, peles ou ossos. Além disto, as apreensões ocorrem geralmente em locais distantes
da região de origem do animal, ou ainda o
local de caça declarado pelo suspeito geralmente não é o correto, pois o mesmo procura omitir sua fonte. Nesses casos, uma das
formas para identificar a espécie e excluir ou
atribuir o local de origem do animal é o uso
de marcadores moleculares (MANEL et al,
2002).
Um órgão de fiscalização ambiental recebeu
uma denúncia de que um açougue comercializava carne de caça ilegal. Foram apreendidos três pedaços de carne que o proprietário
do açougue alegava ser de bovino, mas tinha
aspecto diferenciado das demais vendidas no
estabelecimento. Para verificar se as porções
de carne realmente eram bovinas, ou pertenciam a outra(s) espécie(s), as carnes foram
apreendidas e amostras (pequenos pedaços)
foram enviadas para um laboratório especializado em análises genéticas. Além disso, caso
as carnes correspondessem a uma ou mais
espécies silvestres, era necessário verificar se
os animais eram oriundos de criadouro(s)
autorizado(s) pelo órgão de fiscalização ou
se eram oriundos de caça ilegal.
No laboratório foi extraído DNA dos fragmentos das diferentes amostras encaminhas.
Foram utilizados dois tipos de marcadores
moleculares:
1. a sequência de um fragmento do gene
citocromo B (cytB), localizado no DNA
mitocondrial. Este gene codifica uma enzima que participa da cadeia de transporte
de elétrons na mitocôndria e sua sequência apresenta regiões variáveis úteis para
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estudos de filogenia e filogeografia de
mamíferos. A sequência deste gene permite a caracterização de espécies de mamíferos.
2. quatro lócus de microssatélites do
DNA nuclear. A análise desses microssatélites permite determinar o local de origem da amostra analisada.

INSTRUÇÕES
PARA O PROFESSOR
Esta atividade pode ser feita individualmente ou em grupo de, no máximo, três pessoas.
Uma das maneiras de se aplicar a atividade
está descrita a seguir.
Distribuir para cada grupo:
• o problema proposto;
• o procedimento que cada grupo deverá
seguir;
• as sequências do gene cytB das três
amostras de carne apreendidas (Quadro1);
• as sequências do gene cytB características de boi, porco, paca e capivara (Quadro 2);
• as sequências do gene citocromo B (cytB)
do DNA mitocondrial para a mesma
espécie das três amostras de carne apreendida para diferentes localidades dos
biomas brasileiros: Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia e Pantanal (Quadro 3);
• as questões A e B, que deverão ser respondidas pelos estudantes.
Discutir com os estudantes as conclusões
obtidas com esta análise. Em seguida, distribuir para cada grupo:
• o mapa 1, com os biomas brasileiros e
localidades com criadouros autorizados;
• esquema da análise das amostras dos géis
de eletroforese das amostras apreendidas para quatro regiões de microssatélites
(lócus 1 a 4), para as amostras de diferentes biomas brasileiros e de criadouro autorizado (CR);
• tabela que deverá ser preenchida pelos
estudantes após a análise das sequências
dos painéis 3 e 4 e do mapa 1;
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• as questões 3 e 4, que deverão ser respondidas pelos estudantes.
Discutir com os estudantes as conclusões
desta análise. Aconselha-se que a atividade
seja aplicada para estudantes já familiarizados com os conceitos da biologia molecular
pois, desta forma, os estudantes poderão
mobilizar o conhecimento do conteúdo teórico.

PROCEDIMENTO
(PARA OS ESTUDANTES)
1. Comparar as sequências do gene citocromo B (cytB) do DNA mitocondrial para
as três amostras de carnes apreendidas
(A, B e C) e para diferentes espécies de
mamíferos domesticados ou da fauna
silvestre mais utilizados na alimentação
humana (boi, porco, paca e capivara) Verificar quais delas são iguais ou muito semelhantes e quais são diferentes.
2. Responder às questões A e B.
• Questão A: A qual(is) espécie(s) correspondem as amostras de carne?
• Questão B: Por que foi utilizado marcador molecular do tipo mitocondrial
(sequência do gene do citocromo B)
para identificar a espécie que deu origem às amostras de carnes apreendidas?
A sequência do gene cytB é suficiente
para distinguir a localidade de origem
das carnes apreendidas?
3. Analisar o esquema do gel de poliacrilamida para quatro lócus microssatélites, (1
a 4), para as amostras de diferentes biomas brasileiros (Mata Atlântica – MA;
Cerrado – CE; Pantanal – PA; e Amazonas - AM), para o criadouro autorizado
(CR) e para as amostras de carnes apreendidas (Carne). Verificar qual a amostra
possui mesmo perfil de bandas no gel de
poliacrilamida, que reflete o compartilhamento de alelos da carne apreendida.
4. Preencher a tabela 1, após a análise do esquema do gel de eletroforese.
5. Identificar, no mapa 1, o local de procedência das amostras apreendidas. Determinar qual a localidade de origem da
amostra e verificar se corresponde à mes-

Filogenia
é o estudo das relações
evolutivas entre os organismos
A filogeografia
estuda os princípios e processos
que controlam as distribuições
geográficas de linhagens
genealógicas, especialmente
aquelas dentro e entre espécies
intimamente relacionadas.
(AVISE, 2000)

Lócus
é uma região específica do DNA
onde se localiza um gene ou um
marcador molecular.

Microssatélites
são sequências curtas de
nucleotídeos repetidas em
tanden, que se encontram
dispersas no genoma. Por
exemplo, (CA)10 é uma
sequência dos nucleotídeos
citosina (C) e adenina (A),
cujo par de bases CA é
repetido 10 vezes. As regiões
de microssatélites têm taxa
de mutação muito altas e são
muito polimórficos, por isso são
considerados bons marcadores
moleculares para discriminar
geneticamente indivíduos
(FREELAND, 2005).

Eletroforese
é a migração de moléculas
ou fragmentos ionizados em
um campo elétrico através
de uma matriz de separação
com microporos, na presença
de uma solução tampão. A
matriz de separação pode ser
constituída por gel de amido,
agarose, acetato de celulose
ou poliacrilamida dependendo
do tamanho das moléculas que
serão fracionadas.
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ma localidade indicada pelo sequenciamento do DNA mitocondrial.

cias do resultado obtido para o dono do
açougue?

6. Após determinação do local de origem,
indicar no Mapa de Biomas a espécie e a
região das quais as carnes apreendidas são
provenientes.

• Questão D: Foi possível identificar o
local onde as amostras de carne foram
retiradas utilizando os dois tipos de
marcadores moleculares (microssatélites
e sequência do gene citocromo B)? Por
quê?

7. Responder às questões C e D.
• Questão C: A que local as amostras de
carnes pertenciam? Quais as consequênQuadro 1.
Sequências do gene citocromo
B (cytB) do DNA mitocondrial
para as três amostras de carne
apreendidas (A, B e C).

Amostra A
ATGACCCACATACGCAAGTCCCACCCGCTAATTAAAATTATAAACCA
Amostra B

ATGACCCACATACGCAAGTCCCACCCGCTAATTAAAATTATAAACCA

Amostra C

ATGACCCACATACGCAAGTCCCACCCGCTAATTAAAATTATAAACCA

Quadro 2.
Sequências obtidas do gene
citocromo B (cytB) do DNA
mitocondrial para diferentes
espécies de mamíferos
domesticados ou da fauna
silvestre mais utilizados na
alimentação humana: boi (Bos
taurus), porco (Sus scrofa), paca
(Cuniculus paca) e capivara
(Hydrochoerus hydrochaeris).

Bos taurus
ATGACTAACATTCGAAAGTCCCACCCACTAATAAAAATTGTAAACAA
Sus scrofa
ATGACCAACATCCGAAAATCACACCCACTAATAAAAATTATCAACAA
Cuniculus paca
ATGACCCACATACGCAAGTCCCACCCGCTAATTAAAATTATAAACCA
Hydrochoerus hydrochaeris
ATGACCCACCTACGAAAATCACACCCACTAATCAAAATCATCAACCA

Quadro 3.
Sequências do gene citocromo
B (cytB) do DNA mitocondrial
para a mesma espécie das três
amostras de carne apreendida
para diferentes localidades
dos biomas brasileiros: Mata
Atlântica, Cerrado, Amazônia e
Pantanal.

Mata Atlântica
ATGACCCACATACGCAAGTCCCACCCGCTAATTAAAATTATAAACCA
Cerrado
ATGACCCACATACGCAAGTCCCACCCGCTAATTAAAATTATAAACCA
Amazônia
ATGACCCACATACGCAAGTCCCACCCGCTAATTAAAATTATAAACCA
Pantanal
ATGACCCACATACGCAAGTCCCACCCGCTAATTAAAATTATAAACCA
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Mapa 1.
Biomas brasileiros e localidade
do criadouro autorizado cujas
amostras foram utilizadas para
comparar com as amostras de
carnes apreendidas.

MA
Lócus 1

Lócus 2

Lócus 3

Lócus 4

Genótipos

CE

AM

CR

Carne

CR

Carne

a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

MA

CE

Lócus 1
Lócus 2
Lócus 3
Lócus 4
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PA

AM

Painel 1.
Esquema do gel de
poliacrilamida para quatro lócus
microssatélites, (lócus 1 a 4),
para as amostras de diferentes
biomas brasileiros (Mata
Atlântica – MA; Cerrado – CE;
Pantanal – PA; e Amazonas
- AM), para o criadouro
autorizado (CR) e para as
amostras de carnes apreendidas
(Carne).

Tabela 1.
Tabela de genótipos para os
quatro lócus microssatélites,
(1 a 4), para as amostras de
diferentes biomas brasileiros
(Mata Atlântica – MA; Cerrado –
CE; Pantanal – PA; e Amazonas AM), para o criadouro autorizado
(CR) e para as amostras de carne
apreendidas (Carne).
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RESPOSTAS DAS QUESTÕES

Tabela 1. (preenchida com
os genótipos dos quatro
lócus analisados)
– Tabela de genótipos para os
quatro lócus microssatélites,
lócus 1 a 4, para as amostras
de diferentes biomas brasileiros
(Mata Atlântica – MA;
Cerrado – CE; Pantanal – PA;
e Amazonas - AM), para o
criadouro autorizado (CR) e
para as amostras de carnes
apreendidas (Carne).

A constituição genética (alelos)
de um indivíduo para um ou
mais lócus é definida como
genótipo.

Questão A: Após a comparação das sequências
das amostras A, B e C com as sequências das
amostras de boi, porco doméstico, capivara e
paca, a sequência de DNA mais similar com as
das amostras de carnes apreendidas foi a da paca
(Cuniculus paca), animal da fauna silvestre brasileira. No entanto, só a identificação da espécie
não garante que o animal foi retirado da natureza porque pode ser proveniente de um criadouro autorizado. Portanto, é necessário identificar
a origem dessa carne apreendida. Foi utilizado o
marcador molecular do tipo mitocondrial porque este marcador tem taxas de mutação não
tão altas quando comparada ao marcador microssatélite, por isso é possível fazer a identificação taxonômica. No entanto, essa identificação

taxonômica só é possível se existir um banco de
sequência no qual a sequência alvo é comparada
com sequências de diferentes grupos taxonômicos, como por exemplo o GenBank (veja no sítio
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank).
Questão B: Quando comparadas, as amostras
de carnes apreendidas com as amostras de diferentes biomas e com a de um criadouro autorizado, chegou-se à conclusão de que as amostras
apreendidas foram provenientes de uma população do Cerrado, já que o padrão de bandas foi
muito similar entre essas duas amostras (veja o
resultado do Painel 5 abaixo). Neste caso, como
foi encontrado que as amostras de carnes apreendidas eram de paca silvestre, o dono do açougue pode ser acusado de crime contra a fauna
silvestre.

Genótipos

MA

CE

PA

AM

CR

Carne

Lócus 1

dd

bb

aa

cc

cc

bb

Lócus 2

bb

aa

cc

dd

cc

aa

Lócus 3

bb

aa

dd

cc

bb

aa

Lócus 4

bc

aa

dd

dd

bc

aa

Questões C e D: Não foi possível identificar o local de onde a amostra de carne foi
retirada utilizando a sequência do gene do
citocromo B. Com os marcadores microssatélites isto foi possível, pois estes marcadores têm uma taxa de mutação mais alta,
o que permite a identificação individual,
sendo assim, mais apropriados para resolver problemas intraespecíficos. Ao contrário, o marcador baseado na sequência do
gene mitocondrial cytB, que tem uma taxa
de mutação mais baixa, é mais apropriado
para responder a problemas interespecíficos
como, por exemplo, a identificação da espécie à qual as amostras de carnes apreendidas
pertencem.
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A

atividade permite trabalhar de modo integrado a genética
mendeliana e a estrutura e funcionamento molecular
dos genes facilitando a conexão e a compreensão dos conceitos
envolvidos. Ela pode ser aplicada para estudantes de Ensino
Médio ou Superior, dependendo do nível de detalhamento
teórico escolhido pelo professor.

A

integração dos conteúdos de genética
mendeliana e de genética molecular
pode ser alcançada pela análise de uma situação problema que tem como desafio descobrir a causa de morte do bezerro do seu
Oswaldo. Os estudantes analisarão uma série de resultados moleculares que simulam
os processos de transcrição e tradução gênica
usando para tanto figuras e moldes de papel.

3. Apresentar a situação problema descrita a
seguir, auxiliando os estudantes, ao longo
do processo, na sua resolução.

Os requisitos materiais para a aplicação da
atividade são muito simples: folhas de papel
A4 branca ou coloridas, folhas de cartolina
ou papel cartão (opcional), cola branca de
papel (opcional), uma cartela “RNA mensageiro” (em anexo) para cada grupo de estudantes e uma cartela “RNA transportador
e seus respectivos aminoácidos” (em anexo)
para cada grupo de estudantes.

Seu Osvaldo utilizou o sêmen de um touro,
filho de vacas campeãs em produção de leite,
para inseminar três de suas primas, também
campeãs. O bezerro do primeiro cruzamento nasceu tão saudável quanto os seus
genitores. Entretanto, a novilha do segundo
cruzamento apresentou certo retardo no
crescimento; o do terceiro cruzamento morreu pouco depois do nascimento. Preocupado com tal resultado, seu Osvaldo entrou
em contato com o laboratório que lhe vendeu o sêmen. Por sua vez, o laboratório convocou um geneticista para tentar descobrir
a causa desses problemas. Depois de uma
série de análises, foi possível determinar que
os animais desses cruzamentos apresentavam diferentes alelos para um gene – aqui
representado pela letra “A” – envolvido no
desenvolvimento animal. Dessa forma, foi
possível caracterizar os genótipos de todos
os animais estudados, conforme pode ser
observado na Figura 1.

APLICANDO A ATIVIDADE
EM SALA DE AULA
1. Imprimir, com antecedência, as cartelas
“RNA mensageiro” e “RNA transportador” (em anexo), de preferência em folhas
de colorações diferentes. Opcionalmente,
antes de recortar os modelos das cartelas,
pode-se colá-los em cartolina ou outro papel mais resistente para facilitar o manuseio e aumentar a sua durabilidade.
2. Distribuir os recortes dos RNA mensageiro e de RNA transportador para os
grupos de estudantes.

4. Solicitar que os estudantes procedam de
acordo com as instruções do item Procedimento, que pode ser impresso e distribuído para os grupos.

SITUAÇÃO PROBLEMA
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Figura 1.

Prosseguindo as análises, foi realizado o
sequenciamento desse gene nesses animais, o que permitiu descobrir as diferenças moleculares para os alelos A¹, A² e

A³. Parte da sequência desses genes, justamente aquela próxima de onde foram
detectadas as diferenças, é mostrada na
Figura 2.

Heredogramas indicando os
cruzamentos realizados e os
genótipos dos animais. Os
animais normais (quadrados
representam os machos e
os círculos, as fêmeas) são
representados por símbolos
claros; os afetados são corados
em cinza.

Figura 2.
Parte inicial da sequência dos
três alelos (A¹, A² e A³) do
lócus A obtidos dos animais
analisados.

PROCEDIMENTO

36

gir este objetivo, considere as principais
regras do processo de tradução.

1. Determinar as sequências dos RNAs
mensageiros que serão produzidas a partir dos três alelos existentes nos animais
estudados. Para atingir este objetivo, considere as principais regras do processo de
transcrição do DNA.

3. Comparar a estrutura dos três peptídeos para determinar por que os três novilhos apresentaram desde um fenótipo
normal até uma situação de morte pós-natal.

2. Determinar a sequência peptídica codificada pelas três moléculas de RNA mensageiros obtidas no item anterior. Para atin-

4. Apresentar uma hipótese para o surgimento das diferenças nas sequências de
nucleotídeos dos três alelos.
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5. Considerando esse exemplo, qual deve ser
a relação entre os diferentes alelos de um
gene com as suas respectivas sequências
nucleotídicas?
6. Apresente uma hipótese para explicar o
surgimento de descendentes afetados a
partir de um touro parental que é primo
das vacas inseminadas. Qual deve ser a atitude dos criadores nesse tipo de situação?

que se emparelha com o códon do RNAm),
teremos as seguintes sequências peptídicas:
• Alelo A¹: Metionina – Treonina –
Glicina – Prolina – Ácido aspártico –
Triptofano.
• Alelo A²: Metionina – Treonina
– Glicina – Prolina – Valina –
Triptofano.
• Alelo A³: Metionina – Treonina.

RESPOSTAS
Questão 1. As regiões do DNA que indicam o início da transcrição dos genes são
chamadas de sítios promotores. É no sítio
promotor que proteínas irão se ligar, permitindo que a dupla fita do DNA seja aberta
e que uma delas sirva de molde para a síntese de uma molécula de RNA. O processo
de transcrição do RNA ocorre sempre no
sentido 5´→ 3´, assim a molécula de RNA
transcrita tem polaridade inversa à da fita
molde de DNA. Portanto, na Figura 2, para
cada um dos alelos mostrados, a fita de cima
(aquela de sentido 3´→ 5´) servirá de molde
para a produção de uma molécula de RNA
mensageiro (ou RNAm) e que, portanto, lhe
será complementar. Considerando todas essas informações, para cada um dos alelos as
sequências de RNAm serão:
• Alelo A¹ – RNAm: 5´– AUG ACC
GGA CCA GAC UGG UAA – 3’
• Alelo A² – RNAm: 5´– AUG ACC
GGA CCA GUC UGG UAA – 3’
• Alelo A³ – RNAm: 5´– AUG ACC
UGA CCA GAC UGG UAA – 3´
Questão 2. A informação para a síntese de
um peptídeo é fornecida pela sequência do
RNAm, que é interpretada, ou seja, traduzida pela maquinaria da tradução (os ribossomos e os RNAs transportadores). No ribossomo, cada sequência de três nucleotídeos
do RNAm, começando por sua porção 5´, é
reconhecida por um RNA transportador (ou
RNAt) específico, que irá trazer o aminoácido correspondente, conforme exemplificado
na Figura 3. Seguindo a regra de emparelhamento do códon (nome dado à trinca do
RNAm que especifica um aminoácido) com
o anticódon (nome dado à trinca do RNAt

Questão 3. Comparando as três moléculas de
RNAm, podemos perceber que o alelo A² difere do alelo A¹ pelo fato de que este resulta em
uma troca de nucleotídeos – uma adenina por
uma uracila – na sua 14ª posição. O mesmo
acontece com o alelo A³, que difere do A¹ em
seu 7º nucleotídeo. Neste último caso, isto resulta na troca de uma guanina por uma uracila
no RNAm. Portanto, esses três RNAm irão resultar em peptídeos pouco ou muito alterados.
Por exemplo, para os alelos A¹ e A², percebe-se
apenas a troca de um único aminoácido na posição 5 desta sequência peptídica. Neste caso,
um ácido aspártico, um aminoácido com propriedade ácida, é substituído por uma valina,
um aminoácido um pouco menor e hidrofóbico. Como o filhote do cruzamento 2 (A²A³)
não é fenotipicamente normal, esta troca de
aminoácidos parece afetar o funcionamento
do peptídeo, fazendo com que o crescimento
do bezerro seja retardado.
Quando se observa o alelo A³, vê-se que a
mutação que lhe deu origem resultou em
um códon de término (UGA) na posição do
terceiro aminoácido. Códons de término não
são reconhecidos por RNAt, mas sim por
proteínas especificas, chamadas de fatores
de término. Normalmente, os códons de término estão localizados no final dos RNAm
e, neste caso, eles servem para indicar que
a síntese peptídica foi completada. Quando
são introduzidos, via mutação, no interior
dos genes, eles acabam codificando peptídeos que não são produzidos integralmente, o
que compromete o seu funcionamento. Isto
explica a morte do filhote do terceiro cruzamento, uma vez que este era homozigoto
A³A³, ou seja, ele não tinha como produzir
corretamente esta proteína e por isto acabou
falecendo. Por outro lado, o filhote do pri-
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meiro cruzamento (A¹A³), embora carregue
uma cópia do alelo A³, nasceu normal. Isto
ocorre porque o alelo A¹, herdado de sua
mãe produz quantidade suficiente da proteí-

na funcional, um exemplo clássico de dominância/recessividade. Esta mesma relação de
dominância/recessividade deve existir entre
os alelos A¹ e A².

Figura 3.
Esquema demonstrando a
forma de tradução dos RNAm
(em verde) para cada um dos
três alelos, usando os RNAt
(em rosa) carregados com seus
respectivos aminoácidos.

Questão 4. Novos alelos normalmente surgem devido a mutações no DNA. Uma mutação nada mais é que a troca permanente de
uma ou mais bases nitrogenadas nesta molécula. Elas podem ser causadas por fatores
internos (erros que ocorrem durante o processo de duplicação ou por falhas no sistema
de reparo de danos do DNA) ou externos
(por exemplo, radiação ultra violeta, raios X,
agentes mutagênicos etc.) Nesta atividade,
considerando que A¹ seria o alelo original, o
surgimento do A² ocorreu a partir de uma
mutação chamada de substituição de sentido
trocado pelo fato dela resultar em um ami-
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noácido diferente na cadeia peptídica. Por
outro lado, o alelo A³ representa uma mutação sem sentido. Ou seja, ela introduziu
um códon de término – também conhecido
como códon sem sentido – da transcrição
dentro da região codificadora do peptídeo.
Questão 5. Os diferentes alelos de um gene
apresentam variações quanto às próprias informações genéticas, ou seja, variações nas
sequências de bases nitrogenadas. Sendo
assim, cada alelo pode levar à formação de
cadeias polipeptídicas que apresentam um
ou mais aminoácidos diferentes. Ou então,
como no caso do alelo A³, de um peptídeo
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incompleto, o que compromete de forma
mais radical o seu funcionamento. Mudanças
na sequência de aminoácidos de uma proteína podem modificar o seu funcionamento e
é justamente este um dos fatores que fazem
com que os indivíduos apresentem fenótipos
diferentes para uma série de características
fenotípicas.
Questão 6. Alelos recessivos mortais, como
o A³ são normalmente raros nas populações,
tendo em vista que eles estão sendo constantemente eliminados pela seleção natural, já
que indivíduos A³A³ morrem ao nascimento.
Porém, um ou mais deles podem ser encontrados nas famílias. Assim, se um indivíduo
normal, como o touro deste exemplo, carrega
um alelo deste tipo, muito provavelmente um
parente próximo também poderá tê-lo. Foi
provavelmente o que aconteceu com as suas
duas primas. Em cruzamentos deste tipo,
chamados de endogâmicos, há aumento da
probabilidade de nascimento de filhotes homozigotos recessivos. Portanto, quando este
tipo de situação aparece, isto obriga os criadores a retirarem os animais dos seus programas de acasalamento, para evitar que tais
tipos de alelos se propaguem pelas próximas
gerações, comprometendo a fertilidade e/ou
produtividade dos rebanhos.
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Observação:
aminoácido com propriedade
(A) ácida, (B) básica, (P) polar
ou (H) hidrófoba.

Sociedade Brasileira de Genética

41

MATERIAIS DIDÁTICOS

42

Genética na Escola | Vol. 8 | Nº 1 | 2013

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

O Julgamento
da Mutação
Grace Kelly da Silva1; Julliane Tamara Araújo de Melo2; Ana Helena Sales de Oliveira2; Edson Caio Silva2;
Silvia Regina Batistuzzo de Medeiros2; Luciane Fassarella Agnez3; Lucymara Fassarella Agnez-Lima2
Departamento de Microbiologia e Parasitologia - DMP, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN
Departamento de Biologia Celular e Genética - DBG, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN
3
Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de Comunicação - Universidade de Brasília, Brasília – DF
1

2

Autor para correspondência: lfagnez@ufrnet.br

A

dramatização teatral “O Julgamento da Mutação” discute se a Mutação é vilã,
fonte de patologias ou se é a mocinha, indispensável para a evolução das espécies, tendo como advogada de defesa a Seleção Natural e o promotor, o gene TP53.
A partir dos depoimentos das testemunhas, vários conceitos de Genética são abordados contribuindo para a compreensão do que é mutação e principalmente de seu
papel para os seres vivos. Entre as testemunhas estão: Célula-Mãe, Célula-Filha,
Enzimas de Reparo, Mutantes, tataraneto de Mendel, Evolução e uma Cientista
renomada da área. A decisão final caberá à plateia.

A

dramatização em “O Julgamento da
Mutação”, pode ser encenada como um
instrumento sensibilizador do tema mutação, como atividade extracurricular, como
um assunto para uma Semana de Ciência e
Tecnologia, ou como instrumento para trabalhar os conteúdos ministrados em aulas
teóricas. Durante as atividades de preparação da peça, como elaboração dos figurinos
e cenário e composição das personagens, caberá ao professor coordenar todo o trabalho,
incentivando e orientando a pesquisa dos

conceitos envolvidos na peça, fazendo com
que a aprendizagem ocorra de forma mais
participativa e prazerosa para os alunos.
Esta dramatização vem sendo encenada por
alunos de iniciação científica e pós-graduação durante as atividades de capacitação que
ofertamos a alunos e professores do Ensino
Médio de escolas públicas do Rio Grande
do Norte, no âmbito do Programa Novos
Talentos da CAPES, tendo uma excelente
aceitação pelo público-alvo.
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PRATICANDO A ENCENAÇÃO

O Ambiente:

As personagens devem ser distribuídas entre
os alunos da turma. Vale salientar que toda
a turma deverá ser envolvida. Para tanto, é
necessário que o professor entregue o roteiro da encenação contendo a descrição e
as falas das personagens para que os atores
pesquisem e componham cada personagem,
além disso, serão também responsáveis pelo
figurino e cenário, que poderão ser criados a
partir de materiais de baixo custo.

Toda a dramatização ocorre em um tribunal, no dia do julgamento da ré, a Mutação.
A sensação no interior do tribunal é tensa, o
que está em risco é o futuro da Mutação nos
livros de Biologia. As testemunhas de acusação e de defesa são chamadas umas após
as outras para seus depoimentos. Para a entrada das personagens podem ser utilizadas
músicas (pequenos trechos, ou o refrão), que
representem o momento, características e a
personalidade de cada personagem. Devem
ser escolhidas partes de músicas que melhor
representem as personagens. No figurino e
nas falas das personagens podem ser dados
toques de humor, tornando a dramatização
mais leve.

Apresentamos algumas sugestões de figurinos, os quais poderão ser adaptados em
função da criatividade dos alunos e disponibilidade de recursos na escola. O professor
deverá atuar como diretor, ou delegar essa
função aos alunos, sob sua supervisão. Poderá também adaptar o texto em função de
características de sua escola ou de sua região.
Por exemplo, se a escola for próxima a uma
fonte de contaminação ambiental, poderá
incluir esta problemática na dramatização. A
duração estimada é de aproximadamente 30
minutos.

Argumento
A Mutação está sendo levada a julgamento.
Seria ela vilã, causadora de problemas para
os seres vivos, ao gerar características desfavoráveis? Ou fundamental, ao fornecer novas
características vantajosas que favorecem a
evolução das espécies? O enredo se desenvolverá em um tribunal, com a apresentação
dos argumentos da promotoria e da defesa.
Culpada ou inocente? Deverá a Mutação ser
banida dos livros de Biologia?

Cenário
A história se passa em um tribunal. O Juiz
estará ao centro, em uma mesa, com martelo à mão. De um lado, estará a ré (a Mutação) sentada. Ao seu lado, a cadeira que será
usada por sua advogada de defesa, a Seleção
Natural. Do outro lado, estará a cadeira para
o senhor promotor TP53. As testemunhas
entrarão uma a uma, conforme forem sendo
chamadas para depor. O júri estará disposto
no formato de plateia.
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Personagens:
Juiz - é um personagem sóbrio, centrado, que
conduz todo o julgamento com autoridade.
Sua principal característica é a de observar
bem os fatos e ouvir, com imparcialidade,
ambas as partes. Sempre sério, representa a
justiça, a verdade, controlando a todo o momento o público e os ânimos mais exaltados
entre os participantes. O figurino é composto pela toga e o Juiz está sempre com o martelo na mão.
Mutação é a ré - Tem poucas falas durante
todo o julgamento, mas o público percebe
sua variação de humor e índole, por meio
de suas expressões. Tem comportamento
inconstante, ora deve parecer boa, em outra
ocasião, má. É quem gera toda a confusão
em cena, às vezes sendo vista como vilã, ora
como mocinha. O figurino deve ser criativo,
que represente essa dualidade, por exemplo,
a maquiagem bem elaborada de um lado da
face e, na outra metade da face, uma maquiagem de bruxa. Ou, então, à frente das pessoas, representar uma personagem e, às costas,
outra personagem, com auxílio de máscaras.
Gene TP53 é o promotor - Deve ser enérgico, demonstrando fervorosamente o desejo pela justiça. Tem grande poder de argumentação e capacidade de gerar a dúvida.
Voz grave, cabelos com gel, terno escuro (ou
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toga) e pasta nas mãos. Aparenta sempre indignação e sede de justiça. Um pouco metido, demonstra astúcia e rapidez de ação, mas
se precipita em algumas ocasiões.
Seleção Natural é a advogada de defesa - Deve
ser elegante, segura de si, irônica, com alta
capacidade de argumentação e deve demonstrar convicção pela inocência de sua cliente.
Defende a tese de que as mutações são essenciais à diversidade das espécies. Veste um
tailleur (ou um vestido longo, elegante, ou a
toga), sapato de salto alto e bem maquiada e
penteada, com os cabelos soltos.
Célula-Mãe - Testemunha de acusação, a
personagem deve demonstrar certo desequilíbrio e funções alteradas, deve também
demonstrar desespero pelos problemas que
sua descendente (filha) possui em decorrência do excesso de mutações. Apresenta muita
raiva da Mutação e vontade de que ela seja
condenada para que possa pagar pelos danos
causados a ela e à sua filha. O figurino deve
ser criativo, caracterizar deformações, por
exemplo, colocar balões por baixo da roupa
e/ou uma maquiagem exótica.
Célula-Filha - Testemunha de acusação. Figura estranha, deformada após a ação da Mutação. Culpa a ré pela sua desgraça. Figurino
deve ser também criativo, indicando que a
Célula-Filha acumula mais alterações que a
mãe. Deve simbolizar o avanço do processo
de carcinogênese.
Enzimas de reparo de DNA - Testemunhas
de acusação; são trabalhadoras exaustas e
estressadas pela vigília constante para evitar
que as mutações ocorram. Vestem roupas
brancas, com jaleco branco, maleta de primeiros socorros e maquiagem com olheiras
bem ressaltadas.
Joaninha - Testemunha de acusação; deve representar um filhote, porém excessivamente
grande para sua idade, sendo diferente de outras de sua espécie, tendo problemas em sua
família e círculo de amigos por causa dessa
anomalia. Sugestão de figurino, vestido de
menina com asas nas costas com bolinhas de
cores bem diferentes, carrega um ursinho de
pelúcia nas mãos.

Mutantes - Testemunhas de defesa. Devem
representar indivíduos bem sucedidos, que
ganharam vantagens no mercado agronômico por possuirem características mais produtivas, em decorrência das variações de fenótipo causadas pelas mutações. Figurino deve
ser criativo, representando as vantagens que
cada mutante possui, como frutos maiores,
plantas resistentes a pragas, entre outras.
Tataraneto de Mendel - Testemunha de defesa. É o último descendente de Mendel.
Sempre calmo, expressa-se com tranquilidade. Veste-se como um monge e argumenta a
respeito das ações benéficas da mutação para
a diversidade das espécies e como as Mutações foram importantes para o trabalho de
Mendel.
Evolução - Testemunha de defesa. Deve ter
as características de uma nobre soberana. É
uma mulher elegante, representa o sucesso
causado pela ação das mutações ao longo dos
anos, fala com tranquilidade, demonstrando
intimidade com a Mutação e a Seleção Natural. Como sugestão de figurino, um vestido
longo de noite ou uma fantasia de princesa.
Dra. Catarina Satie Takahashi - Testemunha
de defesa, Cientista renomada que pesquisa
sobre mutação e suas consequências. Representa a visão crítica da ciência sobre a Mutação. Está usando roupas usuais, de uma
professora cientista.
Escrivão - Deverá fazer o registro de todo o
julgamento e auxiliar o Juiz. O figurino sugerido: terno ou jeans e blazer.
Policiais - Farão a segurança do ambiente,
deverão escoltar a ré e as testemunhas que
são convocadas. Fortes, sempre com “cara de
mau”. Representam o poder do Estado na
decisão da justiça. Usam colete de policial e
cassetete.
Fotógrafos e repórteres - São figurantes, representam a Imprensa, que fará a cobertura do
julgamento.
Júri - Será formado por todos os demais alunos da turma e pela plateia que assiste à peça.
Os componentes do Júri deverão ouvir os depoimentos com atenção e deliberar no final
pela inocência ou culpa da Mutação. Figurino pode ser feito com roupas normais.
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A REPRESENTAÇÃO: O
JULGAMENTO DA MUTAÇÃO
A dramatização começa com o júri à espera do
início do julgamento. O Tribunal está tumultuado, com muito falatório e comentários sobre
aquele que seria o mais aguardado de todos os
julgamentos. A imprensa registra cada fato, esperando a entrada da ré. O júri popular está
ansioso à espera dos argumentos do promotor
e da advogada de defesa para decidir sobre a
condenação ou absolvição.
Escrivão - (Entrando em cena. Após acomodar-se, fala com clareza e seriedade.) - Solicito silêncio e que todos fiquem de pé para entrada
do Meritíssimo Juiz.
Todos ficam de pé e em silêncio para receber
a autoridade que tem em suas mãos o destino
de um dos nomes mais conhecidos da ciência.
Suspense geral pois aguarda-se o julgamento e
o destino da Mutação. Sua permanência nos
livros de Biologia está em xeque. (Sugestão de
trilha sonora para a entrada do Juiz: Imperial
March, de John Williams.)
Juiz - (Entrando e ocupando seu lugar na presidência do tribunal.) - Todos podem se sentar.
Peço desde já silêncio absoluto! Estaremos
iniciando agora o Julgamento da Mutação,
cuja advogada de defesa é a senhora Seleção Natural e o promotor do caso, o senhor
TP53. Iniciarei a sessão solicitando a entrada da senhora advogada de defesa, Seleção
Natural.
Seleção Natural - (Entrando em cena e ocupando seu lugar no tribunal. Age como se estivesse
desfilando em uma passarela, carregando uma
pasta nas mãos com os documentos do processo.) - (Trilha sonora: Pretty woman, de Roy
Kelton Orbison.)
Juiz - (Olhando atentamente tudo ao seu redor
e demonstrando certo receio porque sabe que
está começando um julgamento tenso e longo.
Anuncia com gravidade.) - Convoco agora o
senhor promotor TP53.
TP53 - (Entrando em cena e ocupando seu lugar. Com muita pose e parecendo que a causa
está ganha. Sua imponência perante o júri é
algo que impressiona a todos.) - (Trilha sonora:
Mission Impossible Theme, de Larry Mullen e
Adam Clayton.)
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Juiz - Nesse momento convoco a ré, a senhora Mutação, a qual está sendo acusada de vários crimes.
Mutação - (Entrando escoltada por um policial. Está chorando e abatida.)
Imprensa - (Tirando muitas fotos e filmando
tudo nesse exato momento.)
Seleção Natural - (Levantando-se, vai em
socorro da Mutação, buscando apoiá-la.) (Trilha sonora: Eu não sou cachorro não, de
Waldick Soriano.) - Por favor, troquem essa
música! Ela está deprimindo a minha cliente! - (Tentando animar sua cliente.)
(Troca-se rapidamente a trilha sonora: Você
não vale nada mas eu gosto de você, do conjunto Calcinha Preta.)
Mutação - (Mudando de humor e começando a
dançar descontroladamente.)
Juiz - (Enfurecido com aquela desordem, grita,
batendo o martelo.) - Ordem nesse tribunal!
O silêncio se faz imediatamente.
Juiz - (Calmamente reinicia os trabalhos.)
- Solicito ao senhor promotor que inicie a
apresentação do caso.
TP53 - Meritíssimo, senhores jurados, senhoras e senhores aqui presentes, gostaria
de começar a minha participação me apresentando aos que não me conhecem. Eu sou
nada mais nada menos que um gene de extrema importância para as células porque a
proteína que codifico controla a proliferação
celular. Uma das principais consequências
de uma proliferação celular desregulada é o
câncer, que atualmente mata milhões de pessoas em todo o mundo. Venho trabalhando
incansavelmente para que este mal seja eliminado de nossa sociedade. Hoje apresentarei provas de que a Mutação só tem causado
problemas para os seres vivos, sendo não
apenas causadora de câncer, mas também de
muitas outras doenças, visto que são deletérias. Gostaria de iniciar minha argumentação solicitando ao Meritíssimo Juiz que convoque minha primeira testemunha, senhora
Célula-Mãe, uma das principais vítimas da
Mutação.
Juiz - Que entre a senhora Célula-Mãe.
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Célula-Mãe: - (Entrando bem devagar, andando com dificuldade, parecendo ter problemas
devido à aparência fisionômica estranha.)
(Trilha sonora: Amanhã é 23, de Kid Abelha.)
Seleção Natural: - (Enquanto Célula-Mãe entra, senta-se de maneira discreta.)
Juiz: - Desculpe, mas com esse aspecto tão
esquisito posso dizer que a senhora é uma
célula?
Célula-Mãe - Respeite-me, senhor Juiz, eu
sou uma célula muito especializada do sistema imune, apesar dos meus aspectos deformados, acho que dá pra perceber minha
constituição. Devido a mutações excessivas,
alguns dos meus genes estão sem funcionar
adequadamente.
Mutação - (Olhando friamente a situação com
uma tranquilidade que impressiona o júri
Seleção Natural - (Levantando-se, indignada.)
- Protesto, Meritíssimo! Isso é realmente
lastimável! Gostaria de começar as minhas
argumentações dizendo que não acho justo
trazerem a Mutação a este tribunal. Gostaria
de informar que as mutações são raras e de
suma importância para evolução das espécies. Não é correto fazer acusações tão graves
à minha cliente que só tem trabalhado em
prol da diversidade. Solicito que o testemunho da senhora Célula-Mãe seja anulado por
refletir uma exceção.
TP53 - (Furiosamente ficando de pé, gritando
e interrompendo a fala da Seleção Natural.)
- A maioria das mutações são deletérias! A
probabilidade de uma Mutação ser benéfica
a um indivíduo é mínima!
Juiz - (Intervindo de forma enérgica, batendo o
martelo.) - Ordem no tribunal! Protesto negado! Senhor promotor, a testemunha é sua.
TP53 - Obrigado, Meritíssimo. Peço à senhora Célula-Mãe que relate o que aconteceu
com sua filha em decorrência das mutações.
Célula-Mãe - Eu era uma célula muito dedicada ao meu trabalho, minha função era
produzir anticorpos. Aí apareceu uma mutação. Um dos meus alelos HRAS começou a
funcionar de forma excessiva. Comecei a só
pensar em reprodução e passei a me dividir
de forma descontrolada. Comecei a ficar falada entre minhas colegas de trabalho, pre-

judicando minha reputação profissional. Foi
aí que o senhor TP53 começou a tentar me
ajudar. Mas, meu crescimento descontrolado
favoreceu a ocorrência de novas mutações.
Até que minhas células-filhas começaram a
perder progressivamente suas funções, agora
se transformaram em células malignas.
TP53 - (Ficando de pé e indo até a Célula-Mãe, olhando para ela e perguntando com voz
estridente.) - Gostaria de saber, foi esse o futuro que sonhou para suas filhas?
Célula-Mãe - Claro que não, elas teriam um
futuro brilhante se não fosse a Mutação. –
(Começando a chorar.)
O público fica estarrecido com o sofrimento daquela mãe. O Juiz está bem reflexivo e o promotor TP53 continua a falar.
TP53 - Obrigado, Célula-Mãe, estou satisfeito com suas respostas. Vejam, caros jurados e Meritíssimo Juiz, a prova dos efeitos
deletérios da mutação, por isso venho pedir
a pena máxima! Que a Mutação seja abolida
dos livros-textos!
Público - (Gritando de maneira enfurecida.) FIM DA MUTAÇÃO!!! FIM DA MUTAÇÃO!!! FIM DA MUTAÇÃO!!!
Juiz - (Batendo o martelo e falando firmemente.) - Silêncio! Ordem no tribunal! Ordem
nesse tribunal! Caso isso se repita, terei que
esvaziar esse tribunal! Com a palavra, a senhora Seleção Natural.
Seleção Natural - Como eu estava dizendo,
antes de ser grosseiramente interrompida,
as mutações são raras. A frequência estimada para a ocorrência de mutações é de uma a
cada milhão ou bilhão de células. É lamentável que o senhor promotor traga essas figuras
grotescas como testemunhas, isso é apelação
para sensibilizar o júri. Gostaria que a senhora Célula-Mãe me respondesse apenas
com um sim ou um não à pergunta que farei
nesse momento. Sabemos que a senhora é
uma célula de defesa e é sabido também que
as mutações são a fonte da grande variabilidade de anticorpos existentes, permitindo,
portanto, o combate de uma grande variedade de doenças. Isso é verdade?
Célula-Mãe - Eu me recuso a responder essa
pergunta, já que a senhora Seleção Natural
está tentando me induzir a uma resposta.
Sociedade Brasileira de Genética
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Juiz - A pergunta é pertinente e a senhora é
obrigada a responder.

milhares de seus semelhantes perdem concorrência e muitos estão à beira da extinção?

Célula-Mãe - (Vai respondendo de maneira a
se mostrar contrariada.) -Sim, é verdade.

Mutante 1 - Claro que não, essa é a lei do
mercado, os mais aptos sobrevivem!

Seleção Natural - (Demonstrando-se radiante
com o favorecimento de sua cliente, responde.)
- Sem mais perguntas.

Mutante 2 - Que culpa nós temos de estar no
lugar certo, na hora certa?! Não escolhemos
isso.

Juiz - A testemunha está dispensada, senhora advogada, pode chamar sua primeira testemunha.

Mutante 3 - Somos a vanguarda! Mas, sabemos que esse sucesso é uma questão de momento, o mercado sempre muda.

Seleção Natural - Gostaria então de chamar
testemunhas importantes que provarão que
a mutação pode ser benéfica para as espécies.
Gostaria de pedir permissão ao Meritíssimo
para a entrada dos Mutantes.

TP53 - (Falando indignadamente.) - É inaceitável que para o sucesso de poucos, muitos
tenham que padecer! Meritíssimo, não tenho mais perguntas.

Juiz - Que entrem nesse tribunal os senhores
Mutantes.

Mutantes - (saindo de cena.)

Mutantes - (Entrando sorridentes, aparentando
estar muito confortáveis na situação.) - (Trilha
sonora- Half the man, de Kopius Few - tema do
filme X-men primeira classe.)
Seleção Natural: - Senhores Mutantes, poderiam nos relatar o impacto que as mutações
causaram nos senhores e que os levou ao sucesso no mercado?
Mutante 1 - Graças à Mutação estou aqui
com alta produtividade em grãos, desbanquei todos os meus concorrentes.
Mutante 2 - Minha linhagem é extremamente resistente a doenças e pragas, conseguimos
produzir com menor custo e ter valores mais
competitivos.
Mutante 3 - Tenho frutos mais suculentos e
menor número de sementes, faço muito sucesso com a clientela.
Seleção Natural: - Meritíssimo, eu não tenho
mais perguntas, esses depoimentos deixam
claro o papel benéfico da Mutação.
Juiz - Passo as testemunhas ao senhor promotor.
TP53 - Mutações favoráveis são raríssimas!
Graças às mutações temos hoje milhares
de doenças que não têm cura. As próximas
gerações sempre serão vítimas, caso a Mutação saia impune desse tribunal. Pergunto às
testemunhas: - Não se envergonham de se
vangloriarem de suas vantagens, enquanto
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Juiz - As testemunhas estão dispensadas.
Seleção Natural e Mutação - (Mantendo expressão de vitória, acompanham a saída dos
Mutantes.)
Juiz - Senhor promotor, pode chamar sua
próxima testemunha.
TP53 - Chamo a senhorita Célula-Filha.
Juiz - Que entre a testemunha!
Célula-Filha - (Entrando em cena, andando
devagar e aparentando descontrole e perturbação.) - (Trilha sonora: Elas estão descontroladas, de Bonde do Tigrão.)
Juiz - Senhor promotor, pode interrogar a
testemunha.
TP53 - Senhorita, poderia nos relatar como
era sua vida antes e depois das mutações?
Célula-Filha - Vejam como eu estou, e tudo
isso é culpa da Mutação! Eu era uma célula
de defesa, tinha muitas responsabilidades e
um futuro maravilhoso, mas agora não sirvo
para nada, me transformei nessa coisa disforme, não consigo parar de me dividir, só
causo problemas. Quanto mais me esforço,
mais mutação me aparece! Quem me dera
que apoptose me levasse! Mas nem com isso
eu posso sonhar! Como sou infeliz!
Célula-Mãe - (Partindo para cima da Mutação, tentando agredi-la, ao ver sua filha naquele
estado. Demonstrando indignação e revolta.)
Policial - (Intervindo na situação, tentando
conter os exaltados.)
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Juiz - (Batendo o martelo.) - Ordem no tribunal! Ordem no tribunal! Continuemos o
julgamento!

Joaninha - (Demonstrando medo, fica assustada e começa a chorar.

TP53 - Não tenho mais perguntas.

TP53 - (Intervindo.) - Protesto Meritíssimo,
a advogada está intimidando a testemunha!

Juiz - Seleção Natural tem a palavra.

Juiz - Protesto aceito!

Seleção Natural - Senhor Juiz, não farei perguntas à testemunha, não vou compactuar
com essa atitude desesperada do senhor promotor. Gostaria de ressaltar que a Mutação é
um processo vital para a variabilidade genética. Senhores jurados, já pensaram como seria monótono se todos nós fossemos iguais?
Graças aos feitos da Mutação, podemos nos
deparar com indivíduos fenotipicamente diferentes. É claro que não é possível acertar
sempre, e aberrações como essas surgem.
Mas quem quer viver para sempre? O que
seria do planeta Terra se os seres vivos não
morressem? Os recursos do planeta são limitados, estamos sempre competindo. Pensem
nisso!

Seleção Natural - Não tenho perguntas, Meritíssimo.

Juiz - A testemunha pode se retirar. Que entre a próxima testemunha, a senhorita Joaninha.
Entrada da Joaninha com a trilha sonora – Ursinho pimpão, de A Turma do Balão Mágico.)
Juiz - Senhor TP53, pode interrogar a testemunha.
TP53 - Senhorita Joaninha, pode nos relatar
o que a Mutação lhe fez?
Joaninha - Vejam só como estou esquisita devido a essa Mutação (Chorando e falando ao
mesmo tempo.) - Eu era bem pequenininha
e olhe como eu cresci, olhem o meu tamanhão... Minha mãe não consegue mais me
pegar no colo. Além disso, essas pintinhas
coloridas fizeram meu pai separar-se da minha mãe, achando que eu não era filha dele.
E quem vai querer casar com uma Joaninha
desse tamanho?! (Continua chorando.)
TP53 - Sem mais perguntas, Meritíssimo.
Juiz - Senhora Seleção Natural, pode interrogar a testemunha.
Seleção Natural - (Dizendo em tom ameaçador
e irônico.) - Pobre menina, você realmente
está em desvantagem, você sabe o que acontece com quem está em desvantagem?

Juiz - A testemunha está dispensada.
Joaninha - (Saindo de cena, chorando.
Juiz - Que entre a próxima testemunha, o tatatatatatatatataraneto de Mendel.
Tataraneto de Mendel - (Entrando e se acomodando no recinto.) - (Trilha: Bolero, de Maurice Ravel)
Juiz - Passo a palavra à senhora Seleção Natural.
Seleção Natural - A testemunha pode nos relatar qual foi a importância da Mutação para
os trabalhos de Mendel?
Tataraneto de Mendel - Quem não conhece
os estudos do meu tatatatatataravô? Ele estudou, por anos, como as características são
transmitidas de geração em geração. Naquele
tempo, ele nem sabia, mas a Mutação estava presente nas ervilhas que eram cruzadas.
Graças à Mutação meu ancestral pode estudar os fenótipos contrastantes das ervilhas e
chegar às leis de segregação cromossômica
que vigoram até hoje. Como teriam surgido
as leis de Mendel? Como teríamos essa variabilidade genética se não fosse a Mutação?
Viva a Mutação!
Público - (Parecendo confuso e começa a gritar,
dizendo em coro.): VIVA A MUTAÇÃO!!!
VIVA A MUTAÇÃO!!! VIVA A MUTAÇÃO!!!
Juiz - Ordem no tribunal! Ordem no tribunal! (Batendo o martelo e silenciando o Público.)
TP53 - Protesto, Meritíssimo! Mendel era
um monge! Monges não têm filhos. Se Mendel não teve filhos, logo também não teve
netos. Como a senhora Seleção Natural traz
o Tatatatatatataraneto de Mendel, se ele não
teve netos???

Sociedade Brasileira de Genética

49

MATERIAIS DIDÁTICOS
Seleção Natural - Eu explico, Meritíssimo! É
claro que Mendel era um monge e não teve
filhos. O Tatatatatatataraneto de Mendel é,
na verdade, tatatatatatataraneto da irmã de
Mendel. Ou seja, sobrinho-neto. O que importa é que a Mutação foi essencial para o
sucesso do trabalho de Mendel.
Juiz - Agradecemos o esclarecimento, senhora Seleção Natural. Senhor TP53, deseja interrogar a testemunha?
TP53 - Pode dispensar a testemunha, não
tenho perguntas.
Juiz - Senhor Monge está dispensado.
Tataraneto de Mendel - (Saindo de cena.)
Juiz - Convoco agora as enzimas de reparo
de DNA.
Enzimas de reparo de DNA - (Entrandoaparentando muito cansaço.). - (Trilha sonora: Estivador, de Samuel Rosa e Chico Amaral.)
Juiz - Passo a palavra ao senhor promotor.
TP53 - Prezadas senhoras, é verdade que
vêm sendo exigidas jornadas de trabalho absurdas e que tem recaído sobre vocês a enorme responsabilidade de evitar a Mutação?
Enzimas de reparo de DNA - É verdade sim,
senhor! Não aguentamos mais combater as
Mutações o tempo todo! Em nome de todos
os sistemas de reparo que existem, porque
vocês sabem que são muitos, estamos pedindo férias. Não aguentamos mais a Mutação
agindo a todo o momento; nós não temos
sossego. Não dormimos, não comemos, trabalhamos o tempo todo em prol da estabilidade genética. Enquanto isso, a Mutação
está o tempo todo tentando se estabelecer
no DNA. O estresse é constante e estamos
pensando em entrar em greve! E, fiquem
sabendo que, em um piscar de olhos, sem o
nosso trabalho, a mutação fará estragos que
ninguém poderá corrigir.
Juiz - Seleção Natural, a senhora tem a palavra.
Seleção Natural - Que dramático! Já pensaram o que seria de vocês se não fosse a Mutação? Estariam desempregadas! Essas enzimas são muito preguiçosas!
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TP53 - Protesto, Meritíssimo! Isso é uma
calúnia e falta de respeito às testemunhas!
Irei processá-la por calúnia e difamação!
Juiz - Protesto aceito. Senhora advogada,
deve se dirigir às testemunhas de forma mais
respeitosa.
Seleção Natural - Senhoras enzimas, é verdadeiro afirmar que as senhoras corrigem uma
Mutação?
Enzimas de Reparo - Claro que não, todos sabem que a Mutação não tem correção. Nós
tentamos evitá-la.
Seleção Natural - As senhoras poderiam nos
explicar o que exatamente fazem?
Enzimas de reparo - Nós monitoramos o
DNA. Quando existem modificações químicas, chamadas de lesões de DNA, nós as
corrigimos e restauramos a estrutura normal
do DNA.
Seleção Natural - E o que essas modificações
químicas têm a ver com a Mutação?
Enzimas de reparo - As lesões interferem no
processo de replicação, enganam a DNA polimerase, aí a Mutação se aproveita da situação e se instala no DNA.
Seleção Natural - Então, podemos interpretar
que a Mutação é uma vítima das lesões no
DNA?
Enzimas de reparo - (Demonstrando espanto
com a fala da Seleção Natural.)
TP53 - (Levantando exaltado e dizendo fortemente.) - Protesto! A senhora Seleção
Natural está fazendo jogo de palavras para
confundir os jurados! Não são as lesões de
DNA que estão sendo julgadas!
Seleção Natural - Senhor Juiz, eu tenho uma
tese, solicito que deixem concluir minha argumentação.
Juiz - Protesto negado! Continue, senhora
advogada.
Seleção Natural - De fato, quem deveria estar
nesse tribunal seriam os agentes mutagênicos. São eles que causam as lesões no DNA.
E os seres humanos são cúmplices desse crime! Não se espantem! Afinal quem polui o
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ambiente lançando dejetos tóxicos? Quem
destrói a camada de ozônio? Quem fuma?
Respondendo a essas questões, todos aqui
presentes chegarão à conclusão de que minha
cliente é apenas uma vítima. Seu único erro
é ser atraída pelas lesões de DNA causadas
pelos agentes mutagênicos. O senhor TP53
sabe muito bem quantas células são levadas à
apoptose por carregar lesões de DNA, afinal
é ele quem se encarrega de levá-las à morte!
Minha cliente é apenas uma alternativa que
tem permitido que as células sobrevivam,
que mal há nisso?
TP53 - Senhor Juiz, não tenho mais perguntas.
Público - (Fica estarrecido ao longo do discurso
da Seleção Natural. Alguns dizem expressões
de espanto e comentários; alguns concordando,
outros discordando da Seleção Natural.)
Juiz - (Batendo o martelo e pedindo silêncio.) As testemunhas estão dispensadas.
Enzimas de reparo - (Saindo de cena.)
Juiz - Convoco agora a testemunha senhora
Evolução.
Evolução - (Entrando com muita naturalidade,
como uma soberana olhando seus súditos, cumprimenta a Seleção Natural e a Mutação como
se fossem amigas íntimas.) - (Trilha sonora –
tema do filme 2001 uma odisseia no espaço,
Also Sprach Zarathustra, de Richard Strauss.)
Juiz - Senhora Seleção Natural, pode interrogar a testemunha.
Seleção Natural - Senhora Evolução, pode
nos relatar como a Mutação tem sido importante no seu trabalho?
Evolução - Querida amiga, você sabe que
vivemos num mundo em constante transformação, os seres vivos devem acompanhar
as mudanças. Basta lembrar as histórias do
pescoço das girafas, das borboletas da Inglaterra e tantas outras histórias de sucesso. Se
não fosse a existência desses mutantes, com
suas variações de fenótipo, essas espécies não
estariam aqui para contar histórias vencedoras. Aliás, se não fosse a Mutação, vocês não
seriam, nem sequer, bactérias. Agora senhor
Juiz, absolva a Mutação porque Mutação,
Seleção Natural e eu formamos um trio de

super poderosas! A natureza deve continuar
evoluindo!
TP53 - (Demonstrando inquietação, e se desesperando, vendo que sua causa está quase perdida.)
A plateia mostra-se dividida.
Seleção Natural - Sem mais perguntas, Meritíssimo.
Juiz - Passo a palavra ao Senhor Promotor
TP53 - Senhora Evolução, pode nos dizer
quantos seres vivos já morreram por causa
das mutações?
Evolução - Não faço a menor ideia, esses números não entram nas minhas estatísticas,
sou uma mulher que só tem olhos para o
futuro, prefiro cuidar dos vivos a ficar olhando para o passado. Senhor promotor, nada é
eterno! Minha amiga, Seleção Natural, tem
sabido escolher muito bem quem deve viver!
TP53 - (Exaltado, argumentando.) - Vejam
senhores jurados, quanta crueldade! Volto a
pedir o apoio de todos vocês para que essa
senhora Mutação saia hoje daqui condenada!!! E volto a pedir a pena máxima!!!
Público - (Agitando-se, e os comentários surgem
de todos os lugares, a plateia está dividida.)
Juiz - Ordem! Ordem! A testemunha está
dispensada.
Evolução - Saindo de cena, enquanto a ordem
se restabelece.)
Policial - (Um dos policiais vai até a Seleção
Natural, cochichando algo em seu ouvido.)
Seleção Natural - (Em seguida pedindo a palavra.) - Senhor Juiz, solicito a inclusão de
mais uma testemunha que é de suma importância. Fui informada de que a Dra. Catarina
Takahashi está em visita à nossa cidade. É
uma Cientista renomada com larga experiência nos estudos sobre Mutação, gostaria de
ter seu depoimento como perita no assunto.
Ela está aqui e concordou em prestar depoimento.
Juiz - (Chamando a Seleção Natural e o promotor TP53 para uma conversa reservada.) Advogados, aproximem-se, quero falar com
vocês.
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Juiz - Senhor promotor, pode arguir a testemunha.

células diferenciadas e funções especializadas, só foi possível graças às mutações que
vêm ocorrendo ao longo do tempo. Porém,
como as mutações ocorrem aleatoriamente,
algumas acabam sendo deletérias, visto que
podem alterar funções dos produtos gênicos,
levando a doenças ou até mesmo à morte.
Por esta razão, as taxas de mutação devem
ser baixas o suficiente para permitir a vida,
mas não podem estar ausentes, pois não teríamos variação genética, e, sem esta variação,
não há evolução.

TP53 - Doutora, a senhora pode nos esclarecer porque é tão difícil fazer uma vacina para
alguns vírus, como o HIV?

Seleção Natural - Agradeço sua preciosa colaboração. Senhor Juiz, não tenho mais perguntas.

Cientista - As altas taxas de mutação que esses vírus apresentam são uma das principais
dificuldades para a obtenção de uma vacina.
Novos variantes surgem a todo o momento,
o que dificulta a ação de uma vacina que seja
definitiva.

Juiz - A testemunha está liberada.

TP53 - (Mostrando-se satisfeito com a resposta
da Cientista.)

Juiz - Convoco agora a ré, a Mutação.

Os três conversam baixinho, ninguém consegue ouvir o que falam. O suspense se instala
na plateia.
Juiz - (Batendo o martelo fazendo um anúncio.) - Já que temos consenso, que entre a
Dra. Takahashi!
Cientista - (Entrando em cena.) - (Trilha sonora: A primavera, de Antonio Vivaldi.) - (Sentando-se e aguardando o questionamento.)

Cientista - (Continuando o depoimento.) - Porém, também é verdade, que algumas pessoas
são resistentes aos vírus devido à variabilidade genética que existe na população, que
também é fruto de Mutação.
Juiz - Algum outro questionamento?
TP53 - Não, não. Já estou satisfeito. - (Sentando-se e tentando se recuperar do peso da resposta da Cientista.)
Juiz - Seleção Natural, a testemunha é sua.
Seleção Natural - (Sorrindo, satisfeita, a vitória parecendo iminente.) - Obrigada doutora,
pela presença aqui neste tribunal. A minha
pergunta é bem simples: - Como cientistas
encaram a Mutação?
Cientista - Nossa concepção é muito clara.
A Mutação é um mal necessário, pois é o
combustível para a Evolução. Sem as mutações, a variabilidade genética seria menor.
A ocorrência da variabilidade genética nas
populações é importante para que os organismos sobrevivam às mudanças ambientais
ocorridas ao longo do tempo. Se considerarmos que a vida evoluiu a partir de organismos unicelulares, o surgimento de novas
células e de organismos multicelulares, com
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Cientista - (Saindo de cena.)
Seleção Natural - (Mantendo-se sorridente e
segura da vitória.)
TP53 - (Mostra-se preocupado.)
Mutação - (Sentando-se na cadeira das testemunhas.)
Juiz - Com a palavra o promotor.
TP53 - Senhora Mutação, lembre-se de que
está sob juramento. A senhora nega que
tenha causado aos seres vivos tantos males
como câncer e outras doenças?
Mutação - Promotor, o senhor sabe como
esse mundo pode ser cruel para uma moça
sozinha. Sabe como é, aquelas lesões no
DNA, algumas são tão fortes, atraentes, o
senhor não imagina como um dímero de pirimidina pode ser sedutor. É difícil resistir à
tentação. Além do mais, aquelas DNA polimerases não são santas, vivem me chamando, mesmo que eu não queira aparecer. Nunca tive a intenção de fazer mal, mas como eu
vou saber onde estou entrando? Aqueles nucleotídeos são tão parecidos, como vou saber
onde estou me instalando? Afinal, colocar os
nucleotídeos emparelhados corretamente é
papel das DNA polimerases.
TP53 - Senhora Mutação, deixe de ser dissimulada! De boas intenções o mundo está
cheio! Deixe de respostas evasivas, e responda claramente se és ou não responsável por
inúmeras doenças genéticas.
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Seleção Natural - Protesto, Meritíssimo! O
promotor está desrespeitando e coagindo
minha cliente!

Escrivão - (Contando os votos e registrando os
resultados.)
Todos ficam apreensivos.

Juiz - Senhor promotor, acalme-se! Deve respeitar a ré! Senhora Mutação, deve responder.

Juiz - Agora, levantem o braço aqueles que
julgam a Mutação inocente.

Mutação - Admito que, eventualmente, possa ter causado algum mal, mas não tenho
consciência das consequências de meus atos.
Acredito também que tenha salvado muitas
vidas e até contribuído para o surgimento de
muitas outras!

Escrivão - (Registrando os votos e, se aproximando do Juiz, diz o resultado de forma reservada.

TP53 - Senhores jurados, como podem ver, a
ré confessa sua culpa, encerro minha fala, pedindo mais uma vez a pena máxima! Temos
a responsabilidade de assegurar a estabilidade às futuras gerações!

Público - (Manifestando-se, respondendo à ordem do juiz.)

Juiz - (Batendo o martelo para anunciar o resultado. Depois de anunciar o veredito, encerra
a sessão batendo o martelo.)
Terminada a encenação, os atores vão ao palco e, de mãos dadas, agradecem ao público.

Juiz - Passo a palavra à advogada de defesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Seleção Natural - É lamentável que o senhor
promotor insista nessa mesma tecla! Não
podemos salvar a todos! Vejam o que a espécie humana está fazendo com o planeta, o
aquecimento global vem aí! Se extinguirmos
a Mutação, estaremos todos fadados à morte,
seremos extintos, se nas nossas descendências não houver mais variabilidade genética.
É verdade que alguns serão sim eliminados,
eu mesma me encarregarei disso, se necessário, mas sem a mutação, não temos futuro.
Por isso, eu peço aos senhores jurados que
absolvam minha cliente, ela não é mais culpada do que os seres humanos, que soltam
agentes mutagênicos o tempo todo no ambiente, eles estão por aí à solta, lesando o
DNA e provocando a Mutação. Se alguém
precisa ser punido, são os agentes mutagênicos e não minha cliente que é só mais uma
vítima do sistema. Peço, portanto, sua absolvição!

Cabe aos estudantes e demais membros da
plateia a decisão final. Após as pesquisas
e debates, caberá à turma redigir o final do
Julgamento da Mutação, se culpada ou inocente.

Mutação - (Mantendo-se calma enquanto ouve
o discurso da advogada de defesa e demonstrando uma expressão angelical na esperança de
convencer os jurados de sua inocência.)
Juiz - Terminados os interrogatórios, solicito
o veredito dos jurados. Aqueles que são pela
condenação levantem o braço.
Público - (Manifestando-se, levantando e abaixando os braços, respondendo à ordem do juiz.)

Essa dramatização já foi encenada por alunos
de iniciação científica e de pós-graduação da
UFRN em doze edições de cursos de férias
que ofertamos aos professores e alunos do
Ensino Médio de escolas públicas do Estado do Rio Grande do Norte. Ao término da
encenação, debatemos os conceitos e tiramos
dúvidas, e todos mostraram uma excelente
receptividade à dramatização como uma estratégia de ensino.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Agentes mutagênicos: são agentes físicos,
químicos e biológicos que interagem com
a molécula de DNA alterando sua estrutura química. Dentre os agentes físicos, a
luz ultravioleta é um dos principais fatores
ambientais causadores de câncer. Ao incidir
sobre a pele, a luz UV provoca ligações covalentes entre pirimidinas (bases nitrogenadas
presentes nos nucleotídeos que compõem o
DNA) adjacentes, formando os chamados
dímeros de pirimidinas. Essa lesão pode
provocar mutações e, desta forma, induzir
câncer de pele. Dentre os agentes químicos, podemos citar os agentes oxidativos,
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os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPA) presentes em vários poluentes ambientais, como na fumaça derivada da queima de combustíveis ou do cigarro, ou ainda
medicamentos como quimioterápicos usados
no combate ao câncer. Dentre os agentes biológicos, estão os vírus, cuja simples inserção
de seu material genético em cromossomo da
célula hospedeira altera a informação genética daquele local, assim como os transposons,
que são segmentos de DNA com capacidade
de se movimentar dentro do genoma.
Lesões de DNA: são alterações químicas na
molécula de DNA, como quebras da cadeia
fosfodiéster, perda de uma base do nucleotídeo, oxidação de base, ligação covalente
com outras moléculas. Essas lesões podem
interferir no processo de replicação (síntese
de DNA) levando à ocorrência de mutações.
As vias de reparo de DNA são responsáveis
pela remoção dos danos, restabelecendo a estrutura normal da molécula de DNA. Agem
prevenindo a ocorrência das mutações.
Mutação: é a alteração na sequência de nucleotídeos do DNA, pode se caracterizar por
uma troca, inserção ou deleção de nucleotídeos. As mutações não podem ser reparadas
uma vez que o DNA está quimicamente
normal. De forma geral, são necessários dois
ciclos de replicação para que uma mutação se
estabeleça (ilustrado na figura 1). Quando as
mutações ocorrem em células somáticas, podem dar origem ao processo de carcinogênese. As mutações também podem ocorrer em
células germinativas (óvulos ou espermatozoides) e ser responsáveis por doenças genéticas como: hemofilia, fibrose cística, anemia
falciforme, entre outras. As mutações em células germinativas são transmitidas ao longo
das gerações, sendo a origem de novos alelos
e de novos genes. Nem toda mutação leva à
alteração de perda ou ao ganho de função,
existem mutações denominadas silenciosas
ou neutras, que não interferem na função
dos produtos gênicos. Outras mutações podem resultar em novas funções, podendo ser
benéficas.
Carcinogênese: processo de desenvolvimento
tumoral. É necessário que ocorram várias
mutações em diferentes genes para que a
progressão tumoral ocorra. Por esta razão, os
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tumores são mais comuns em pessoas idosas.
As mutações vão sendo acumuladas ao longo
do tempo. A frequência de mutações pode
variar de indivíduo para indivíduo, estando
relacionada a fatores genéticos (por exemplo,
deficiência em uma das enzimas de reparo de
DNA) e ambientais, como dieta e exposição
a agentes físicos (exemplo, luz ultravioleta)
ou químicos (exemplo, o cigarro).
TP53: Gene que codifica a proteína p53, que
é uma proteína multifuncional, dentre suas
funções está a regulação do ciclo celular. Em
presença de danos no DNA, p53 bloqueia o
ciclo, se o reparo de DNA ocorrer de forma
satisfatória, o ciclo celular segue sua progressão normal, porém, se o número de lesões for
muito alto, p53 ativa o processo de apoptose
(morte celular programada), evitando assim
o estabelecimento de mutações. Por esta razão, é classificado como um gene supressor
tumoral. Quando mutações inativam o gene
TP53, o ciclo celular deixa de ser bloqueado
e o processo de carcinogênese pode ocorrer.
Um grande número de tumores humanos
apresenta deficiência da proteína p53.
HRAS: gene que codifica a proteína HRAS,
que tem função de regulação do ciclo celular, age estimulando a divisão celular. O gene
HRAS normal é classificado como um proto-oncogene. Algumas mutações nesse gene levam a uma super ativação, fazendo com que
a divisão celular ocorra de forma contínua,
favorecendo o processo de carcinogenese. O
gene HRAS mutante é classificado como um
oncogene, por estimular o processo de progressão tumoral.
Dra. Catarina Satie Takahashi: Doutora em
Genética pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto (1972).
Atualmente é professora-titular no Departamento de Biologia da USP-RP. Pesquisadora brasileira pioneira nos estudos sobre
mutações induzidas pela radiação, tornou-se
referência na genética toxicológica brasileira.
Possui mais de 100 trabalhos publicados e
mais de 60 orientações de pós-graduação
(mestres e doutores) concluídas. Conheça
mais sobre o trabalho dessa pesquisadora
brasileira visitando seu currículo http://lattes.cnpq.br/8554309212630138.
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Figura 1.
Esquema ilustrando um dos mecanismos para
origem das mutações: A- O DNA quimicamente
normal é replicado sem erros durante a fase S
da interfase durante o ciclo celular; B- O DNA
contendo lesões pode ser reparado antes da
replicação evitando a ocorrência de mutações. Se
não houver o reparo do DNA antes da replicação,
as lesões de DNA podem causar emparelhamentos
errôneos durante a replicação. Não havendo reparo
novamente, no próximo ciclo de replicação o
nucleotídeo inserido erroneamente será usado como
molde para replicação, o que gera uma mutação.
No exemplo ilustrado, um par de nucleotídeos G-C
foi substituído por um par T-A. Uma vez ocorrida a
mutação, esta não será reparada, visto que o DNA
encontra-se quimicamente normal. Essa mutação
será agora passada para descendência nos próximos
ciclos celulares.
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O

desenvolvimento do conhecimento sobre a Biologia Molecular e Biotecnologia
requer a participação da população sobre os debates científicos nessa área. O
tema dos transgênicos é um exemplo que aborda discussões envolvendo a nutrição
humana, impactos ambientais e éticos. Esse trabalho visa ampliar o conhecimento
sobre concepções dos estudantes sobre a utilização dos transgênicos e suas
consequências. Os dados mostram que os alunos dizem se interessar pelo tema, mas
também que existe fragilidade no entendimento dos conceitos que estão envolvidos.
Essa fragilidade traz dificuldades para que os alunos posicionem-se em relação às
implicações socioambientais dos transgênicos.

INTRODUÇÃO

A

produção de conhecimento acerca da
Biologia Molecular e Biotecnologia
conclama, cada vez mais, a participação da
sociedade nos debates e na construção de
soluções para os problemas atuais advindos
dessas áreas do conhecimento. Esta participação dos cidadãos é um fator positivo se
considerarmos que é preciso tomar precauções em relação aos riscos que possam advir
do desenvolvimento tecnológico, tanto para
as pessoas e como para o meio ambiente (cachapuz et al., 2005).
Há uma grande quantidade de informações
circulando em vários meios de comunicação
e nas escolas. A pesquisa com células-tronco,
por exemplo, é um tema discutido amplamente na sociedade e levado para instâncias
como o Supremo Tribunal Federal. Os organismos geneticamente modificados constituem outro assunto que envolve a nutrição humana, impactos ambientais e a ética.
Portanto, é importante que surjam reflexões
sobre o ensino da Biologia Molecular e da
Biotecnologia, uma vez que tais assuntos têm
grande potencial para a construção da cidadania na escola e para uma aprendizagem
mais contextualizada da Biologia.
No entanto, apesar de reconhecermos a necessidade da discussão de assuntos relacionados à Biologia Molecular e Biotecnologia
e sabermos que há dispositivos legais que garantem o direito de acesso ao conhecimento
científico, ainda vemos um distanciamento
entre as orientações dadas pelos dispositivos

teóricos e a realidade da participação da sociedade acerca da temática científica.
Consideramos como justificativa para o presente trabalho a demanda escolar sobre temas contemporâneos da Biologia e o número
incipiente de publicações acerca do Ensino
de Genética e Biologia Molecular (melo;
carmo, 2009). Também consideramos a utilização de materiais didáticos que, por vezes,
não contemplam conceitos da Biologia Moderna (xavier et al., 2006). E, por último, a
influência das concepções dos alunos para o
aprendizado de Biologia Molecular e Biotecnologia (carvalho; bossolan, 2009). Sendo
assim, pretendemos, com esse trabalho, ampliar o conhecimento sobre concepções dos
alunos sobre a relação dos transgênicos com
as questões socioambientais.

O QUE SÃO CONCEPÇÕES
ALTERNATIVAS?
Pesquisas na área do Ensino das Ciências
têm demonstrado que as concepções alternativas dos alunos são de grande importância
para o processo de ensino/aprendizagem de
ciências (Carvalho; Bossolan, 2009). Nesse
processo, os alunos já têm um conceito existente sobre determinado assunto, e mesmo
que esse conceito ou explicação seja inválido do ponto de vista científico, pode servir
como um modelo explicativo eficiente dentro de certo contexto. Assim, a aprendizagem
significativa somente ocorre quando novos
significados são adquiridos por meio de um
processo de interação de novas ideias com
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conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva (Paiva; Martins, 2005).
Vygotsky (2009) afirma que a formação do
conceito é um processo que começa desde a
infância e acompanha o amadurecimento do
indivíduo. Os equivalentes funcionais dos
conceitos estão relacionados com os conceitos verdadeiros assim como o embrião está
relacionado com o organismo completamente desenvolvido. Separá-los significaria não
compreender a relação entre a fase inicial e a
fase final. Com um ponto de vista semelhante, Driver (1995) indica que o aprendizado
envolve a construção de significados feita
pelo aluno, o que depende de uma atividade contínua. A partir dessa construção, cada
aluno faz sua avaliação, aceitando ou rejeitando novas concepções.
As concepções alternativas podem ser classificadas quanto à sua origem em sensorial,
cultural ou escolar (POZO; CRESPO,
2009). As concepções alternativas de origem
sensoriais, também chamadas de concepções
espontâneas, são adquiridas pelos estudantes
por meio dos sentidos, que as formulam para
dar significado às atividades cotidianas.
As concepções alternativas que têm sua origem na cultura são chamadas de concepções
induzidas, e se originam no meio social do
aluno. São induzidas porque a escola não é
nem o único e, por vezes, nem o mais importante meio de transmissão cultural; os
alunos já chegam às salas de aulas induzidos
por crenças socialmente aceitas. Têm origem
cultural e social as concepções biológicas dos
alunos sobre doença, saúde, seres vivos etc.
Por último, há as concepções alternativas de
origem escolar, que são também chamadas
de concepções analógicas. Nesse caso, apresentações deformadas e simplificadas dos
conceitos, presentes nos livros didáticos e
possivelmente nas explicações do professor,
levam os alunos a uma assimilação errônea.
Essa compreensão equivocada acaba por levar a erros conceituais.

METODOLOGIA
Investigamos as concepções de quatorze estudantes da 3ª série do Ensino Médio em
uma escola estadual do Município de São
José do Rio Pardo, SP. A escola localiza-se
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na zona urbana do Município de São José
do Rio Pardo e possui um prédio em bom
estado de conservação, possuindo sala de
leitura, laboratórios e quadra poliesportiva. A escola participa do projeto “Escola da
Família”, abrindo aos fins de semana para
atividades culturais com a comunidade. Em
nossa investigação, levantamos dois tipos de
dados: quantitativos e qualitativos. Por meio
de um questionário (anexo 1), obtivemos
dados para uma análise quantitativa. Porém,
estivemos também interessados em entender
em mais detalhe as percepções presentes nos
alunos sobre as implicações socioambientais
envolvidas no uso dos transgênicos. Para isso
optamos pela pesquisa qualitativa por considerarmos uma abordagem frutífera para a
interpretação dos dados quantitativos, possibilitando o estabelecimento de categorias
para agrupar esses dados e o levantamento
de hipóteses sobre seu significado (Creswell,
2007).
O questionário aplicado (Anexo 1) foi composto de duas partes. Na primeira parte, que
denominamos Parte A, estivemos interessados em investigar o perfil da turma em relação ao conhecimento sobre os transgênicos.
Também perguntamos onde os alunos encontraram informações sobre esse tema, seu
interesse e se, na opinião deles, há implicações sociais ou ambientais na utilização dos
transgênicos.
Na segunda parte do questionário, denominada Parte B, as questões tratavam de assuntos específicos da Biologia Molecular e Biotecnologia, com ênfase em transgênicos. Para
a construção dessas questões, contemplamos
definições, relações existentes entre as entidades moleculares e também as consequências sociais e ambientais sobre a utilização de
transgênicos.
Os entrevistados foram orientados a responder ao questionário de forma tranquila e
responsável. Alertamos que não se tratava de
uma avaliação ou prova e que não tivessem
preocupações com o tempo, pois teriam de
90 a 100 minutos para responder as questões. Todos os alunos entregaram os questionários antes do término dos 100 minutos,
considerando suficiente o tempo para as respostas. Embora a quantidade de alunos estudados não seja grande, os resultados apre-
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sentados a partir das 14 entrevistas merecem
atenção, uma vez que apontam questões que
podem ser indicativas de problemas no ensino de Genética e podem ser representativas
para o grupo social analisado.
É importante salientar que, como todo instrumento de pesquisa que procura levantar
informações para a construção de dados,
as entrevistas do presente trabalho têm limitações que precisam ser consideradas. A
primeira delas refere-se ao fato de que per-

guntas muito diretas podem induzir respostas breves ou sem conexão com o assunto
tratado. No presente trabalho, foram consideradas todas as respostas dadas pelos 14
alunos, pois todas tinham informações que
poderiam ser analisadas com mais detalhe.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A tabela 1 apresenta os resultados das respostas dos alunos para os itens da Parte A do
questionário (Anexo 1).

Tabela 1.
Frequências das respostas
relativas à parte A do
questionário (anexo 1).

Pergunta

Frequência
(em %)

Respostas
Este ano

1) Quando foi a última vez que
estudou sobre transgênicos?

2) Quanto você lembra, caso tenha
estudado?

3) Qual é o meio de divulgação em que
você encontra esse assunto?

4) Qual o grau de interesse pelo tema?
5) Há alguma implicação social ou
ambiental quando fazemos uso da
biotecnologia?
Por meio da tabela 1, podemos observar que
o acesso à informação sobre transgênicos
vêm prioritariamente da internet (79%). Os
dados mostram que o interesse dos alunos
pelo assunto é grande, mesmo que em diferentes gradações. O tema é tratado na escola
uma vez que a maioria dos alunos lembra-se
de ter estudado o assunto há relativamente
pouco tempo. Outro dado interessante é que

7

Ano passado

57

Não lembro

14

Há muito tempo

22

Muito

0

Médio

57

Pouco

43

Nada

0

Livro didático

14

Internet

79

TV

0

Rádio

0

Revistas

0

Escola

7

Não há interesse

0

Há interesse

71

Extremamente interessado

29

Sim

100

Não

0

100% dos alunos afirmam que há uma implicação social e ambiental no uso que fazemos
da biotecnologia. Tais dados demonstram
que os assuntos relacionados a transgênicos
são de grande importância e merecem ser
discutidos na escola.
Na Tabela 2 apresentamos os resultados das
questões número 1 e 2 da Parte B do questionário (Anexo 1).
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Pergunta

1) O que é DNA?

Grupos de Respostas
Concepções baseadas no
conhecimento científico

21

Concepções alternativas

71

Não respondeu

2) O que são transgênicos?

Para esta análise consideramos como concepções baseadas no conhecimento científico
aquelas respostas que, de alguma maneira,
mencionaram o DNA como portador de informações genéticas; 21% dos alunos deram
respostas que se enquadram nessa categoria.
Ao definir DNA (questão 1, Parte B), 71%
dos alunos apresentaram concepções alternativas e deram respostas cientificamente
incorretas, como por exemplo: “é uma célula
que diferencia cada ser humano.” “O DNA
é uma amostra de sangue onde especialistas
analisam a amostra genética.” “DNA é uma
célula retirada de algum indivíduo para poder ser estudada e também para poder ser
clonada entre outras coisas.” Respostas como
essas, que indicam uso incorreto dos termos
e dos seus significados, foram consideradas
concepções alternativas. Pedrancini et al.
(2007) sugere que essas ideias, presentes em
muitos alunos, revelam a influência da mídia,
que divulga amplamente os testes de paternidade ou criminalísticos baseados em amostras de sangue, ou em antigas concepções de
que a hereditariedade era transmitida pelo
sangue.
A Tabela 2 mostra ainda que, com relação
aos transgênicos, 42% dos alunos apresentaram respostas que podem ser consideradas
corretas do ponto de vista científico. A seguir
apresentamos alguns exemplos de respostas :
“São plantas e animais geneticamente modificados.” (aluno 02)
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Frequência
(em %)

8

Concepções baseadas no
conhecimento científico

42

Concepções alternativas

58

“São seres vivos geneticamente modificados, são
misturas de DNA de uma, junta com outra,
dando origem a uma terceira, com outro DNA
diferente do normal.” (aluno 05)
“São organismos modificados através do seu
DNA.” (aluno 06)
Vários alunos utilizaram uma definição demasiado genérica, usando simplesmente o
termo “geneticamente modificados”; consideramos tal definição como parcialmente
correta, haja vista que não houve menção à
introdução de um gene alterado em um organismo, que seria a definição formalmente mais correta de transgênico (Griffiths,
2008). Esse tipo de resposta indica que os
alunos têm facilidade em reproduzir a informação, mas não são suficientemente específicos a ponto de comprovar uma superação do
senso comum. Quando tentam aprofundar
suas respostas, não explicam usando conceitos cientificamente aceitos.
Os resultados da questão de número 1 (O
que é DNA?) estão conectados com o resultado da questão de número 2 (O que são
transgênicos?), uma vez que a apropriação
do primeiro conceito parece ser importante
para a compreensão do segundo.
Solicitamos aos alunos que respondessem se
fariam o uso de algum produto transgênico,
justificando a resposta. Os resultados foram
categorizados e as frequências das respostas
estão representadas na Tabela 3.

Tabela 2.
Frequências dos agrupamentos
de respostas da parte B do
questionário (anexo 1).
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Tabela 3.
Frequências das respostas
dadas à questão sobre o uso de
produtos transgênicos.

Questão 3. Você faria uso de algum produto transgênico? Justifique sua resposta.
Resposta

Sim

Não

Talvez

Frequência
(%)

57

43

7

Frequência
(%)

Justificativa
Qualidade superior dos transgênicos

20

Produtividade maior dos transgênicos

20

Meio Ambiente mais protegido

20

Curiosidade

20

Não há problema no uso

20

Qualidade inferior dos transgênicos

12

Saúde prejudicada

50

Falta de Conhecimento

38

Optariam preferencialmente por produtos
não transgênicos

A tabela 3 indica que mais da metade dos alunos afirmam que utilizariam produtos transgênicos e não há predominância de um tipo
de justificativa sobre as outras. Em contraste,
a maioria das justificativas para não se utilizar
produtos transgênicos recai sobre questões relacionadas à saúde e à falta de conhecimento
sobre o assunto. Alguns exemplos:
“Não, porque pode causar doença e uma dessas
seria o câncer.” (aluno 02)
“Não, porque pode provocar algum tipo de alergia ou transmite a células do corpo uma mudança genética celular.”(aluno 05)
A qualidade do produto aparece como justificativa tanto para justificar a utilização quanto
a não utilização dos transgênicos:
“Sim, pois pode ser mais resistente que outros produtos normais e ter um grau produtividade maior,
com maior benefício para mim.” (aluno 04)

100

“Não porque, em minha opinião, os produtos
transgênicos não são bons como os não modificados”, indicando dúvidas com relação à qualidade dos produtos. (aluno 14)
Dentre os alunos pesquisados, 7% indicaram
que talvez utilizassem transgênicos. Exemplo
de resposta que se enquadrou nessa categoria:
“Se eu for a um supermercado e tiver um produto A natural, tipo sem ser modificado, e um
produto B que esteja escrito que é um alimento
transgênico, eu escolheria o produto A, mas, se
não houver outra opção, sem nenhum problema
faria o uso do produto B, além de achar o A
melhor.” (aluno 12)
Esse resultado foi semelhante ao obtido por
Pedrancini et al. (2007), em que as desvantagens da utilização dos transgênicos mais citadas estão relacionadas à saúde e aos impactos
ao meio ambiente.
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Tabela 4.

Questão 4. Há alguma implicação social na utilização dos transgênicos?
Se sim ou não, exemplifique.
Respostas

Frequência
(%)

Sim

79

Não

7

Não sabem

7

Respostas não analisadas

7

Justificativas

Frequência
(%)

Acesso ao Conhecimento

46

Saúde

36

Aspectos econômicos

18

Falta conhecimento

Frequências das respostas dadas
à pergunta sobre a implicação
social do uso de transgênicos

100
100

Sem categorização

Dados a respeito da implicação social do uso
dos transgênicos estão organizados na Tabela 4. Nas respostas dos alunos predominam
exemplos relacionados à saúde e ao acesso
ao conhecimento para sustentar a afirmação
de que há consequências sociais no uso dos
transgênicos. Os alunos que indicam o acesso ao conhecimento como sendo uma consequência do uso dos transgênicos referem-se
ao fato de que o consumo irá gerar e demandar mais acesso às informações sobre esse
tipo de produto. 7% dos alunos responderam
que não há consequências sociais da utilização dessa tecnologia, 7% alegam que não sa-

100

bem responder e 7% deram respostas fora do
tema, sem condições de categorização.
Os dados indicam que os mesmos alunos que
afirmam, contraditoriamente, que não há implicações sociais na utilização dos transgênicos, alegam que isso aconteceria pela falta de
conhecimento do assunto. Porém, a própria
justificativa dada nos remete a uma implicação social que é o desconhecimento da população. O acesso ao conhecimento pela população permite a sua participação nos debates
científicos e nas decisões polêmicas que a afetam diretamente, como por exemplo, a liberação e utilização dos produtos transgênicos.
Tabela 5.

Questão 5. Há alguma implicação ambiental na utilização dos transgênicos?
Se sim ou não, exemplifique.
Respostas
Sim

Não

Talvez

64

Frequência
(%)
43%

36%

21%
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Justificativas

Frequência
(%)

Contaminação ambiental

49%

Desmatamento

17%

Consequências ambientais

17%

Melhor para o meio ambiente

17%

Sem justificativa específica

40%

Danifica pouco

20%

Traz benefícios

40%

Sem categorização

100%

Distribuição das respostas
dadas à questão 5 da Parte
B do questionário, sobre a
implicação ambiental no uso de
transgênicos.
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A Tabela 5 traz dados sobre as percepções
dos alunos a respeito das implicações ambientais do uso de transgênicos. 43% dos alunos reconhecem implicações ambientais, dos
quais 49% citam “contaminação ambiental”.
As justificativas dessa categoria baseiam-se
na alegação de que uma plantação de transgênicos contamina plantações próximas, causando-lhes mutações. O “Desmatamento” foi
citado por 17% dos alunos que responderam
que o uso de transgênicos tem consequências ambientais. Para eles, a utilização dessas
plantas demandaria uma maior área para a
plantação, o que acarretaria desmatamento.
17% afirmam que os transgênicos trazem
“Consequências ambientais”, mas sem precisar exatamente quais seriam essas consequências. Para outros 17%, as consequências
seriam benéficas ao meio ambiente.
Para 36% dos alunos não há consequências
para o meio ambiente. Desses, 40% não apresentam justificativas específicas. Além disso,
40% acreditam que os transgênicos trazem
benefícios para o meio ambiente e 20% dizem que os danos são mínimos, ou seja, os
transgênicos danificariam pouco o meio
em que vivemos. Esses dados contêm uma
contradição, pois mesmos alunos que respondem que não há implicações ambientais,
justificam essa negação dizendo que o meio
ambiente é favorecido pelos transgênicos.
Isso sugere que consideram que a palavra
“implicação” indica apenas consequências
negativas, ignorando as positivas.
Dos alunos que responderam à questão de
número cinco, 21% dizem que talvez haja
implicações ambientais na utilização dos
transgênicos, demonstrando incerteza com
relação a essa questão.
Existe muita proximidade das frequências
nas categorias “sim”, “não” e “talvez”, o que
indica fragilidade, na turma como um todo,
em relação aos conceitos envolvidos. Para
responder a questão relacionada às implicações ambientais do uso dos transgênicos, os
alunos necessitariam de conceitos de várias
áreas da Biologia como, por exemplo, Ecologia e Genética. Esses conceitos são mais
complexos de se elaborarem se comparados
às implicações sociais, pois essas são mais
próximas do cotidiano dos alunos.

CONCLUSÕES
As respostas dos alunos mostram que, apesar de se interessarem bastante por assuntos ligados a transgênicos, a maior parte das
informações que obtêm sobre o tema chega
até eles de fora da escola, principalmente
pela internet. Isso mostra que a percepção
dos alunos é de que a escola não trata desses
temas e há pouca relação entre o que aprendem nas aulas e as discussões que acompanham, de maneira fragmentada, na mídia.
Os resultados mostram também a fragilidade dos alunos no que diz respeito aos conceitos envolvidos no entendimento do que
sejam transgênicos, o que fica evidente no
uso errôneo de termos como DNA, molécula e célula. Essa fragilidade traz dificuldades para que os alunos posicionem-se em
relação às implicações socioambientais dos
transgênicos.
A noção de perfil conceitual (Mortimer,
1996) auxilia o entendimento da permanência de concepções alternativas mesmo entre
os alunos que passaram por processos de
ensino de noções científicas. Nesse processo,
tem-se o reconhecimento de que as ideias
prévias e científicas podem permanecer e
conviver, sendo usadas em contextos variados. Ao analisarmos as questões 1 e 2 da parte B, percebemos que os alunos apresentam
pouca proximidade com o conhecimento
científico necessário para compreender o que
é um organismo transgênico. Com base nas
questões 4 e 5, concluímos que os alunos têm
clareza das implicações sociais sobre o uso de
organismos transgênicos, porém não conseguem avaliar as implicações ambientais. Esses resultados aproximam-se dos de Pedrancini et al. (2008) que relaciona o fato de as
concepções de estudantes de Ensino Médio
não ultrapassarem o senso comum à falta de
domínio de conceitos científicos. Essa falta
de domínio pode induzir os estudantes a
reproduzir o discurso cientificamente pouco embasado da mídia ou de outros grupos
influentes. Contudo, os dados coletados não
foram extensivos, o que é uma limitação
desse estudo; seria interessante apresentar
questões em outros contextos para verificar
se os alunos, de fato, possuem as concepções
detectadas por esse trabalho.
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No entanto, esses dados são expressivos por
mostrar que os alunos interessam-se em conhecer mais os transgênicos e que esse é um
tema que merece ser considerado pelos professores do Ensino Médio ao montarem seus
planejamentos. Apesar disso, os livros didáticos quase não tratam de assuntos ligados à
Biotecnologia e dão mais ênfase à Genética
Clássica (XAVIER et al.2006). Assim sendo, concluímos que há necessidade de abordar com mais ênfase a Biologia Molecular
e Biotecnologia nos currículos do Ensino
Médio, mesmo que os materiais didáticos
convencionais não tratem desse assunto, de
maneira que propomos que sejam utilizados
diferentes recursos didáticos e tecnológicos
para o ensino desses temas. Além disso, cabe
aos professores dar mais atenção às competências envolvidas nas práticas discursivas,
principalmente à argumentação e, nesse contexto, é necessário retratar o conhecimento
científico como socialmente construído. A
habilidade de apresentar e avaliar argumentos, principalmente os veiculados pela mídia,
só será desenvolvida se os estudantes forem
capazes de relacionar o conhecimento científico escolar às questões que estão em debate
na sociedade.
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS PESQUISADOS
PARTE A
1. Quando foi a última vez que estudou sobre transgênicos?
( ) Este ano
( ) Ano passado
( ) Não me lembro
( ) Há muito tempo

interesse sobre o assunto; e “3” que você
é extremamente interessado em assuntos
que abordam a Biotecnologia, sobretudo
os Transgênicos.
( )1
( )2
( )3

2. Quanto você lembra, caso tenha estudado?
( ) Muito
( ) Médio
( ) Pouco
( ) Nada

5. Há alguma implicação social ou ambiental
quando fazemos o uso da Biotecnologia?
( ) Sim
( ) Não

3. Qual é o meio de divulgação que você encontra esse assunto?
( ) Livro didático
( ) Internet
( ) TV
( ) Rádio
( ) Revistas
( ) Outros. Especifique: ____________
______________________________
4. Qual o grau de seu interesse pelo tema.
Avalie em uma escala crescente de 1 a 3,
sendo que “1” indica que não há interesse algum de sua parte; “2” indica que há

PARTE B
1. O que é DNA?
2. O que são transgênicos?
3. Você faria uso de algum produto transgênico? Justifique sua resposta.
4. Há alguma implicação social na utilização
dos transgênicos? Se sim ou não, exemplifique.
5. Há alguma implicação ambiental na utilização dos transgênicos? Se sim ou não,
exemplifique.
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C

arga genética é definida como a fração de uma população que deixa de sobreviver
ou de se reproduzir por causa das características que são determinadas
geneticamente. Trata-se, portanto, de um conceito que somente tem sentido
populacional. Encontramos, entretanto, esse termo frequentemente empregado
erradamente como sinônimo de outros conceitos, tais como “genoma”, “genótipo”
ou “patrimônio genético”, especialmente em publicações não especializadas ou em
traduções descuidadas.
HISTÓRICO

Mecanismos de reparo
do DNA são conduzidos por
enzimas que detectam problemas
na fita de DNA e que podem
corrigir tais problemas, após
a replicação da molécula.
Os problemas resultam de
incorporação indevida de
nucleotídeos, despurinação de
nucleotídeos, dimerização de
bases nitrogenadas, entre outros.
As enzimas de reparo reagem
com a fita de DNA distorcida
pela presença de um nucleotídeo
mal-emparelhado e repõem
sequências nucleotídicas no lugar
daquelas que foram alteradas.
O valor adaptativo é um
valor numérico que reflete a
probabilidade de sobrevivência
e de reprodução de cada um
dos genótipos. Normalmente
esse valor é expresso em relação
ao genótipo mais adaptado
e, nesse caso, chamado de
valor adaptativo relativo. O
valor adaptativo médio de uma
população é a média ponderada
dos valores adaptativos dos
genótipos de um lócus, cada
um desses valores adaptativos
sendo multiplicado pela
frequência do genótipo
correspondente.

O

termo “carga genética” é uma tradução
do termo em inglês “genetic load”, que
foi primeiramente empregado pelo evolucionista norte-americano, ganhador do prêmio
Nobel, H.J. Muller, em 1950 (Muller, 1950).
Segundo o também norte-americano Bruce
Wallace, o conceito de carga genética já havia sido empregado pelo evolucionista inglês
J.B.S. Haldane, em 1937, sob o epíteto de
“loss of fitness” (perda de aptidão darwiniana, Wallace, 1991). Podemos expressar a
carga genética (L) de uma população como
a diferença relativa entre o valor adaptativo
máximo de um genótipo (Wmax) e o valor
adaptativo médio da população ( W ): L =
(Wmax - W ) / Wmax. Se o valor adaptativo máximo for arbitrariamente estipulado
em 1, a carga genética da população reduz€
-se à expressão mais simples L = 1 - W . Tal
€
definição precisa foi feita por Crow (Crow,
1964; Crow e Kimura, 1970). Existem várias
causas genéticas possíveis para a diminuição
€ de uma populado valor adaptativo médio
ção. A seguir abordaremos cada uma dessas
causas e como elas contribuem para a carga
genética de uma população.

CARGA GENÉTICA
MUTACIONAL
As mutações são eventos inevitáveis que
ocorrem durante os processos de divisão
celular. Se as mutações ocorrem durante a
produção de gametas (óvulos ou espermatozóides), elas são chamadas de mutações
genéticas, pois podem passar para os descendentes. As mutações originam-se de lesões
ou erros que ocorrem durante a replicação

dos ácidos nucléicos e que não são reparadas
por algum dos mecanismos de reparo que
existem no interior das células. Assim como
a replicação dos ácidos nucléicos não é 100%
perfeita, o reparo também não é. Assim, em
cada geração, sempre podem ser produzidos
mutantes nos gametas que originarão os indivíduos da próxima geração. A proporção de
ocorrência de mutações é muito baixa, muito
próxima de zero. Estimou-se recentemente
que, a partir de sequenciamento completo
de genomas de trios formados por pai, mãe e
filho de seres humanos, existe uma chance de
ocorrer mutação em 1 nucleotídeo para cada
83 milhões de nucleotídeos replicados por
geração. Parece um número muito pequeno
mas, ao sabermos que o genoma humano
possui cerca de três bilhões de nucleotídeos,
podemos calcular a quantidade de nucleotídeos mutantes que está presente em cada gameta produzido. Basta dividir 3 bilhões por
83 milhões, o que resulta em cerca de 3.000
mutantes. Isso mesmo, para cada gameta formado, 3.000 posições nucleotídicas estarão
com uma base nitrogenada diferente daquela que existia na mesma posição em relação
ao genoma do pai (ou da mãe) que formou
o gameta, isto é, no mutante a sequência de
bases nitrogenadas da molécula de DNA é
diferente daquela da molécula não mutada.
Como as mutações não podem ser previstas
individualmente, esses números são estimativas médias.
As mutações podem variar quanto ao seu
efeito. As mutações podem ser classificadas
de deletérias (ou prejudiciais) caso afetem
negativamente alguma função desempenhada pela molécula mutada: de neutras, caso
não afetem a função dessa molécula ou até
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mesmo podem ser benéficas, caso a molécula mutada possa desempenhar sua função
melhor nas condições ambientais nas quais
o organismo vive presentemente. Acredita-se que a maioria das mutações seja neutra
quanto ao seu efeito, uma vez que se sabe
que, para cada molécula que é sintetizada
a partir da informação contida na sequência de nucleotídeos, uma quantidade muito
grande de moléculas diferentes pode realizar
a mesma função. Uma grande parte das posições das macromoléculas é equivalente aos
coringas das cartas de um baralho. Seja, por
exemplo, a sequência de aminoácidos de um
trecho de uma proteína hipotética [leucina,
valina, prolina, glicina]. Se a sequência for
mutada para [leucina, isoleucina, prolina,
glicina] a molécula poderá se comportar de
forma semelhante àquela anterior, dado que
a isoleucina é muito semelhante quimicamente à valina.

As informações sobre a neutralidade de mutações são provenientes de experimentos que
alteram propositadamente a sequência de
nucleotídeos em genes escolhidos e também
a partir da comparação de moléculas de diferentes organismos, que funcionam da mesma maneira. Mesmo sabendo que a maioria
das mutações têm efeito neutro, a probabilidade de haver uma mutação prejudicial
é bem maior que a probabilidade de haver
uma mutação benéfica, já que os organismos
resultam de um longo processo de adaptação aos seus ambientes e, como se diz em
futebol, “em time que está ganhando não se
mexe,” pois é mais fácil estragar que melhorar. A carga genética mutacional é, portanto
a fração de indivíduos cujas mutações produziram algum efeito prejudicial de tal forma que suas probabilidades de sobrevivência
ou reprodução ficaram diminuídas, ponderada pela diminuição dessas probabilidades.

A CARGA GENÉTICA MUTACIONAL PODE SER ESTIMADA
Comecemos com um exemplo bastante simples, onde há mutações para um alelo que é letal dominante,
ou seja, basta a presença de um único alelo mutado em um indivíduo para que ele não sobreviva até a fase
adulta. Assim, ao nascer, todo indivíduo portador desse alelo não deixará descendentes. Evidentemente tais indivíduos não herdaram esse alelo de algum dos
pais, já que esses, se o tivessem, não teriam sobrevivido e,
portanto, não teriam deixado descendentes. Assim, todo
indivíduo que possua esse alelo seria devido a um evento
de mutação. Como as taxas de mutação são muito baixas, podemos simplesmente desprezar a ocorrência de
indivíduos homozigotos para esse alelo letal. Assumimos,
portanto, que esses indivíduos que apresentam tal mutação herdaram-na de uma mutação nova que aconteceu na
formação do gameta do qual é originário. Assim, a carga
genética da população para um alelo dominante letal é
simplesmente igual à taxa de mutação para esse alelo.
No caso de um alelo letal (ou de esterilidade) recessivo,
o raciocínio é um pouco mais complicado e exige uma
premissa de equilíbrio entre mutação e seleção. Assim,
a proporção de alelos que é eliminada da população por
seleção, é igual à proporção de alelos produzidos por mutação nessa geração. Matematicamente, a carga genética
nesse caso é a metade do valor da taxa de mutação.

Figura 1.
Carga genética mutacional.
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CARGA GENÉTICA
SEGREGACIONAL
Diz-se que uma população
é polimórfica com relação
a um lócus gênico quando
a frequência do alelo de
frequência mais baixa é
superior àquela que poderia
ser explicada unicamente por
mutação recorrente (1%, por
convenção).

Existe codominância
quando se detecta no fenótipo
do heterozigoto o efeito
dos dois alelos presentes
cada um em dose dupla nos
homozigotos. Quando o
fenótipo do heterozigoto é
claramente distinguível dos
dois homozigotos, fala-se em
dominância incompleta. O
caso “dominância incompleta”
inclui, portanto, o caso
“codominância”.

Assim como os alelos em um lócus gênico
podem apresentar relações de dominância/
recessividade ou codominância, eles podem também apresentar uma relação de
sobredominância. Isso acontece quando a
característica do indivíduo heterozigoto é
superior àquelas de ambos os homozigotos
quanto aos alelos presentes no heterozigoto. Nesse caso, a população idealmente mais
adaptada seria constituída apenas por indivíduos heterozigotos. Entretanto, em uma
população composta somente por indivíduos
heterozigotos, obviamente só poderia haver
cruzamentos entre indivíduos heterozigotos.
Sabemos, a partir da primeira lei de Mendel,
que um cruzamento entre indivíduos heterozigotos produzirá, na próxima geração, tanto indivíduos heterozigotos (na proporção
esperada de ½) e indivíduos homozigotos

(na proporção de ¼ para cada um dos tipos).
Assim, uma população que apresenta superioridade do heterozigoto será polimórfica
para os alelos implicados e sempre apresentará carga genética que resulta da segregação
mendeliana enquanto houver essa vantagem.
Existem, entretanto, poucos exemplos bem
demonstrados da existência de um polimorfismo genético que seja mantido pelo efeito
de sobredominância.
A heterose, ou o vigor híbrido, é um fenômeno que ocorre quando duas linhagens
são cruzadas e os descendentes apresentam
frequentemente características superiores
àquelas dos progenitores. Existem exemplos
experimentais abundantes da heterose, tanto
em plantas quanto em animais. A real influência da sobredominância na manifestação
da heterose, entretanto, é ainda objeto de
amplo debate entre pesquisadores de genética quantitativa.

Figura 2
Carga genética segregacional.

CARGA GENÉTICA
RECOMBINACIONAL
Além das interações que existem entre alelos
de um mesmo lócus gênico, tais como os efeitos de dominância ou sobredominância, existem também interações entre alelos de lócus
diferentes. A essas interações se dá o nome

de interações epistáticas. Isso ocorre quando
os produtos dos diferentes lócus gênicos “conversam” bioquimicamente. Por exemplo, existem lócus gênicos que codificam para hormônios e lócus que codificam para os receptores
desses hormônios. Para que haja uma determinada resposta à ação de um hormônio, é
necessário que haja um “encaixe” molecular
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entre o hormônio e o receptor. Se esse encaixe for parcial, a resposta à ação do hormônio
será menor e, portanto, ineficiente. Caso haja
um encaixe muito estável, a ação do hormônio prolongar-se-á e também será ineficiente.
Assim, pode haver pares diferentes de hormônios e receptores que interagem adequadamente. Imagine que o par [hormônio1,
receptor1], (representado como [h1,r1])
seja adequado para a função e o par [h2,r2]
também seja igualmente adequado. Imagine
também que os pares [h1,r2] e [h2,r1] não
apresentem respostas adequadas, por haver
algum tipo de incompatibilidade entre o hormônio h1 e o receptor r2, ou entre o hormônio h2 e o receptor r1. Imagine que h1 e h2
sejam codificados por alelos do lócus h e que
r1 e r2 sejam codificados por alelos do lócus r.
Um indivíduo homozigoto para os lócus h e

r [h1h1,r1r1] teria um fenótipo ótimo para a
resposta hormonal, o mesmo ocorrendo com
indivíduos homozigotos [h2h2,r2r2]. Um
cruzamento entre esses indivíduos homozigotos produziria heterozigotos [h1h2,r1r2],
cuja resposta hormonal não seria adequada,
por possuírem pares de hormônios e receptores não plenamente compatíveis. Os gametas
recombinantes produzidos por esse indivíduo duplo heterozigoto, em homozigose, poderiam produzir genótipos duplamente homozigotos [h1h1,r2r2] e [h2h2,r1r1], bem
mais ineficientes quanto a sua resposta hormonal. A fração de indivíduos que possuem
pares de alelos de lócus diferentes cujos produtos não interagem adequadamente e que
se originaram por eventos de recombinação
corresponde à carga genética recombinacional da população.

Figura 3.
Carga genética recombinacional.
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PODE HAVER EVOLUÇÃO
SEM CARGA GENÉTICA?

populações. Então a resposta a essa pergunta
é sim.

Podemos definir geneticamente a evolução
como “herança com modificação”. Também
podemos definir evolução como a alteração
de frequências alélicas ao longo do tempo.
Tais definições são bastante abrangentes pois
também incluem a chamada evolução neutra,
ou seja, a evolução que se deve à deriva genética que atua na variação genética sem influência na sobrevivência ou na reprodução
dos indivíduos. A evolução neutra não implica, portanto, qualquer carga genética nas

PODE HAVER CARGA
GENÉTICA SEM EVOLUÇÃO?
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Com já vimos, no caso da carga genética segregacional, com superioridade dos heterozigotos,
no estado de equilíbrio, uma população sempre
produzirá indivíduos homozigotos, que são os
menos adaptados. Nesse caso, a população deixará de evoluir quanto ao lócus gênico envolvido, mas a carga genética continuará presente na
eliminação de indivíduos homozigotos.

A deriva genética é o nome
que se dá ao fenômeno de
mudança de frequências alélicas
ao longo do tempo devida à
aleatoriedade dos fenômenos de
transmissão de genes. A deriva
genética é mais pronunciada
em populações pequenas e
em alelos que alteram nada ou
muito pouco o valor adaptativo
dos genótipos correspondentes
(mutações neutras).
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PODE HAVER POPULAÇÕES
SEM CARGA GENÉTICA?
É possível acontecer populações sem carga genética, mas apenas em população sem
qualquer variação genética, ou somente com
variação genética neutra. No entanto, essa é
uma consideração apenas teórica. Como vimos, os eventos de mutação são inevitáveis,
mesmo se considerarmos os mecanismos de
reparo de DNA. Uma fração dos mutantes
produzidos é deletéria e, na prática, é impossível conceber-se uma população completamente isenta de carga genética.

CARGA GENÉTICA COMO
“O PREÇO DA EVOLUÇÃO”
Frequentemente se diz que a carga genética corresponde ao preço que as populações
pagam ao evoluir. Isso é correto somente
quanto à chamada evolução adaptativa, ou
seja, aquela que implica seleção natural, pois
essa é definida como a sobrevivência ou reprodução diferencial entre indivíduos com
genótipos diferentes. Na evolução neutra, ou
seja, aquela que ocorre por deriva genética
de mutações neutras, ocorre evolução sem
seleção natural. Trata-se, portanto, de uma
evolução “gratuita”, sem esse ônus. Por outro
lado, numa população que está em equilíbrio
e sujeita à seleção natural que atua em lócus
gênicos com sobredominância, há carga genética sem haver evolução nos lócus gênicos
considerados. Nesse caso, a população paga
o preço da carga genética sem evoluir. Para
generalizar, podemos dizer que a carga genética é o preço que as populações pagam ao
sofrerem seleção natural.

CONCLUSÃO
Embora o termo “carga genética” tenha um
significado preciso dentro do âmbito da
genética populacional, o seu emprego com
outros significados tem gerado alguma confusão. Portanto, é muito importante que o
significado correto desse termo seja enfatizado. A palavra “carga” pode ser substituída,
sem prejuízo, pela palavra “fardo”. Expressões

tais como - “É esse o fardo que eu tenho que
carregar” - expressam melhor o significado
com teor de prejuízo da palavra “fardo” em
relação à palavra “carga”. Assim, se os estudantes de genética associarem o termo “carga
genética” com um fardo, esse conceito ficará
mais sedimentado.
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C

harles R. Darwin e Alfred Russel Wallace revolucionaram o pensamento humano com
a proposição da teoria da Evolução por Seleção Natural, que acabou sendo conhecida
por revolução darwiniana, com influências até mesmo fora da Biologia. Os dois cientistas,
embora com trajetórias muito diferentes, Darwin membro de uma família aristocrata e com
formação universitária e Wallace, um autodidata originário das camadas mais baixas da
sociedade, deram ao mundo uma nova maneira de ver a biodiversidade. Este artigo aborda
aspectos da vida e da obra destes eminentes naturalistas ingleses.

E

m 2009, o livro “A Origem das espécies”
(On the origin of species) de Charles Darwin, completou 150 anos de publicação (DARWIN, 1859). Esta é uma obra seminal que
causou um grande impacto na forma como
entendemos a natureza, pois provocou significativas transformações científicas, sociais e
religiosas no Ocidente e continua provocando
polêmicas até hoje. Méritos para Darwin, pois
suas ideias levaram a uma das maiores revoluções científicas do século do século XIX,
contribuindo para destruir o conceito antropocentrista do Universo (COHEN, 2001) e
causando um choque no pensamento da humanidade sem similar a qualquer outro avanço científico desde o ressurgimento da Ciência
no Renascimento (MAYR, 1972).

AS COMUNICAÇÕES DE
DARWIN E WALLACE
APRESENTADAS NA
SOCIEDADE LINEANA
A primeira referência sobre a evolução por seleção natural foi em uma reunião da Sociedade Lineana de Londres (The Linnean Society
of London) realizada em 1 de julho de 1858,
ocasião em que foram apresentadas duas comunicações relacionadas ao tema: “Sobre a
tendência das espécies a formar variedades”; e
“Sobre a perpetuação das variedades e espécies
por meios naturais de seleção”, tendo como autores Charles Robert Darwin e Alfred Russel
Wallace, respectivamente. As comunicações

foram apresentadas por Sir Charles Lyell e
Joseph D. Hooker em 1858 e publicadas no
Journal of the Linnean Society (Zoology) no
ano seguinte (HOOKER; LYELL, 1859).
Darwin não compareceu a essa reunião. Ficou
em sua casa em Down, a 24 km de Londres.
Estava de luto, pois seu filho caçula Charles
Waring Darwin, de dezoito meses, falecera
em 28 de junho. Wallace estava a milhares
de quilômetros de distância, na Indonésia, e
nada sabia sobre os acontecimentos na Sociedade Lineana. Quando soube, confessou-se espantado e considerou os arranjos para
publicação satisfatórios (BROWNE, 2007).
Contudo, a apresentação das comunicações
não causou impacto na sociedade cientifica,
como expressou o presidente da Sociedade Lineana, o zoólogo Thomas Bell (1792-1880),
ao afirmar no relatório anual da Sociedade
“que o ano de 1858 não foi marcado por nenhuma descoberta sensacional que revolucionasse, por assim dizer, a sociedade científica
que ele presidia”. O impacto só ocorreu em 24
de novembro de 1859, quando da publicação
do livro de Darwin “A Origem das Espécies”
(DARWIN, 1859). Justas homenagens para
Darwin pela publicação de sua obra, que teve
enorme impacto na civilização ocidental. Entretanto, seria injusto omitir o nome de Alfred
Russel Wallace, pois ele dividiu com Darwin
a primeira publicação sobre seleção natural e
deve ser creditado como coproponente. Afinal,
quem foi Wallace e qual foi a sua contribuição?
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DARWIN E WALLACE:
HISTÓRIAS DE VIDA
DISTINTAS
Darwin pertencia a uma família abastada. Seus
avós Erasmus Darwin e Josiah Wedgwood I
foram cientistas influentes em seu tempo. Ambos foram filiados à Royal Society do Reino
Unido e também membros fundadores da Lunar Society de Birmingham, sociedade que desempenhou papel intelectual de destaque nas
atividades da Revolução Industrial na Inglaterra. Erasmus Darwin foi médico e dedicava-se a
múltiplas atividades: poeta, inventor de artefatos mecânicos, pioneiro em meteorologia, autor de “Zoonomia”, de um tratado médico. Em
um poema intitulado “The Temple of Nature”
podem ser encontradas referências às ideias
evolutivas, o que o torna considerado um dos
pioneiros a abordar a ideia de “transmutação
das espécies” (KEYNES, 2004).
Em 1825, aos 16 anos, Charles Darwin desloca-se para Edimburgo (Escócia) e ingressa
no curso de Medicina, que abandona em 1827.
Aos 18 anos, matricula-se no Christ’s College
da Universidade de Cambridge para cursar
Artes, primeiro passo na carreira de clérigo da
Igreja Anglicana. Assim, recebeu educação formal nas prestigiadas Universidades de Edimburgo e Cambridge, além da oportunidade de
realizar uma viagem de circunavegação (18311836) a bordo do brigue HMS Beagle, uma
espécie de embarcação à vela a serviço da Marinha Real Britânica. Um relato da viagem do
Beagle, incluindo informações adicionais sobre
a vida e obra de Darwin, pode ser encontrada
na publicação de Morgante e Meyer (2009).
Wallace (1823-1913) nasceu em Usk, Monmoutshire, Grã-Bretanha, em 8 de janeiro de
1823. Sua história de vida contrasta com a de
Darwin, pois Wallace nasceu em uma família
pobre e, desde muito jovem, trabalhou para sobreviver. Em 1828, quando tinha cinco anos,
sua família mudou-se para Hertford onde ele
frequentou a escola fundamental (Hertford
Grammar School). As precárias condições financeiras da família no final de 1836 não permitiram a continuidade de seus estudos. Foi o
único período em que recebeu alguma educação formal.
Em 1837, com 14 anos, foi morar em Londres
para viver com seu irmão mais velho John, de
76
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19 anos, um aprendiz de construtor. Os meses que passou em Londres foram importantes
para seu desenvolvimento intelectual, frequentou aulas no Instituto de Mecânica de Londres
(London Mechanics Institute), onde tomou
conhecimento das ideias políticas de reformas
sociais radicais de Robert Owen (1771-1858),
que contribuíram para a formação de seu ceticismo religioso e de suas ideias reformistas e
socialistas (CAMERINI, 2002).
Nesse mesmo ano, Darwin, com 28 anos,
recém-chegado da viagem do Beagle, passou
a residir em Londres e tornou-se amigo do
geólogo Charles Lyell (1797-1875) e do ornitólogo John Gould (1804-1881). Iniciou a
identificação das espécies de aves, coletadas
durante a sua viagem e, em julho, abriu o primeiro caderno de notas sobre transmutação
das espécies.
Ainda em 1837, Wallace deixou Londres e
foi trabalhar em Bedfordshire com seu irmão
William, de quem recebeu treinamento em
agrimensura. Durante seis anos trabalhou
com William em diferentes localidades da
Inglaterra e País de Gales. Em dezembro de
1843, os negócios de William sofreram uma
diminuição em atividades e ele foi obrigado a
dispensar os trabalhos do irmão.
Em 1844, com 20 anos, Wallace passou a viver
em Leicester, onde encontrou trabalho no Collegiate School de Leicester para ensinar aritmética, álgebra, desenho, cartografia e topografia. Curioso e determinado, aproveitou seu
tempo livre para leituras na biblioteca da cidade. Nesse período, ampliou seus conhecimentos e fortaleceu sua formação. Leu, entusiasmado, os principais livros sobre História Natural
que relatavam grandes viagens, entre eles o de
Alexander von Humboldt (“Personal Narrative of a Journey to the Equinoctial Regions of
the New Continent, de 1827) e o de Darwin
(“Journal of Researches into the Geology and
Natural History of the Various Countries Visited by H. M. S. Beagle London” de 1839),
que lhe despertaram o interesse em conhecer
os trópicos. Entre os livros que considerava
importantes para sua formação, destaca-se o
“Essay of the Principle of Population” de Thomas Robert Malthus (1766-1834), além dos
livros de Charles Lyell sobre Geologia que o
ajudaram a interpretar suas observações sobre
a sucessão das espécies no espaço e no tempo.
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Meses após sua chegada em Leicester, conheceu Henry Walter Bates (1825-1892), filho
de um fabricante de meias que fora aprendiz
na fábrica do pai. Aos 14 anos, Bates deixou
a escola e passou a frequentar aulas noturnas
no Instituto de Mecânica. Como naturalista
foi um autodidata e suas atividades transformaram Wallace em entusiasmado coletor de
insetos com destaque para os besouros. Foi
um memorável encontro para a vida dos dois
e com repercussão significativa no desenvolvimento da Biologia (FERREIRA, 1990).
A sociedade vitoriana foi abalada quando, em
1844, foi publicado anonimamente o livro
“Vestiges of the Natural History of Creation”
(Vestígios da História Natural da Criação),
que se tornou um fenômeno editorial. O livro
pode ser considerado como uma das mais importantes contribuições pré-darwinianas sobre a evolução das espécies. Foram publicadas
12 edições e somente na última, a de 1884, foi
revelado o nome do autor, Robert Chambers
(1802-1871), um jornalista e editor escocês
bem sucedido e que já havia falecido. Ao comentar o livro, Browne (2007) destacou que
ele transformara o debate sobre a evolução,
pois causara irritação entre cientistas e teólogos além de intenso debate na sociedade vitoriana com impacto constrangedor para alguns
e fascinação para outros.

Darwin, que em 1844 já tinha um ensaio de
231 páginas sobre a Evolução, escreveu uma
carta a sua esposa Emma Darwin (18081896), em julho do mesmo ano na qual afirma que, caso ele sofresse uma morte súbita,
ela deveria contratar um editor para fazer
uma publicação póstuma. Acredita-se que,
depois da leitura do livro de Chambers, Darwin teve um choque, pois em termos gerais,
a tese central do livro era semelhante às suas,
conforme descritas no ensaio de 1844. Embora muitos fatos apresentados por Chambers fossem incorretos, o livro continha o
princípio essencial das origens progressivas
e naturais das espécies (BROWNE, 2007).
A comoção causada pelo livro de Chambers
teria sido uma das razões da não publicação
do ensaio de Darwin.
Wallace, o autodidata mais jovem e fora do
ambiente científico vitoriano, leu o livro de
Chambers no final de 1845 e considerou a
engenhosa tese apresentada como um desafio para buscar novos dados que deveriam
ser confrontados com aqueles apresentados
no livro.
Em 1846, Darwin iniciou seu o trabalho
com cracas (Cirripedia), crustáceos marinhos sésseis que vivem fixados a rochas e
em outros objetos flutuantes, encerrados em
uma carapaça calcária, com formato semelhante a um pequeno vulcão. Dedicou oito
anos de pesquisa à anatomia e taxonomia
desses animais, resultando na publicação de
duas monografias em 1854.
Em fins de 1847, motivados provavelmente pela leitura do livro Willian H. Edward
(1822-1909) “Voyage up the River Amazon”,
Wallace, então com 25 anos, e Bates, com 23,
decidiram planejar uma viagem ao Brasil.
Bates (1863) relata no prefácio de seu livro
“The Naturalist on the River Amazons” que:
“O plano consistia em fazer uma coleção de
objetos, isto é, insetos, pássaros, peixes, etc,
vender as duplicatas em Londres para pagar
as despesas, e assim obter dados com o objetivo, como o Sr. Wallace expressou em uma
de suas cartas, de resolver o problema da origem das espécies, um assunto sobre o qual
nós tínhamos conversado muito e discutido
na nossa correspondência” (FERREIRA,
1990 apud BATES, 1863).
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CRONOLOGIA 1809-1862
1823

1828

Alfred R. Wallace

1836

Passa a residir em Hertford e
frequenta a Hertford Grammar
School, o único período de
ensino formal em sua vida.

08/01/1823
Nasce Alfred Russel Wallace
em Monmouthshire, USK.

As condições
econômicas
da família
impedem a
continuidade
dos seus
estudos.

1809

Inicia suas atividades no
Christ’s College Universidade de Cambridge.
27/12/1831 a 02/10/1836
Viagem no HMS BEAGLE
(5 anos e 10 meses) Passa
a residir em Londres e a
distribuir os espécimens
coletados para identificação.
As aves são identificadas
por John Gould e estabelece
amizade com o geólogo
Charles Lyell. Inicia seu
primeiro caderno de notas
sobre a transmutação das
espécies.

Charles R. Darwin
78

Genética na Escola | Vol. 8 | Nº 1 | 2013

1831

1809

1828

12/02/1809
Nasce Charles Robert Darwin
em Shrewsbury, Shopshire,
Inglaterra.

25/04/1848
Inicia sua expedição
para a Amazônia junto
com Henry Walter Bates

12/07/1852
Na viagem de
volta à Inglaterra,
o navio se
incendeia e
afunda.
O resgate
acontece após
10 dias.

Principal conclusão
da Lei de Sarawak:
“Toda espécie surgiu
coincidente no tempo
e no espaço com uma
espécie preexistente
intimamente
relacionada”.
Entretanto, não
apresenta o
mecanismo pelo qual
uma espécie poderia
dar origem a outra
(transmutação).

02/1858
Escreve “On the tendency of
varieties to depart indefinitely
from the original type” (Sobre
a tendência das variedades
em divergir indefinidamente
do tipo original) e envia para
Darwin para comentários.
III. On the Tendency of
Varieties to Depart Indefinitely
from the Original Type
By Alfred Russel Wallace J.
Proc. Linn. Soc.: Zoo. 1958 3:
53-62.

1862

1852

Casa de Wallace em Ternate:

04/1854
Chega a Cingapura.

1855

É contratado para
lecionar desenho,
levantamento
topográfico, língua
inglesa e aritmética
no Collegiate
School em Leisceter.
Encontra-se com
Henry Walter Bates.

01/03/1854
Inicia sua viagem de
coleta e observação no
Arquipélago Malaio:
Malásia, Indonésia,
Timor Leste e Papua
Nova Guiné.

1858

1854
1848

03/1837
Muda-se para Londres
a fim de morar com seu
irmão John e permanece
com ele por 7 anos.
Nesse mesmo ano
inicia em Bedford,
na companhia de seu
irmão mais velho,
o treinamento em
agrimensura.

1844

1837
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01/04/1862
Retorna para a
Inglaterra.

1862
18/06/1858
Acusa o recebimento do
manuscrito.
Excerto de um trabalho inédito
sobre espécies de C. Darwin,
esq., que consiste em uma
parte do capítulo intitulado
“Sobre a Variação dos Seres
Orgânicos em estado Natural;
sobre o Meio Natural de
Seleção; sobre a Comparação
de Raças Domésticas e Espécies
verdadeiras”.
On the Variation of Organic
Beings in a state of Nature; on
the Natural Means of Selection;
on the Comparison of Domestic
Races and true Species. J. Proc.
Linn. Soc. 3: 45-53.

1859

Publica um trabalho
sobre Cirripedia,
crustáceos marinhos
(cracas).

1858

14/09/1842
Muda-se para a Down House na village de Downe, Kent.
Redige um manuscrito a lápis de
35 páginas denominado “Esboço
de Minha Teoria Sobre Espécie”.
Elabora um novo manuscrito de
240 páginas que denomina de
“Teoria da Espécie”.
Determina instruções para a
publicação em caso de sua
morte súbita.

1854

29/01/1839
Casa-se com
Emma Wedgwood
e passa a residir
em Londres.

1842

1839

1862
Origin of
species na sua
terceira edição.

Sobre a origem das
espécies por meio da
seleção natural, ou a
preservação de raças
favorecidas na luta
pela vida.
On the origin of
species by means of
natural selection, or
the preservation of
favoured races in the
struggle of life.
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WALLACE E BATES
NA AMAZÔNIA
Em 26 de abril de 1848, os dois embarcaram
em Liverpool a bordo do navio Mischief para
o Brasil onde desembarcaram em 26 de maio
na cidade do Pará (atual Belém). Chegaram
à Amazônia como entusiasmados estudiosos
da história natural e, como escreve Anthony
Smith, em seu livro “Os Conquistadores do
Amazonas” (SMITH, 1990) “Fizeram isso
sem recorrer às práticas normais do imperialismo. Simplesmente se apossaram, sem
Bíblia, rifle e nem colonialismo”.
Trabalharam juntos em coletas e observações por cerca de dois anos na região do baixo Rio Amazonas entre Belém e Santarém
incluindo o Rio Tocantins e chegaram à Barra do Rio Negro (hoje Manaus) em dezembro de 1849. Em março de 1850, decidiram
tomar rumos distintos: Wallace escolheu
explorar o Rio Negro e Bates, o Rio Solimões e seus tributários. A separação parece
ter sido de ordem prática, pois as coletas em
áreas diferentes seriam mais convenientes.
Provavelmente a diferença de temperamentos também contribuiu: Bates era um colecionador paciente, o que contrastava com a
impetuosidade de Wallace. Entretanto, não
houve ruptura entre eles, como prova a correspondência que mantiveram depois (FERREIRA, 1990).

WALLACE NO RIO NEGRO
Num período de dois anos, Wallace sobiu o
rio Negro por duas vezes. Na primeira viagem, chegou até os povoados de Pimichin e
Yavita, onde ficam as nascentes do Rio Negro e Orinoco na Venezuela. Continuou suas
explorações pelo Rio Cubate, um afluente
do rio Içana, no alto rio Negro e sobiu o rio
Uapés até Iauaretê. Esta primeira expedição
durou pouco mais de 1 ano, com saída de
Manaus em 31 de agosto de 1850 e retorno
em 15 de setembro de 1851.
Na segunda viagem, iniciada em outubro de
1851, sobiu o Rio Uapés até a confluência
do Rio Cuquiari na Colômbia. Retornou a
Manaus em maio de 1852. Nessa expedição, ao chegar à localidade de São Joaquim,
em novembro de 1851, foi acometido por
uma crise de malária. Por dias, Wallace foi
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incapaz de falar e mal pôde virar-se em sua
rede. Tomou quinino por alguns dias sem
qualquer benefício aparente. Depois de
duas semanas, os sintomas cessaram temporariamente, deixando-o magro e fraco,
mas febres e suores continuavam a ocorrer.
Ele permaneceu em estado grave, até final
de janeiro de 1852. Seu estado físico melhorou progressivamente e após 2 meses e
23 dias, em 21 de fevereiro de 1852, retomou sua jornada pelo Rio Uaupés, subindo
o rio até a confluência com o Rio Cuquiari
na Colômbia.
Nos trechos introdutórios do livro “Peixes
do Rio Negro”, organizado por Mônica de
Toledo-Piza Ragazzo (WALLACE, 2002),
consta um minucioso relato sobre a viagem
de Wallace aos rios Negro e Uapés com
comentários de Wallace sobre os peixes do
Rio Negro, cronologia da expedição (18501852) e ilustrações de peixes e mapas feitos
por Wallace.

WALLACE RETORNA
À INGLATERRA
Em 1852, com a saúde abalada, Wallace decidiu voltar para a Inglaterra e teve um retorno dramático. Em 12 de julho de 1852 ele
embarcou no navio Helen com uma grande
quantidade de material coletado e alguns
animais vivos. Em 6 de agosto, no meio da
viagem (latitude 30°30’N, longitude 52°O)
foi detectada fumaça saindo das escotilhas.
A fumaça aumentou, impossibilitando a
retirada de qualquer coisa que estava a bordo. A tripulação abandonou a embarcação e
refugiou-se nos botes. Após 10 dias em alto
mar, os náufragos foram resgatados pelo navio Jordeson, procedente de Cuba. Após dias
angustiantes, chegou à Inglaterra em 01 de
outubro de 1852, oitenta dias depois de ter
deixado o Pará. Wallace conseguiu salvar
apenas seu relógio, cadernos de anotações
e seus desenhos de palmeiras e peixes. A
maioria das notas sobre os hábitos dos animais e os desenhos dos insetos e a coleção
resultante de suas coletas foi perdida.
Com o pouco que restou de sua trágica viagem, publicou em 1853, dois livros: “Palm
Trees of the Amazon and Their Uses”
(Wallace, 1853) e “A Narrative of Travels
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on the Amazon and Rio Negro”, traduzido
como “Viagens pelo Amazonas e rio Negro”
(WALLACE, 1939).
Apresentou trabalhos nas Sociedades Zoológica e Entomológica, mas não conseguiu
abrigo em instituições de pesquisa, pois alguns o criticavam por ser um mero colecionador, já que não possuía título universitário
ou qualquer outra credencial. Além disso,
não teve qualquer apoio financeiro e mesmo
com todas essas restrições manteve-se determinado e entusiasmado, dando continuidade
às suas pesquisas.

WALLACE NO
ARQUIPÉLAGO MALAIO
Com perseverança, em 1854, conseguiu
apoio de Sir Roderick Murchison, presidente da Real Sociedade de Geografia, para uma
nova expedição, dessa vez para o Arquipélago Malaio (hoje Malásia, Indonésia, Timor
Leste e Papua-Nova Guiné). Ele chegou a
Cingapura em abril de 1854 e passou oito
anos (1854-1862) explorando as diversas
ilhas.
Como meio de transporte, utilizou diversos
tipos de embarcação existentes na região e
navegou cerca de 22.000 quilômetros. Vivia como os nativos e coletou mais de 125
mil espécimes: 310 mamíferos, 100 répteis,
8.050 aves, 7.500 conchas, 13.100 lepidópteros, 83.200 coleópteros e 13.400 outros insetos (WALLACE, 2010). Escreveu um livro
sobre seu trabalho e suas experiências “The
Malay Archipelago: The Land of the Orang-utan and Bird of Paradise” (WALLACE,
1869). Essa obra é considerada um dos melhores livros científicos de viagens do século
XIX.
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A LEI DE SARAWAK
Na sua autobiografia, ele escreveu que em
fevereiro de 1855, menos de ano após sua
chegada ao Arquipélago Malaio, vivia isolado em uma pequena casa em Sarawak (hoje
Kuching-Bornéu) e contava somente com a
companhia de um rapaz malaio, chamado
Ali, seu cozinheiro. Durante a estação chuvosa, sem qualquer tipo de atividade de coleta, dedicava seus dias a ler alguns livros e
a pensar sobre a questão da origem das espécies.
Nessa ocasião ele escreveu o artigo “On the
Law Which Has Regulated the Introduction of New Species (WALLACE, 1855),
cujo tema central está relacionado com as
mudanças geológicas graduais e a distribuição geográfica de plantas e animais, vivos e
fósseis. O artigo trata de como essas mudanças poderiam contribuir para a diversificação,
uma vez que espécies próximas apresentam
distribuições geográficas similares e são simultâneas no tempo, assim como as espécies
fósseis com as mesmas características são
encontradas no mesmo extrato geológico.
Nessas circunstâncias, ele concluiu que o
processo evolutivo pode gerar diversidade
e que “cada espécie apareceu coincidente no
espaço e no tempo com uma espécie semelhante pré-existente”. Essa ideia passou a ser
conhecida como “lei de Sarawak”.

82

A SOLUÇÃO EM TERNATE

A influência do espaço e do tempo na Biologia é uma das marcas do pensamento de
Wallace. Entretanto, ele não tinha ideia de
qual seria o possível mecanismo para a diversificação das espécies. Esse artigo é considerado uma contribuição pioneira sobre o
problema da origem das espécies, antes da
proposição da seleção natural.

Ao completar 35 anos, Wallace chegou a
Ternate e o grande desafio continuou sendo
o “problema das espécies”: como uma espécie
se transforma em outra e como as espécies
divergem no decorrer do tempo. Diante dessas incertezas, ele escreveu: “não cheguei a
nenhuma conclusão satisfatória até fevereiro
de 1858, pois faltava encontrar um mecanismo dinâmico pelo qual se processa a evolução dos seres vivos na natureza.”

O artigo despertou o interesse de Charles
Lyell, dadas as suas possíveis implicações
para o entendimento da mudança evolutiva. Em abril de 1856, quando visitou Darwin, alertou-o sobre o conteúdo do artigo
de Wallace, cujas ideias eram semelhantes
às do ensaio de Darwin, de 1844, que ainda
não tinha sido publicado. A advertência de
Lyell foi um estímulo e Darwin começou a
escrever o que chamou de “grande livro” sobre a origem das espécies. No entanto, esse
trabalho foi interrompido.

Em sua autobiografia (WALLACE, 1905)
ele escreveu que o problema não era só saber como e por que as espécies mudam, mas
como e por que elas se transformam em espécies novas bem definidas e que se distinguem umas das outras em muitos aspectos.
Além disso, o problema incluía também
propor uma explicação por que e de como as
espécies se tornam bem adaptadas a novos
modos de vida e por que formas intermediárias desaparecem deixando a espécie claramente definida.
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Na época, estava sofrendo ataques bastante
severos de febre intermitente e, certo dia, deitado na cama durante um acesso de calafrios,
embrulhado em cobertores embora estivesse
31oC lá fora, o problema das espécies voltou a
se apresentar e algo o levou a pensar nas restrições ao crescimento populacional. Essas
eram as ideias descritas por Malthus em seu
“Ensaio sobre a população”, uma obra que ele
lera alguns anos antes e que deixara “impressão profunda e permanente em minha mente1”. Recordou das restrições ao crescimento
populacional, como doença e fome, que podem atuar tanto sobre os humanos como nos
animais. Deste modo, o crescimento mais rápido das populações animais, possibilita que
tais restrições atuem com muito mais eficácia
do que em humanos; e, enquanto ele ponderava vagamente sobre esse fato, ocorreu-lhe,
de súbito, a ideia de sobrevivência dos mais
aptos, que os indivíduos eliminados por essas restrições devem, no geral, serem inferiores aos que sobrevivem. Nas duas horas que
transcorreram até que os tremores de febre
cessassem, preparou um rascunho de sua
tese. Nas duas noites seguintes, terminou a
redação do manuscrito.
Adaptado de: CAMERINI, J. R. 2002.

1. Em 1838 Darwin também foi
influenciado pelos conceitos
maltusianos das restrições do
crescimento população em seres humanos, que poderiam ter
equivalência nas espécies não
humanas.
2. Disponível em: http://
darwin-online.org.uk/content/
frameset?pageseq=1&itemID=F350&viewtype=text

Wallace escreveu duas cartas, uma para Darwin, anexa ao manuscrito do trabalho, pedindo para que, se achasse o artigo de algum
valor, enviasse para Lyell providenciar sua
publicação. A segunda carta, datada de 2 de
março de 1858, foi enviada ao irmão mais
moço de Bates, Frederick, que também era
entomólogo. As cartas foram despachadas
em 9 de março, e seguiram para Europa via
Cingapura (FERREIRA, 1990).

DARWIN E A CARTA
DE TERNATE
Em julho de 1858, Darwin recebeu um pacote e, surpreso, pensou em quem poderia
ter-lhe enviado uma correspondência procedente de Ternate, nas Índias Orientais
holandesas, entre Célebes e Nova Guiné.
Verificou tratar-se de um manuscrito do
naturalista Alfred Russel Wallace expondo ideias semelhantes às de seu manuscrito
de 1844 sobre evolução por seleção natural.
Nunca se saberá ao certo a data em que o manuscrito chegou às mãos de Darwin (BRO-

WNE, 2007). Em 18 de junho de 1858, Darwin escreveu a Lyell relatando que a ameaça
à sua precedência se concretizou e exprimiu
seu desespero ao escrever: “nunca vi uma
coincidência tão impressionante. Se Wallace
tivesse lido meu manuscrito de 1842 não faria um resumo melhor! Até as expressões que
ele usa são títulos de meus capítulos”.
Darwin consultou seus dois melhores amigos, Lyell e Hooker, sobre como proceder.
Deveria silenciar e deixar que Wallace recebesse as honras? Os amigos tinham conhecimento de que ele vinha trabalhando sobre o
assunto há mais tempo que Wallace e conhecimento da quantidade de informações que
Darwin havia acumulado. Finalmente decidiu-se que a solução mais justa seria apresentar numa reunião na Sociedade Lineana, uma
comunicação em conjunto. Nessa ocasião, foi
apresentado um resumo do manuscrito de
Darwin de 1844 (“Sobre a variação dos seres
orgânicos em estado natural; sobre os meios
naturais de seleção; sobre a comparação das
raças domesticadas e espécies verdadeiras”),
o resumo de uma carta de Darwin a Asa
Gray, professor de Botânica na Universidade
de Harvard, postada em Down em 5 de setembro de 1857, e o artigo de Wallace (“Sobre a tendência das variedades de divergir indefinidamente do tipo original”). Os textos
de Darwin e Wallace foram apresentados em
1 de julho de 1858 e publicados no Journal
of the Linnean Society (Zoology)2. Nessa
publicação, a contribuição de Darwin é anterior à de Wallace e, desse modo, a prioridade
da ideia, ao menos em termos formais, passa
a ser de Darwin.
“Dois homens, em lados opostos do mundo,
fizeram a mesma extraordinária descoberta
ao mesmo tempo. Tudo o que tinham em
comum era a língua, uma pergunta a ser respondida, oportunidade de viajar, disposição
de trocar cartas, uma vaga familiaridade com
Malthus e apreciação da importância da biogeografia de ilhas” (QUAMMEM, 2009).

SOBRE AS COMUNICAÇÕES
SOCIEDADE LINEANA
Tanto Darwin como Wallace realizaram expedições que contribuíram significativamente para a sua formação científica. Entretanto,
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apesar das semelhanças nos aspectos teóricos dos trabalhos apresentados, há divergências nas fundamentações empíricas. Primeiramente Wallace formulou suas teorias
em grande parte com base em observações
de campo, pois suas coletas, sempre com um
grande número de espécimes, permitiram
reconhecer que dentro de uma mesma espécie existe considerável variação. Darwin, por
outro lado, conduziu experimentos, coletou
dados sobre a variação sob domesticação e os
resultados obtidos foram fundamentais para
construir sua teoria. Adicionalmente, durante quase vinte anos, Darwin colecionou
dados de outros naturalistas que pudessem
apoiá-lo. O caminho do raciocínio dos dois
também foi diferente: Darwin iniciou por
desenvolver o conceito de seleção natural,
que mais tarde ligaria ao princípio da divergência; por outro lado, Wallace, de início
postulou a divergência das espécies, publicada em seu artigo de 1855, e depois chegou à
seleção natural. Finalmente, os avanços principais de Wallace foram o resultado de momentos de inspiração, enquanto a descoberta
de Darwin veio após cuidadosas análises ao
longo de vários anos.
Kutschera (2003) fez uma análise comparativa das comunicações de Darwin e de
Wallace no desenvolvimento do conceito de
seleção natural e as mais significativas estão
sumarizadas a seguir:
• Wallace ressalta a distinção entre variedades domesticadas e naturais. Para ele,
os animais domesticados são “anormais” e
não podem ser utilizados como “sistema
modelo” aplicáveis a animais na natureza.
Darwin salienta as similaridades entre as
variedades domésticas e naturais e as utilizou na construção de sua argumentação.
• Wallace usa apenas exemplos animais na
“luta para existência”. Por outro lado, Darwin faz referências a plantas e animais,
isto é, organismos móveis e sésseis.
• Wallace dá ênfase à competição de animais
em relação ao seu meio (vivo ou inorgânico) e outras espécies: a luta contra inimigos
e predadores é decisiva para o processo. Já
Darwin destaca a competição entre espécies próximas.
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• Desde o início de sua carreira como evolucionista (1858), Wallace rejeitava os conceitos lamarckistas de herança dos caracteres adquiridos durante a vida. O termo
seleção natural não é usado por Wallace.
Darwin o utiliza em muitas sentenças.
Wallace introduz os termos adaptação e
população com sentido semelhante ao que
usamos no presente. Ambos usam o termo
espécie, mas não a definem claramente em
suas primeiras publicações. Trata-se de
discussão fundamental que será discutida
em um trabalho futuro.
• Darwin escreve apressadamente uma versão resumida do grande livro que começara a redigir após a advertência de Lyell sobre as ideias de Wallace. O livro “A origem
das espécies” chegou às livrarias em 24 de
novembro de 1859 e a primeira edição esgotou-se imediatamente. Uma nova edição
foi publicada em 1860.

WALLACE RETORNA
À INGLATERRA
Wallace estava de volta à Inglaterra em
1862, quando “A Origem das Espécies” estava na sua terceira edição e já tinha renome internacional entre seus admiradores e
detratores. Para Wallace, a vida não foi fácil.
Perdeu suas economias em investimentos
desastrosos e não conseguiu emprego para
exercer seu trabalho. Escreveu artigos e livros que lhe deram notoriedade intelectual,
mas pouco retorno financeiro. Os problemas
continuaram e em 1880, Darwin o auxiliou,
conseguindo uma pensão especial do governo britânico.
Em 1889, Wallace publicou um livro sobre
seleção natural que generosamente intitulou “Darwinismo” traduzido recentemente
pela Editora da Universidade de São Paulo
(WALLACE, 2012). Assim, manteve-se livre
de preocupações sobre quem levou crédito
pelas descobertas. Para Wallace, o importante eram as ideias. Ele “teve uma vida fecunda
para alguém sem boa educação formal ou
dinheiro. Viajou muito para longe, tanto em
termos de espaço geográfico quanto de amplitude intelectual. Traçou a própria linha e
soube andar nela” (QUAMMEN, 2008).
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A

importância das ideias apresentadas por Mendel é indiscutível. Um
modo de avaliar essa importância é verificar a presença desse conteúdo
nos livros didáticos de Biologia do Ensino Médio. De acordo com todos eles,
para um estudante compreender bem o funcionamento da Ciência da Vida,
ele deve conhecer os conceitos propostos por Mendel em seu trabalho “Experimentos em hibridação de plantas”.
O trabalho original “Versuche über Planzen-Hybriden” foi publicado em um
volume da “Verhandlungen des Naturforschenden vereines in Brünn”, hoje
Brno, na atual República Checa, em 1866. Já a tradução para o inglês, a partir
da edição original em alemão, foi publicada em 1901 em Londres, no “Journal of the Royal Horticultural Society” por Willian Bateson, biólogo inglês
e grande defensor e divulgador das ideias apresentadas por Mendel. Nessa
tradução, Bateson fez anotações de rodapé e sugeriu pequenas mudanças no
texto original, sendo todas elas colocadas entre parênteses.
Esse volume da revista “Genética na Escola”, contém uma versão em português, feita em 1986 pela professora Dra. Maria Augusta Querubim Rodrigues
Pereira a partir da tradução elaborada por Bateson.
Acreditamos que esse material pode ser muito útil para professores e estudantes, pois possibilita a visualização do processo de criação das ideias apresentadas por Mendel. Muitas vezes, nos manuais de Biologia, as “leis de Mendel”
são apenas descritas e explicadas, permitindo a formação de uma concepção
equivocada da Ciência. De acordo com essa visão, os cientistas são seres especiais que, em dias inspirados, revelam as leis da Natureza a partir da simples
observação.
Já o texto mostra um monge que elabora uma longa e elegante sequência de
experimentos para testar seu modelo explicativo. Além disso, ele analisou mais
de mil plantas diversas vezes para a obtenção de dados robustos que permitissem avaliar as suas hipóteses. Fica também evidente, ao longo do artigo, a inovadora abordagem matemática na análise de dados referentes à transmissão de
características ao longo das gerações.
Por fim, é interessante verificar que alguns conceitos geralmente atribuídos a
Mendel não são citados ao longo do texto: genes, alelos, homozigotos e heterozigotos. Os dois últimos, por exemplo, foram propostos por Willian Bateson
(para saber mais sobre o papel desse pesquisador, leia o artigo de Lilian Al-Chueyr Pereira Martins: “Bateson e o programa de pesquisa mendeliano” em
Episteme, Porto Alegre, n. 14, p. 27-55, jan./jul, 2002).

http://www.ilea.ufrgs.br/episteme/portal/pdf/numero14/episteme14_artigo_
martins.pdf
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Experimentos de
Hibridação em Plantas
Realizados por
*
Gregor Mendel (1865)
* O artigo de Gregor Mendel possui também um item
denominado “Experimentos com hibridos de outras
espécies de plantas” que será objeto de publicação futura.
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Artigo original:
MENDEL, GREGOR Versuche über Plflanzenhybriden. Verhandlungendes naturforschenden
Vereines in Brünn, Bd. IV für das Jahr 1865, Abhandlungen, 3–47. Apresentado nas reuniões de 08 de
fevereiro e 08 de março de 1865 da Sociedade de História Natural de Brünn.

http://www.mendelweb.org/MWGerText.html

Versão comentada para o inglês do artigo original de Mendel:
BATESON, WILLIAM Experiments in Plant Hybridization (1865) by Gregor Mendel

http://www.mendelweb.org/Mendel.plain.html

Tradução da versão em inglês:
PEREIRA, MARIA AUGUSTA RODRIGUES. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
Colégio Guilherme Dumont Villares, São Paulo. guquerubim@gmail.com.

OBSERVAÇÕES
INTRODUTÓRIAS

E

xperiências de polinização artificial, como
as efetuadas com plantas ornamentais
visando à obtenção de novas variedades de
cor, levaram aos experimentos que serão discutidos a seguir. A notável regularidade com
que reapareceram as mesmas formas híbridas,
toda vez que ocorre polinização entre as mesmas espécies, influenciou experimentos adicionais cujo objetivo foi acompanhar o desenvolvimento dos híbridos na sua descendência.
A este objetivo, numerosos observadores,
tais como Kölreuter, Gartner, Herbert, Lecoq, Wichura e outros, dedicaram parte de
suas vidas com inesgotável perseverança. Especialmente Gärtner, em seu trabalho “Die
Bastard-Erzeungung im Pflanzenreiche” (A
produção de híbridos no reino vegetal) apresentou observações muito importantes; recentemente Wichura publicou os resultados
de algumas investigações detalhadas sobre os
híbridos de salgueiro.
(1. O grande mérito do trabalho
de Mendel deve-se à sua
clara concepção a respeito
desses três requisitos
básicos. Tanto quanto eu
saiba, ela foi totalmente
inovadora para a sua época.)

O fato de até agora não ter sido formulada
uma lei geral, aplicável à formação e desenvolvimento dos híbridos, não deve surpreender
ninguém que esteja familiarizado com a extensão do trabalho e possa avaliar as dificuldades
a serem enfrentadas em experimentos dessa

natureza. Só poderá chegar-se a uma decisão
final quando dispusermos dos resultados de
experimentos detalhados realizados com plantas pertencentes às mais diferentes ordens.
Aqueles que conheceram trabalhos neste
campo chegarão à conclusão de que, entre
os numerosos experimentos realizados, nenhum foi executado em extensão e maneira
tais que torne possível determinar o número
de formas diferentes que aparecem na descendência dos híbridos, ou que permitam
classificar estas formas com segurança, de
acordo com as gerações, ou ainda estabelecer
com precisão suas relações estatísticas(1).
Empreender um trabalho tão extenso, realmente requer alguma coragem; entretanto,
parece ser o único caminho correto pelo qual
podemos finalmente alcançar a solução de
uma questão de tal importância para a história da evolução das formas orgânicas.
O trabalho aqui apresentado reúne os resultados de um experimento detalhado. Esse experimento limitou-se a um pequeno número
de plantas e agora, após 8 anos de duração,
está concluído em seus aspectos essenciais. É
deixado ao leitor decidir se o plano segundo
o qual os experimentos foram conduzidos e
executados foi o mais adequado para alcançar os fins desejados.
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SELEÇÃO DAS PLANTAS
EXPERIMENTAIS
O valor e a utilidade de qualquer experimento
são determinados pela adequação do material
à finalidade para a qual ele é usado, e no nosso caso interessa o tipo de planta utilizada nos
experimentos e a maneira com que eles são realizados.
Caso se pretenda evitar, desde o início, todos
os riscos de se obterem resultados duvidosos,
a seleção do grupo de plantas adequadas para
experimentos deste tipo deve ser extremamente
cuidadosa.
Essas plantas devem, necessariamente:
1. possuir caracteres contrastantes e constantes;
2. produzir híbridos que, durante o período de
floração, possam ser protegidos da influência
de qualquer pólen estranho, ou apresentem,
naturalmente, tal proteção. Esses híbridos e
sua descendência não devem apresentar reduções drásticas de fertilidade nas gerações
sucessivas.
Se durante os experimentos ocorrerem acidentalmente fecundação por pólen estranho e
este fato não for detectado, poderão ser tiradas
conclusões completamente erradas. Fertilidade reduzida ou esterilidade completa de certas
formas, como ocorre na descendência de muitos
híbridos, poderia dificultar os experimentos ou
torná-los impraticáveis. Para descobrir as relações entre as formas híbridas e também entre
elas e seus progenitores, parece ser necessário
que todos os membros das classes obtidas em
cada geração sejam, sem exceção, objeto de observação.
Desde o início, atenção especial foi devotada às
leguminosas, devido a sua estrutura floral peculiar. Experimentos realizados com diversos
membros desta família levaram à conclusão de
que o gênero Pisum possuía as características
necessárias.
Neste gênero, algumas variedades inteiramente
distintas possuem características que são constantes e de fácil reconhecimento; e, quando seus
híbridos são cruzados entre si, produzem descendência totalmente fértil. Além disso, dificilmente ocorre fecundação por pólen estranho, já
que os órgãos reprodutores estão muito próxi-
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mos e localizados dentro da carena, de tal forma
que a antera se abre dentro do botão, ficando
o estigma coberto de pólen antes da abertura
da flor. Esta característica é especialmente importante. A polinização artificial é certamente
um processo elaborado, mas quase sempre tem
sucesso. Para realizá-la, o botão é aberto antes
de estar completamente desenvolvido, a carena
é removida, por meio de pinças, os estames são
cuidadosamente extraídos; posteriormente, o
estigma pode ser polvilhado com pólen desejado. Outras vantagens a serem sustentadas são:
a facilidade de cultivo dessas plantas em hortas
ou vasos, e seu período de crescimento relativamente curto.
No total, 34 variedades distintas de ervilha
foram obtidas de diversos produtores e submetidas a dois anos de triagem. Em uma das
variedades, entre um grande número de plantas
semelhantes, foram observadas algumas formas
nitidamente diferentes. Essas, entretanto, não
variaram no ano seguinte e coincidiram inteiramente com outra variedade obtida do mesmo
produtor; portanto, as sementes foram, sem
dúvida, acidentalmente misturadas. Todas as
demais variedades produziram descendência
perfeitamente constante e nenhuma diferença essencial foi notada durante os dois anos
de observação. Para a polinização, 22 dessas
variedades foram selecionadas e cultivadas durante o período de experimentação. Todas, sem
exceção, permaneceram constantes. Sua classificação sistemática é difícil e incerta. Se nós
adotarmos a definição mais estrita de espécie,
segundo a qual pertencem uma mesma espécie
os indivíduos que, em circunstâncias idênticas,
apresentam caracteres semelhantes, nenhuma
dupla dessas variedades poderia ser classificada
como pertencente à mesma espécie. Entretanto, de acordo com a opinião de especialistas, a
maioria dessas variedades pertence à espécie
Pisum sativum, enquanto as restantes são consideradas e classificadas, ou como subespécies de
P. sativum ou como espécies independentes, tais
como P. quadratum e P. umbellatum. Entretanto, a posição na qual podem ser colocadas em
um sistema de classificação não tem qualquer
importância, quando se considera a finalidade
do experimento em questão. Até agora, tem-se
visto que é impossível traçar uma linha definida separando as espécies e as variedades, bem
como os híbridos entre as espécies e entre variedades.
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DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
DOS EXPERIMENTOS
Numerosos experimentos têm demonstrado
que, quando se cruzam duas plantas que diferem com relação a um ou mais caracteres,
aqueles comuns a ambas são transmitidos inalterados para os híbridos e sua descendência,
mas cada par de caracteres diferentes une-se no
híbrido para formar um novo caráter, o qual é
geralmente variável na descendência desse híbrido. O objetivo deste trabalho foi observar
essas variações em cada par de caracteres distintos e deduzir a lei segundo a qual eles aparecem nas gerações sucessivas. Portanto, foram
realizados experimentos envolvendo cada um
dos caracteres distintos presentes nas plantas
experimentais.
As variedades de ervilhas selecionadas para
cruzamento mostravam diferenças no comprimento e cor do caule; no tamanho e forma das
folhas; na posição, cor e tamanho das flores; no
comprimento do pedúnculo floral; e na forma,
cor e tamanho das vagens; na forma e tamanho
das sementes e na cor do endosperma (cotilédones) e do tegumento das sementes. Alguns
desses caracteres mencionados não permitem
uma separação nítida e segura, já que a diferença é “mais ou menos”, gradual e frequentemente
difícil de ser definida. Tais caracteres não podem ser utilizados em experimentos isolados,
os quais somente podem ser realizados com
caracteres que se apresentem claramente definidos. Finalmente, o resultado deve mostrar
se todos eles têm um comportamento regular
em suas uniões híbridas e se alguma conclusão
pode ser tirada a partir desses fatos.
Os caracteres selecionados para os experimentos estão relacionados com:
(2. Mendel usa tanto o
termo “albúmen” como
“endosperma” para designar
os cotilédones que contêm
o material de reserva na
semente.)
(3. Uma espécie possui vagem
vermelho-amarronzada que,
quando madura, torna-se
violeta e azul. Experimentos
utilizando esta variedade
foram iniciados apenas no
ano passado. Os resultados
desses experimentos nunca
foram publicados.)

1. A diferença na forma das sementes maduras.
Estas são redondas ou arredondadas, com
depressões na superfície, se as possuir, sempre pouco profundas (praticamente lisas);
ou são irregularmente angulosas e fortemente enrugadas (P. quadratum);
2. A diferença na cor do albúmen da semente
(endosperma)(2). O endosperma das sementes maduras é amarelo-pálido, amarelo-brilhante e cor de laranja, ou possui um tom
verde mais ou menos intenso. Essa diferença
de cor é facilmente vista nas sementes se seus
tegumentos forem transparentes;

3. A diferença na cor do tegumento das sementes. Ele é branco, caráter com o qual a cor
branca das flores está constantemente correlacionada; pode também ser cinza, cinza-pardo ou marrom-couro, com ou sem pintas
violetas, e nestes casos, a cor do estandarte da
flor é violeta e, a das alas, é púrpura, tendo
o caule, nas axilas das folhas, um matiz avermelhado. As sementes com tegumento cinza
tornam-se marrom-escuras em água fervente;
4. A diferença na forma das vagens maduras.
Elas são intumescidas, sem estreitamento, ou
têm constrições profundas entre as sementes,
sendo mais ou menos enrugadas (Pisum saccharatum);
5. As diferenças na cor das vagens não maduras.
Elas podem ser verdes (claras ou escuras) ou
amarelo-brilhantes; desta coloração participam os caules, as nervuras das folhas e o cálice(3);
6. As diferenças na posição das flores. São axiais,
isto é, estão distribuídas ao longo do caule
principal ou são apicais, isto é, estão agrupadas no topo do caule, arranjadas em uma falsa
umbela; neste caso, a parte superior do caule
é mais ou menos subdividida (P. umbellatum);
7. As diferenças no comprimento do caule. O
comprimento do caule é muito variável entre
algumas formas; entretanto, é um caráter constante em cada uma delas, já que plantas sadias,
crescendo no mesmo solo, estão sujeitas a variações pouco importantes para esta característica. Para poder discriminar, com certeza, nos
experimentos envolvendo este caráter, sempre
foram cruzadas plantas de caules mais longos
(entre 182 a 213 cm) com aquelas de caule mais
curtos (entre 23 a 46 cm);
Cada par de características enumerado acima
foi unido por fecundação cruzada. Foram realizados:
1º teste 60 fecundações em 15 plantas
2º teste 58 fecundações em 10 plantas
3º teste 35 fecundações em 10 plantas
4º teste 40 fecundações em 10 plantas
5º teste 23 fecundações

em 5 plantas

6º teste 34 fecundações em 10 plantas
7º teste 37 fecundações em 10 plantas
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De um grande número de plantas de uma
mesma variedade somente as mais vigorosas
foram escolhidas para polinização. Plantas
fracas sempre proporcionam resultados incertos, pois mesmo na primeira geração de híbridos e mais ainda nas gerações subsequentes,
muitos dos descendentes ou não florescem, ou
formam somente poucas sementes defeituosas.
Além disso, em todos os experimentos foram
efetuados cruzamentos recíprocos, de tal maneira que uma variedade que serviu, em um
experimento, como produtora de sementes,
no outro experimento foi usada como produtora de pólen.
As plantas foram cultivadas em canteiros,
algumas em vasos, e foram mantidas em posição vertical por meio de varas, galhos e fios
esticados entre elas. Para cada experimento,
certo número de vasos foi colocado, durante
o período de floração, em uma estufa para
servir como plantas-controle do experimento principal realizado a céu aberto, quanto a
possíveis alterações causadas por insetos. Entre os insetos que visitam ervilhas, o besouro
Bruchus pisi(4), se em grande número, poderia
prejudicar o experimento. A fêmea desta espécie coloca ovos nas flores e deste modo abre
a carena; alguns grãos de pólen puderam ser
vistos claramente na lupa sobre os tarsos de
um espécimen coletado em uma flor.
Deve-se fazer menção a outras circunstâncias
que tornam possível a introdução de pólen
estranho. Isto ocorre, por exemplo, em alguns
casos raros em que certas partes de uma flor,
que em outros aspectos é completamente
normal, murcham resultando na exposição
parcial dos órgãos reprodutores. Foi também
observado um desenvolvimento defeituoso da
carena que faz com que o estigma e as anteras
permaneçam parcialmente descobertos. Algumas vezes acontece que o pólen não atinge seu
perfeito funcionamento. Neste caso, ocorre
um alongamento gradual do pistilo durante o
período de floração até que a extremidade do
estigma saia na ponta da carena. Este aspecto
também é observado em híbridos de Phaseolus
e Lathyrus.
O risco de polinização por pólen estranho é
desprezível em Pisum e incapaz de perturbar o
resultado geral. Entre as mais de 10.000 plan-
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tas que foram cuidadosamente examinadas,
houve apenas poucos casos em que indubitavelmente ocorreu polinização indesejada.
Desde que na estufa tais casos nunca foram
observados, pode-se supor que Bruchus pisi
e também as anormalidades descritas nas estruturas florais tenham sido os responsáveis.
(5)

(F1) A FORMA DOS HÍBRIDOS

Os experimentos que foram realizados, anteriormente, com plantas ornamentais forneceram evidências de que os híbridos, via de regra, não são exatamente intermediários entre
as espécies parentais. Em alguns dos caracteres mais visíveis, por exemplo, aqueles que se
referem à forma e ao tamanho das folhas, à
pubescência de diversas partes etc, o intermediário quase sempre pode ser visto; em outros
casos, entretanto, um dos dois caracteres parentais é tão preponderante que é difícil ou
totalmente impossível detectar, no híbrido, o
outro caráter. Este é precisamente o caso dos
híbridos de ervilhas. Em cada um dos sete
cruzamentos o caráter do híbrido assemelha-se de tal modo a uma das formas parentais
que, a outra ou escapa totalmente à observação, ou não pode ser detectada com certeza.
Esta circunstância é de grande importância
na determinação e classificação das formas
que aparecem na descendência dos híbridos.
Neste trabalho, daqui por diante, aqueles caracteres que são transmitidos intactos ou quase sem mudanças na hibridação e que constituem, portanto, os caracteres do híbrido serão
denominados “dominantes”, e aqueles que no
processo permanecem latentes, “recessivos”.
A expressão recessivo foi escolhida, pois os
caracteres assim designados retraem-se ou
desaparecem completamente no híbrido, mas
reaparecem sem mudanças na sua descendência, como será demonstrado mais tarde.
Além disso, foi demonstrado, em todos os
experimentos, que não importa se o caráter
pertence ao parental formador da semente ou
ao parental doador do pólen, pois a forma do
híbrido é sempre a mesma. Este fato foi também enfatizado por Gärtner, que chamou a
atenção para o fato de que até o especialista
mais experiente não seria capaz de determinar em um híbrido, qual das duas espécies
parentais foi a planta formadora de semente
ou a planta que originou o pólen.

(4. Mendel publicou uma nota
sobre este inseto em 1854
no “Verh. Zool. Bot.”, Wien
IV, p.27.)
(5. Mendel emprega o termo
híbridos para designar
os descendentes dos
seus cruzamentos com
ervilha, embora muitos
pesquisadores utilizem
este termo estritamente
para os descendentes de
cruzamentos entre espécies
distintas.)
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Dos caracteres analisados nos experimentos
são dominantes:
1. a forma redonda (lisa)(6) da semente, com
ou sem depressões suaves;
2. a cor amarela do endosperma da semente;
3. a cor cinza, cinza-parda ou marrom-couro
do tegumento da semente, associada a flores violetas e manchas avermelhadas nas
axilas das folhas;
4. a forma intumescida da vagem;
5. a coloração verde da vage m não madura,
associada com a mesma cor nos estames,
nervuras das folhas e do cálice;
6. a distribuição das flores ao longo do caule;
7. o maior comprimento do caule.
Com respeito a este último caráter, deve-se
dizer que o caule mais longo dos pais é usualmente superado pelo híbrido, fato este possivelmente devido à maior exuberância que
aparece em todas as partes quando se cruzam
plantas com caules de comprimentos muito
diferentes. Em vários experimentos, plantas
com caules de 30 e 182 cm produziram híbridos cujo comprimento de caule variava entre
182 e 228 cm.
Nos experimentos analisados, a cor do tegumento, as sementes híbridas são frequentemente mais pintadas e as pintas às vezes se fundem
em pequenas manchas violeta-azuladas. Frequentemente as pintas aparecem mesmo quando não estão presentes como caráter parental.
A forma das sementes e a cor do endosperma
dos híbridos desenvolvem-se imediatamente
após a fecundação artificial, por mera influência do pólen estranho. Portanto, podem ser
observados ainda no primeiro ano do experimento, enquanto todos os outros caracteres só
aparecem no ano seguinte, pois se desenvolvem a partir das sementes híbridas.

(F2) A 1ª GERAÇÃO (OBTIDA A
PARTIR) DOS HÍBRIDOS
(6. Por ser consagrado pelo
uso, o termo “lisa” será
utilizado em substituição ao
termo “redonda” utilizado
originalmente por Mendel.)

Nesta geração reaparecem, junto com os caracteres dominantes, também os recessivos com
suas peculiaridades completamente desenvolvidas em uma proporção média definida de
3 para 1, isto é, de cada quatro plantas desta
geração, três mostram o caráter dominante e

uma, o recessivo. Isto acontece, sem exceção,
com todos os caracteres que foram investigados nos experimentos. A forma rugosa das
sementes; a cor verde do endosperma; a cor
branca do tegumento e flores; as constrições
da vagem; a cor amarela das vagens não maduras, do pedúnculo, do cálice e das nervuras das
folhas; a forma de umbela das inflorescências
e o caule anão, todos reaparecem na referida
proporção numérica, sem qualquer alteração
essencial. Em nenhum experimento foram
observadas formas de transição.
Desde que os híbridos resultantes de cruzamentos recíprocos formam-se igualmente e
não apresentam diferenças apreciáveis em
seu desenvolvimento subsequente, os resultados (dos cruzamentos recíprocos) podem ser
agrupados em cada experimento. Os números
relativos que foram obtidos para cada par de
caracteres são os seguintes:
• Exp. 1. Forma da semente – de 253 híbridos foram obtidos 7.324 sementes
no segundo ano de pesquisa. Entre elas
5.474 lisas e 1.850 rugosas. Daí, pode-se
deduzir a proporção de 2,96 para 1.
• Exp. 2. Cor do endosperma – 258 plantas produziram 8.023 sementes, 6.022
amarelas e 2.001 verdes, sua proporção é,
portanto, 3,01 para 1.
Nestes dois experimentos cada vagem produz, geralmente, os dois tipos de sementes.
Em vagens bem desenvolvidas que contêm,
em média, de seis a nove sementes, ocorreu,
com frequência, que todas as sementes eram
lisas (Exp. 1), ou todas amarelas (Exp. 2); por
outro lado, nunca foram observadas mais que
cinco sementes rugosas ou cinco verdes em
uma mesma vagem. Parece não fazer diferença se no híbrido as vagens desenvolvem-se
antes ou depois, ou se elas se formam sobre
o eixo principal ou sobre o ramo lateral. Em
algumas plantas somente poucas sementes se
desenvolveram nas primeiras vagens formadas, e essas possuíam exclusivamente um dos
dois caracteres. Nas vagens que se desenvolveram a seguir, as proporções normais foram
mantidas. Assim como em vagens diferentes,
a distribuição dos caracteres também variou
em plantas diferentes. Servem como exemplo
os primeiros dez indivíduos das duas séries de
experimentos.
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Planta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EXPERIMENTO 1
Forma da semente
lisa
45
27
24
19
32
26
88
22
28
25

Como extremos da distribuição dos dois caracteres foram observadas no experimento 1, uma
planta com 43 sementes lisas para apenas 2 rugosas, e outra com 14 sementes lisas para 15 rugosas; no experimento 2, houve um caso de uma
de 20 sementes amarelas para 19 verdes.
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rugosas
12
8
7
10
11
6
24
10
6
7

Planta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EXPERIMENTO 2
Cor do endosperma
amarelas
25
32
14
70
24
20
32
44
50
44

do e 224, flores e tegumento da semente
brancos, dando proporção 3,15 para 1.
• Exp. 4. Forma da vagem – de 1.181 plantas, 882 tinham vagens intumescidas e 299,
com constrições, resultando 2,95 para 1.
• Exp. 5. Cor da vagem não madura – o número de plantas analisado foi 580, das quais
428 tinham vagens verdes e, 152, amarelas.
Consequentemente estavam na proporção
2,82 para 1.

Esses dois experimentos são importantes para a
determinação das proporções médias, pois evidenciam a considerável flutuação que pode ocorrer com um número pequeno de plantas experimentais. Para contar as sementes, especialmente
no experimento 2, é necessário algum cuidado,
já que em algumas sementes de muitas plantas
a cor verde do endosperma encontra-se menos
desenvolvida e, a princípio, pode passar despercebida. Este desaparecimento parcial da coloração verde não tem relação com o caráter híbrido
das plantas, já que ocorre também na variedade
parental. Esta peculiaridade (descoloração) limita-se ao indivíduo e não é herdada pela descendência. Em plantas vigorosas, esta aparência foi
notada frequentemente. As sementes que foram
danificadas por insetos durante o seu desenvolvimento variam com a frequência quanto à cor
e à forma, mas com um pouco de prática para
classificá-las esses erros são facilmente evitados.
É quase supérfluo mencionar que as vagens devem permanecer na planta até terem amadurecido completamente e secado; somente aí é que a
forma e a cor da semente estarão completamente
desenvolvidas.

Se reunirmos agora os resultados de todos os
experimentos, encontraremos para o conjunto
de formas com caracteres dominantes e recessivos uma proporção média de 2,98 para 1 ou 3:1.

• Exp. 3. Cor do tegumento das sementes –
Entre 929 plantas, 705 produziram flores
violetas e tegumento da semente cinza-par-

O caráter dominante pode ter aqui duplo significado, a saber, o de um caráter parental ou o
de um caráter híbrido. Somente na geração se-

Genética na Escola | Vol. 8 | Nº 1 | 2013

• Exp. 6. Posição das flores – entre 858 casos, 651 tinham inflorescências axiais e
207, apicais. Proporção: 3,14 para 1.
• Exp. 7. Comprimento do caule – das 1064
plantas, em 787 casos os caules eram longos e em 277, curtos. Por conseguinte, a
razão foi de 2,84 para 1. Neste experimento as plantas anãs foram cuidadosamente
transplantadas para um canteiro especial.
Esta precaução foi necessária, pois de outro
modo elas teriam perecido, cobertas pelas
plantas altas. Elas podem ser facilmente
identificadas nas fases mais jovens por seu
crescimento compacto e sua folhagem verde-escura.

verdes
11
7
5
27
13
6
13
9
14
18
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guinte pode ser determinado a qual dos dois significados se refere cada caso particular. Quando
se trata de um caráter parental, ele deve passar
sem alteração para toda a descendência; como
um caráter híbrido; por outro lado, deve manter
o mesmo comportamento que na primeira geração (F2).

(F3) A SEGUNDA GERAÇÃO
(OBTIDA A PARTIR) DOS
HÍBRIDOS
As formas, que na primeira geração (F2) apresentavam o caráter recessivo, não variam na geração seguinte (F3) com relação a este caráter,
permanecendo constantes na descendência.
O comportamento daquelas que possuem o
caráter dominante na primeira geração (descendentes dos híbridos) é, entretanto, diferente.
Destas, dois terços produzem descendência que
exibe caracteres dominantes e recessivos na proporção de 3:1 e, portanto, mostram exatamente a mesma proporção que as formas híbridas,
enquanto apenas um terço conserva constante o
caráter dominante.

OS EXPERIMENTOS ISOLADOS
PRODUZIRAM O SEGUINTE
RESULTADO:
• Exp. 1. Entre 563 plantas que nasceram
de sementes lisas, 193 produziram apenas
sementes lisas e portanto, permaneceram
constantes para este caráter; 372, entretanto, deram sementes lisas e rugosas na
proporção de 3:1. Portanto, o número de
híbridos comparando com o número de
constantes é de 1,93 para l.
• Exp. 2. De 519 plantas desenvolvidas de
sementes da primeira geração com endosperma amarelo, 166 produziram exclusivamente sementes amarelas enquanto 353
produziram sementes amarelas e verdes na
proporção de 3:1, o que resulta numa proporção de 2,13 para 1 entre plantas híbridas e constantes.
Nos cruzamentos seguintes foram selecionadas,
para cada análise, 100 plantas que apresentavam
o caráter dominante na primeira geração e para
assegurar a significância disto, 10 sementes de
cada uma foram cultivadas

• Exp. 3. A descendência de 36 plantas
produziu sementes com tegumento cinza-pardo, enquanto da descendência de 64
plantas, algumas tinham tegumento cinza-pardo e outras, branco.
• Exp. 4. A descendência de 29 plantas apresentou vagens intumescidas; da descendência de 71, por outro lado, algumas tinham
vagens intumescidas e outras vagens com
constrições.
• Exp. 5. A descendência de 40 plantas deu
somente vagens verdes; da descendência de
60 plantas, algumas tinham vagens verdes e
outras, amarelas.
• Exp. 6. A descendência de 33 plantas apresentou somente flores axiais; da descendência de 67, por outro lado, algumas tinham
flores axiais e, outras, apicais.
• Exp. 7. De 28 plantas, os descendentes
herdaram caules longos e, das outras, 72,
alguns longos e outros curtos.
Em todos esses experimentos, um certo número de plantas manteve constante o caráter
dominante. Os dois primeiros experimentos
têm especial importância para determinar as
proporções em que aparecem as formas com o
caráter constante, pois neles um grande número
de plantas pode ser comparado. As proporções
1,93:1 e 2,13:1 dão juntas quase exatamente a
proporção média de 2:1. O sexto experimento
deu um resultado completamente concordante.
Nos outros, as proporções variam para mais ou
para menos, conforme esperado em vista do pequeno número (100) de plantas analisadas. O
experimento 5, que mostrou o maior desvio, foi
repetido e no lugar da proporção 60 para 40, observou-se 65:35. “Portanto, a razão média de
2 para 1 aparece certamente como constante”.
Está demonstrado que, aquelas formas que
possuem o caráter dominante na primeira
geração, dois terços têm caráter híbrido, enquanto um terço permanece com o caráter dominante. A proporção 3:1 segundo a qual se
distribuem os caracteres dominantes e recessivos na primeira geração transforma-se, em
todos os experimentos, na proporção 2:1:1, se
o caráter dominante for diferenciado, de acordo com seu significado, em um caráter híbrido
ou um caráter parental. Desde que os membros da primeira geração (F2) nascem direta-
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mente das sementes dos híbridos (F1), “agora
está claro que os híbridos formam sementes
contendo um ou outro dos dois caracteres
diferentes; e desses, a metade desenvolve
novamente a forma híbrida, enquanto a
outra metade produz plantas que permanecem constantes e recebem os caracteres
dominantes ou recessivos (respectivamente),
em igual número”.

AS GERAÇÕES
SUBSEQUENTES (OBTIDAS A
PARTIR) DOS HÍBRIDOS
As proporções nas quais os descendentes dos
híbridos desenvolvem-se e segregam na primeira e segunda gerações são, provavelmente,
as mesmas em toda a descendência subsequente. Os experimentos 1 e 2 foram conduzidos por seis gerações; o 3 e o 7, por cinco; o
4, 5 e 6, por quatro. Esses experimentos continuaram, a partir da terceira geração, com um
número pequeno de plantas e desvios perceptíveis não foram encontrados. A descendência
dos híbridos segregou-se em cada geração na
proporção de 2:1:1 entre as formas híbridas e
formas constantes.

Se A for usado como símbolo de um dos dois
caracteres constantes, por exemplo, o dominante; a do recessivo e Aa da forma híbrida, em que
estão reunidos os dois, a expressão
A + 2Aa + a
mostra os termos da série da descendência de
híbridos para 2 caracteres diferentes. As observações feitas por Gärtner, Kölreuter e outros
de que os híbridos tendem a reverter às formas
parentais, também se confirmaram nos experimentos descritos. Verificou-se que o número de
híbridos que se origina de uma autofecundação
diminui a cada geração quando comparado com
o número de formas constantes, embora não
desapareçam totalmente. Se assumirmos que,
em todas as gerações, a fertilidade média é igual
para todas as plantas, e que cada híbrido forma
sementes, das quais metade produz novamente
híbridos, e metade é constante para ambos os
caracteres, os quais aparecem em proporções
iguais, a proporção do número de descendentes,
em cada geração, pode ser resumida no quadro
abaixo, onde A e a denominam os dois caracteres parentais e Aa as formas híbridas. Para abreviar os cálculos foi suposto que cada planta, em
cada geração forneça apenas 4 sementes:

Proporções
Geração

A

Aa

a

1
2
3
4
5
n

1
6
28
120
496

2
4
8
16
32

1
6
28
120
496

Na 10ª geração, por exemplo, 2n-1 = 1.023. Isso
significa que, de cada 2.084 plantas que se originam nesta geração, 1023 têm o caráter dominante constante, 1.023, o caráter recessivo e apenas duas são híbridas.

A DESCENDÊNCIA DOS
HÍBRIDOS NOS QUAIS
VÁRIOS CARACTERES ESTÃO
ASSOCIADOS
Nos experimentos descritos acima foram usadas plantas que diferiam em apenas um caráter
essencial. O passo seguinte constitui em ve-

96

Genética na Escola | Vol. 8 | Nº 1 | 2013

A:
1
3
7
15
31
2n-1

rificar se o que foi observado para cada par de
caracteres, quando isolado, é aplicável a vários
caracteres diferentes quando associados, por
cruzamentos, em um mesmo híbrido. Nestes
casos, com relação à forma dos híbridos, os experimentos demonstram que estes, invariavelmente, aproximam-se mais do progenitor que
tem maior número de caracteres dominantes.
Se, por exemplo, a planta produtora de sementes
tem caule curto, flores brancas apicais e vagens
intumescidas e a planta produtora de pólen caule longo, flores violeta distribuídas ao longo do
caule e as vagens com constrições, o híbrido se
parece com o progenitor produtor de sementes

Aa:
2
2
2
2
2
2

a
1
3
7
15
31
2n-1
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apenas quanto à forma da vagem; para os outros
caracteres, ele se assemelha ao parental produtor
de pólen. Se um dos dois parentais possui apenas caracteres dominantes, o híbrido raramente
é, se é que pode ser, distinguível dele.
Dois experimentos foram feitos com um número considerável de plantas. No primeiro, as plantas parentais diferiam quanto à forma da semente e à cor do endosperma; no segundo, quanto à
forma da semente, à cor do endosperma e à cor
do tegumento. Experimentos com caracteres das
sementes dão resultados mais simples e mais seguros.
Para facilitar a análise dos resultados, nesses experimentos, os diferentes caracteres da planta
produtora de semente serão indicados por A, B
e C; os da planta produtora de pólen, por a, b
e c e as formas híbridas dos caracteres por Aa,
Bb e Cc.

Das sementes amarelas rugosas resultaram 96
plantas, das quais:
• 28 produziram apenas sementes amarelas
rugosas aB
• 68 produziram apenas sementes rugosas,
amarelas e verdes ABB
Das 108 sementes lisas e verdes, 102 plantas frutificaram, das quais:
• 35 só produziram sementes lisas verde Ab
• 67 sementes verdes, lisas ou rugosa Aab
As sementes rugosas verdes produziram 30
plantas que deram sementes com os mesmos
caracteres, isto é, permaneceram constantes ab.
Na descendência dos híbridos apareceram, portanto, 9 formas diferentes, algumas das quais em
números muitos desiguais. Quando foram colecionadas e ordenadas encontrou-se:

• Exp. 1.
AB – parental produtor de semente (A –
forma lisa; B – endosperma amarelo)
ab – parental produtor de pólen (a – forma
rugosa; b – endosperma verde)
As sementes fecundadas resultaram lisas e amarelas como as das plantas parentais produtoras
de sementes. As plantas que delas se desenvolveram produziram sementes de quatro tipos, frequentemente presentes em uma mesma vagem.
De 15 plantas foram obtidas 556 sementes:
• 315 lisas e amarelas
• 101 rugosas e amarelas
• 108 lisas e verdes
• 32 rugosas e verdes
Todas foram plantadas no ano seguinte. Das
sementes lisas e amarelas, onze não produziram
plantas e três plantas não produziram sementes.
Entre as restantes, foram obtidas:
• 38 plantas com sementes lisas e amarelas
AB
• 65 plantas com sementes lisas, amarelas ou
verdes ABb
• 60 plantas com sementes amarelas, lisas ou
rugosas AaB
• 138 plantas com sementes lisas, amarelas
ou verdes e sementes rugosas, amarelas ou
verdes AaBb.

38 plantas
35 plantas
28 plantas
30 plantas
65 plantas
68 plantas
60 plantas
67 plantas
138 plantas

AB
Ab
aB
ab
ABb
aBb
AaB
Aab
AaBb

O conjunto de formas pode ser classificado em
três grupos essencialmente diferentes. O primeiro inclui os tipos AB, Ab, aB e ab; que possuem
apenas caracteres constantes e não variam na
geração seguinte. Cada uma dessas formas está
representada, em média, 33 vezes. O segundo
grupo inclui os tipos ABb, aBb, AaB, Aab que
são constantes para um caráter e híbridos para o
outro, variando na geração seguinte apenas com
respeito ao caráter híbrido. Cada um deles aparece em média 65 vezes. A forma AaBb ocorre
138 vezes; ela é híbrida para os dois caracteres
e comporta-se como o híbrido do qual derivou.
Se forem comparados os números com que aparecem as formas pertencentes a essas classes, a
proporção 1:2:4 fica evidente. Os números 33,
65 e 138 estão muito próximos de 33, 66 e 132.
O desenvolvimento da série consiste das nove
classes observadas: quatro aparecem apenas uma
Sociedade Brasileira de Genética
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vez e são constantes para os dois caracteres; as
formas AB e ab se parecem com as formas parentais, as outras duas apresentam associações
entre os caracteres A, a, B, b cujas combinações
parecem também ser constantes. Quatro classes
aparecem sempre duas vezes e são constantes
para um caráter e híbridas para o outro. Uma
classe aparece quatro vezes e é híbrida para os
dois caracteres. Consequentemente, a descendência de híbridos, onde estão combinados dois
tipos de caracteres diferentes, é representada
pela expressão:
AB + Ab + aB + ab + 2ABb + 2aBb +
2AaB + 2Aab + 4AaBb
Esta expressão é, sem dúvida, uma série combinatória na qual duas expressões, uma para os
caracteres A e a e, outra para, B e b, são combinadas. Chegamos ao número total de classes da
série pela combinação das expressões:

B + 2Bb + b
Experimento 2
ABC – parental produtor de sementes (A –
forma lisa; B – endosperma amarelo; C – tegumento cinza-pardo)
abc – parental produtor de pólen (a – forma
rugosa; b – endosperma verde; c – tegumento
branco)
Esse experimento foi realizado da mesma
maneira que o anterior. De todos os experimentos foi o que necessitou mais tempo
e cuidados. De 24 híbridos foram obtidos
687 sementes, todas pintadas, cinza-pardo
ou verde-acinzentado, lisas ou rugosas(7).
Dessas, no ano seguinte 639 plantas frutificaram e análises posteriores mostraram
entre elas:

8 plantas ABC

22 plantas ABCc

45 plantas ABbCc

14 plantas ABc

17 plantas AbCc

36 plantas aBbCc

9 plantas AbC

25 plantas aBCc

38 plantas AaBCc

11 plantas Abc

20 plantas abCc

40 plantas AabCc

8 plantas aBC

15 plantas ABbC

49 plantas AaBbC

10 plantas aBc

18 plantas ABbc

48 plantas AaBbc

10 plantas abC

19 plantas aBbC

A expressão completa contém 27 termos. Desses, 8 são constantes para todos os caracteres
e cada um aparece em média 10 vezes; 12 são
constantes para 2 caracteres e híbridos para o
terceiro, cada um aparece em média 19 vezes;
6 são constantes para um caráter e, híbrido, os
outros dois, cada um aparece em média 43 vezes.
Uma forma aparece 78 vezes e é híbrida para todos os caracteres. As proporções 10, 19, 43, 78
aproximam-se tanto das proporções 10, 20, 40,
80 ou 1, 2, 4, 8 que estes últimos, indubitavelmente, representam os valores verdadeiros.

Aqui também se trata de uma série combinatória, na qual as expressões para os caracteres A e
a, B e b, C e c estão reunidas. As expressões:

O desenvolvimento dos híbridos, quando os parentais diferem em três caracteres, está de acordo
com a seguinte expressão:

Além destes, outros experimentos foram realizados com um número menor de plantas, nos
quais os caracteres restantes uniram-se de 2 em
2 ou de 3 em 3; todos produziram aproximadamente os mesmos resultados. Portanto, não
há dúvida de que para todos os caracteres envolvidos nos experimentos aplica-se o princípio
de que “a descendência dos híbridos nos quais
estão combinados diversos caracteres essen-

ABC + ABc + AbC + Abc + aBC + aBc +
abC + abc + 2ABCc + 2AbCc + 2aBCc +
2 abCc + 2ABbC + 2ABbc + 2aBbC +
2aBbc + 2AaBC + 2AaBc + 2AabC +
2Aabc + 4ABbCc + 4aBbCc + 4AaBCc +
4AabCc + 4AaBbC + 4AaBbc + 8AaBbCc
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A + 2Aa + a
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78 plantas AaBbCc

A + 2Aa + a
B + 2Bb + b
C + 2Cc + c
dão origem a todas as classes da série. Ocorrem
todas as combinações possíveis entre os caracteres A, B, C, a, b, c; duas delas, ABC e abc
parecem com os estoques parentais originais.

(7. Observe que Mendel não se
refere à cor dos cotilédones,
pois devido à espessura do
tegumento, sua cor não
podia ser observada sem
descascar as sementes.)
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cialmente diferentes exibe os termos de uma
série combinatória resultante das séries de
cada um dos pares de caracteres.” Ao mesmo
tempo se demonstra que: “a relação de cada par
de caracteres na união híbrida é independente
das outras diferenças existentes entre os dois
estoques parentais originais.”
Se N representa o número de caracteres diferentes nos dois estoques, 3N dá o número de termos da série de combinações; 4N o número de
indivíduos que pertencem à série, e 2N, o número
de uniões que permanecem constantes. Se os estoques originais diferem em quatro caracteres, a
série conterá 34 = 81 classes, 44 = 256 indivíduos
e 24 = 16 formas constantes ou, em outras palavras, que em 256 descendentes híbridos, há 81
combinações diferentes, das quais 16 são constantes. Todas as combinações constantes que são
possíveis em ervilhas pela combinação dos sete
caracteres citados foram obtidas em repetidos
cruzamentos. Seu número é dado por 27 = 128.
Portanto, fica demonstrado que “os caracteres
constantes que aparecem em diferentes variedades de um grupo de plantas podem ser obtidos em todas as associações possíveis de acordo com as leis (matemáticas) da combinação
por meio de repetidas fecundações artificiais”.
No que se refere ao tempo que os híbridos levam para florir, os experimentos ainda não estão concluídos. Entretanto, pode-se dizer que é
intermediário ao dos parentais, e que a constituição dos híbridos com respeito a esse caráter,
provavelmente segue a mesma regra dos demais
caracteres. As formas que são selecionadas para
experimentos deste tipo devem ter uma diferença de pelo menos 20 dias entre o tempo médio
de floração de uma em relação a outra. Além
disso, as sementes devem ser colocadas na terra
com a mesma profundidade para que germinem
simultaneamente. Durante todo o período de
floração, devem também ser levadas em consideração as variações bruscas de temperatura e
o adiantamento ou atraso na floração que pode
resultar disso. É evidente que esse experimento
apresenta muitas dificuldades e necessita grande
atenção.
Se resumirmos os resultados conseguidos, encontraremos que todos os caracteres de reconhecimento fácil e seguro comportam-se exatamente da mesma maneira em suas associações
híbridas. A descendência dos híbridos para cada
par de caracteres é metade híbrida, enquanto a

outra metade é constante, ocorrendo em igual
proporção os caracteres dos parentais produtores de sementes e pólen, respectivamente.
Se diversos caracteres diferentes são combinados nos híbridos por fecundação cruzada,
a descendência forma os termos de uma série
combinatória, que resulta da reunião das séries
combinatórias de cada par de caracteres.
A uniformidade de comportamento, mostrada
pelo conjunto dos caracteres submetidos aos
experimentos, permite e justifica a aceitação do
princípio de que outros caracteres, que aparecem menos claramente definidos nas plantas e,
portanto, não puderam ser incluídos nos diversos experimentos, devem se comportar de maneira semelhante. Um experimento envolvendo
pedúnculos de diferentes comprimentos deu,
em conjunto, resultados bastante satisfatórios,
embora a diferenciação e o arranjo em série das
formas não pudessem ser efetuados com segurança necessária para que os experimentos sejam
considerados corretos.

AS CÉLULAS REPRODUTORAS
DOS HÍBRIDOS
Os resultados dos experimentos descritos anteriormente levaram a novos experimentos cujos
resultados permitem algumas conclusões a respeito da composição das células-ovo e dos grãos
de pólen dos híbridos. Um ponto importante é
resolvido com os experimentos em Pisum, pois
entre a descendência dos híbridos aparecem formas constantes para todas as combinações de
caracteres associados. De acordo com o observado nas experiências, descendência constante
só pode ser formada quando célula-ovo e grão
de pólen têm caracteres iguais, de maneira que
ambos, assim como no caso da autofecundação
de espécies puras, possuem material para criar
indivíduos semelhantes. Portanto, devemos considerar que também nas plantas híbridas, fatores
exatamente iguais entre si devem atuar na produção das formas constantes. Desde que as várias formas constantes são produzidas por uma
planta, ou mesmo em uma flor da planta, parece
lógico concluir que nos ovários dos híbridos são
formados tantos tipos de células-ovo, e nas anteras, tantos tipos de grãos de pólen quantas forem
as combinações constantes possíveis. Pode-se
também concluir que essas células-ovo e esses
grãos de pólen têm composição interna correspondente a cada uma das variedades separadas.
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De fato, é possível demonstrar teoricamente que
esta hipótese seria suficiente para explicar o desenvolvimento dos híbridos em gerações separadas, se pudéssemos ao mesmo tempo assumir
que os vários tipos de células-ovo e de grãos de
pólen são em média, formados no híbrido em
igual número(8).
Para submeter essas suposições a uma prova
experimental, os seguintes experimentos foram planejados. Duas classes que são diferentes
quanto à forma das sementes e à cor do endosperma foram unidas por fecundação. Se os diferentes caracteres forem novamente indicados
por A, B, a, b estas têm:
AB – parental produtor de sementes (A – forma lisa; B – endosperma amarelo)
ab – parental produtor de pólen (a - forma rugosa; b – endosperma verde)
As sementes fecundadas artificialmente foram
semeadas com diversas sementes dos dois estoques e os exemplares mais vigorosos foram
escolhidos para cruzamentos recíprocos. Foram
fecundados:
1. os híbridos com o pólen AB
2. os híbridos com o pólen ab
3. AB com o pólen dos híbridos
4. ab com o pólen dos híbridos
Para cada um desses quatro experimentos, todas
as flores de três plantas foram fecundadas. Se a
teoria acima estiver correta, desenvolver-se-ão
células-ovo e grãos de pólen AB, Ab, aB e ab,
que poderão ser combinadas:
1. células-ovo AB, Ab, aB e ab com grãos de
pólen AB
2. células-ovo AB, Ab, aB e ab com grãos de
pólen ab
3. células-ovo AB com grãos de pólen AB, Ab,
aB e ab
4. células-ovo ab com grãos de pólen AB, Ab,
aB e ab
De cada um desses experimentos poderiam resultar apenas as seguintes formas:
1. AB, ABb, AaB, AaBb
2. AaBb, Aab, aBb, ab
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Além disso, se as diversas formas de células-ovo e de grãos de pólen dos híbridos forem
produzidas com número médio igual, em
cada experimento as quatro combinações
deveriam estar na mesma proporção. Entretanto, não era de se esperar uma concordância perfeita na relação numérica, pois em
cada fecundação, mesmo em casos normais,
algumas células-ovo não se desenvolvem ou
morrem posteriormente, e algumas sementes bem formadas não germinam quando semeadas. A suposição anterior também está
limitada pelo fato de que, enquanto requer a
formação de números iguais dos vários tipos
de células-ovo e grãos de pólen, não é necessário que isto se aplique a cada híbrido com
exatidão matemática.
O primeiro e o segundo experimentos tinham como objetivo principal provar a composição das células-ovo dos híbridos, enquanto o terceiro e quarto, decidir sobre os
grãos de pólen. Como evidenciado pela demonstração acima, o primeiro e terceiro, assim como o segundo e quarto experimentos
deveriam ser parcialmente visíveis na forma
e na cor das sementes fecundadas artificialmente.
No primeiro e terceiro experimentos, os caracteres dominantes para forma e cor A e B
aparecem em cada união e são, em parte, constantes e, em parte, em união híbrida com os
caracteres recessivos a e b e por isso devem
expressar suas peculiaridades em todas as sementes. Portanto, se a teoria estiver correta,
todas as sementes devem ser lisas e amarelas.
Por outro lado, no segundo e quarto experimentos, uma união é híbrida na forma e na
cor e, consequentemente, as sementes são lisas
e verdes; a terceira é constante para o caráter
recessivo para forma, mas híbrida para cor e,
consequentemente as sementes são rugosas
e amarelas; a quarta é constante para os dois
caracteres recessivos e, então as sementes são
rugosas e verdes. Portanto, nesses experimentos eram esperados quatro tipos de sementes:
lisa e amarela, lisa e verde, rugosa e amarela, e
rugosa e verde.
Os resultados concordaram perfeitamente
com essas previsões. Foram obtidas:

3. AB, ABb, AaB, AaBb

• 1º Exp. 98 sementes lisas e amarelas

4. AaBb, Aab, ABb, ab

• 3º Exp. 94 sementes lisas e amarelas
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(8. Esse e o parágrafo anterior,
contém a essência dos
princípios Mendelianos da
hereditariedade.)
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• 2º Exp. 31 sementes lisas e amarelas, 26
lisas e verdes, 27 rugosas e amarelas e 26
rugosas e verdes.
• 4º Exp. 24 sementes lisas e amarelas, 25
lisas e verdes, 22 rugosas e amarelas e 27
rugosas e verdes.

Agora, devem existir poucas dúvidas quanto
ao sucesso do experimento e a próxima geração deve fornecer a prova final. No primeiro
experimento, das sementes semeadas resultaram 90 plantas e no terceiro, 87, as quais
produziram:

1º Exp.

3º Exp.

20

25

lisas e amarelas (AB)

23

19

lisas, amarelas e verdes (ABb)

25

22

amarelas, lisas e rugosas (AaB)

22

21

amarelas e verdes, lisas e rugosas (AaBb)

No segundo e quarto experimentos, as sementes lisas e amarelas produziram plantas
com sementes lisas ou rugosas, amarelas ou
verdes, AaBb.
Das sementes lisas e verdes resultaram plantas com sementes verdes, lisas ou rugosas,
Aab.
As sementes amarelas e rugosas deram plantas rugosas, amarelas ou verdes, aBb.

Das sementes verdes e rugosas, as plantas
nascidas produziram novamente apenas sementes verdes e rugosas, ab.
Ainda que também nesses dois experimentos (provavelmente) algumas sementes não
tenham germinado, números obtidos no ano
anterior não foram afetados, já que cada tipo
de semente originou plantas que, com relação às suas sementes, eram iguais entre si e
diferentes das outras. Portanto, resultaram:

2º Exp.

4º Exp.

31

24

plantas AaBb

26

25

plantas Aab

27

22

plantas aBb

26

27

plantas ab

Em todos os experimentos, portanto, aparecem todas as formas que a teoria prevê, e em
números quase iguais.
Em experimento posterior foram usados os
caracteres cor da flor e comprimento do caule
e a seleção foi feita de modo que, no terceiro
ano de experimentação, cada caráter deveria
aparecer em metade das plantas, se a teoria
anterior estivesse correta. A, B, a e b servem
para indicar os vários caracteres.

(9. No original consta Abab.)
(10. No original consta aBab.)

No segundo ano, foram usados como parental
produtor de sementes, o híbrido Aab e como
parental fornecedor de pólen, o híbrido aBb.
• Parental produtor de sementes Aab.
• Células-ovo possíveis Ab e ab(9).
• Parental fornecedor de pólen ABB.
• Grãos de pólen possíveis aB e ab(10).

A – flor vermelho-violeta

a – flor branca

Da fecundação entre as células-ovo e os grãos
de pólen deveriam resultar quatro combinações:

B – caule longo		

b – caule curto

AaBb + aBb + Aab + ab

O tipo Ab foi fecundado por ab produzindo
o híbrido Aab. Além disso, aB foi também
fecundado por ab obtendo-se o híbrido aBb.

Disto se deduz que, segundo a teoria anterior,
no terceiro ano do experimento, de todas as
plantas:
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• metade deveria ter flores vermelho-violetas (Aa) classes 1 e 3.

• metade deveria ter caules curtos (b)
classes 3 e 4.

• metade deveria ter flores brancas (a)
classes 2 e 4.

Das 45 fecundações realizadas no segundo
ano resultaram 187 sementes, das quais só
166 alcançaram a fase de floração no terceiro
ano. Entre essas, as classes separadas apareceram com os seguintes valores:

• metade deveria ter caules longos (Bb)
classes 1 e 2.

classe

cor da flor

caule

nº de vezes

1

vermelho-violeta

longo

47

2

branca

longo

40

3

vermelho-violeta

curto

38

4

branca

curto

41

Portanto apareceram:
• cor vermelho-violeta da flor (Aa) em 85
plantas
• cor branca da flor (a) em 81 plantas
• caule longo (Bb) em 87 plantas
• caule curto (b) em 79 plantas.
A teoria citada é, portanto, satisfatoriamente
confirmada também por este experimento.
Para os caracteres cor e forma da vagem e posição das flores foram realizados experimentos em
pequena escala, e os resultados obtidos concordaram plenamente. Todas as combinações que
eram possíveis pela união dos diferentes caracteres apareceram em proporções semelhantes.
Portanto, está confirmada experimentalmente a
teoria de que “os híbridos de ervilhas formam
células-ovo e grãos de pólen que, em suas
constituições, apresentam em igual número
todas as formas constantes que resultam da
combinação dos caracteres unidos na fecundação”.
A diferença de formas na descendência dos híbridos, bem como as proporções em que são
observáveis podem ser explicadas pelo princípio
deduzido anteriormente. O caso mais simples é a
série de desenvolvimento de cada par de caracteres diferentes. Esta série é representada pela expressão A + 2Aa + a, na qual A e a significam as
formas com caracteres constantes e Aa a forma
híbrida. Inclui quatro indivíduos, em três classes diferentes. Na formação destes, células-ovo
e grãos de pólen das formas A e a, em média,
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participam na fecundação com igual frequência.
Portanto, cada forma ocorre duas vezes, já que
quatro indivíduos são formados. Consequentemente, participam da fecundação:
• Os grãos de pólen A + A + a + a
• As células-ovo A + A + a + a
O tipo de pólen que se unirá com cada tipo de
célula-ovo é, portanto, simplesmente uma questão de acaso. De acordo com a lei da probabilidade sempre acontecerá, na média de muitos casos
que, cada tipo de pólen, A e a, se unirá com igual
frequência com cada tipo de célula-ovo A e a.
Consequentemente, na fecundação um dos dois
grãos de pólen A se unirá com a célula-ovo A e
o outro com a célula-ovo a, do mesmo modo que
um dos grãos de pólen se unirá com a célula-ovo
A e o outro com a célula-ovo A.
• Grãos de pólen A

A

a a

A

A

a

• Células-ovo

a

O resultado da fecundação pode se tornar claro
colocando-se sob a forma de fração os símbolos
dos grãos de pólen e células-ovo que se unem;
aqueles para os grãos de pólen, acima da linha,
e aqueles para as células-ovo, abaixo da mesma.
Assim teremos:
A/A + A/a + a/A + a/a
No primeiro e quarto termos, as células-ovo e os
grãos de pólen são do mesmo tipo, consequentemente, o produto da união deverá ser constante, isto é, A e a. Por outro lado, no segundo e

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540
• Grãos de pólen

terceiro voltam a se unir os dois caracteres que
diferenciam os estoques; portanto, as formas resultantes desta fecundação são idênticas aos híbridos dos quais vieram. Ocorre, portanto, uma
hibridação repetida. Isto explica o fato notável
de que os híbridos são capazes de produzir, além
das duas formas parentais, descendentes iguais a
si próprios, A/a e a/A que dão a mesma união
Aa, já que, como anteriormente citado, a procedência dos dois caracteres, se do pólen ou do
ovo, não altera o resultado da fecundação. Nós
podemos escrever então:

• AB + AB + AB + AB +
• Ab + Ab + Ab + Ab +
• aB + aB + aB + aB +
• ab + ab + ab + ab
• Células-ovo
• AB + AB + AB + AB +
• Ab + Ab + Ab + Ab +
• aB + aB + aB + aB +

A/A + A/a + a/A + a/a = A + 2Aa + a
Isto representa o resultado médio da autofecundação dos híbridos quando um par de caracteres está presente neles. Entretanto, em flores e
plantas individuais as proporções nas quais as
diferentes formas são produzidas podem sofrer
variações consideráveis.
Além do fato de que as proporções nas quais os
dois tipos de celulas-ovo ocorrem nos ovários
somente poderem ser consideradas como iguais,
em média; o tipo de pólen que fertilizará cada
um dos tipos de célula-ovo é mera questão de
acaso. Por esta razão, os diversos valores devem
necessariamente estar sujeitos à flutuação e, inclusive, são possíveis casos extremos, como os
descritos anteriormente nos experimentos sobre
a forma da semente e a cor do endosperma. As
proporções numéricas verdadeiras só podem
ser deduzidas através de uma média obtida pela
soma de tantos valores individuais quantos sejam possíveis.
Quanto maior a amostragem, maior será a eliminação dos efeitos do acaso.
A série de desenvolvimento para híbridos, nos
quais dois tipos de caracteres estão unidos, contém nove formas diferentes, entre 16 indivíduos,
a saber:
AB + Ab + aB + ab + 2Abb + 2aBb +
2AaB + 2Aab + 4AaBb
Entre os caracteres contrastantes dos estoques
originais Aa e Bb, são possíveis quatro combinações constantes. Consequentemente, os híbridos
produzem as quatro formas correspondentes de
célula-ovo e grãos de pólen, AB, Ab, aB, ab, e
cada uma delas deverá aparecer, em média, quatro vezes na fecundação, já que 16 indivíduos estão incluídos na série. Portanto, os participantes
na fecundação são:

• ab + ab + ab + ab
No processo de fecundação cada forma de
pólen une-se, em média, com igual frequência
com cada forma de célula-ovo. Desta maneira,
cada um dos quatro grãos de pólen AB une-se
uma vez com cada uma das formas de célula-ovo AB, Ab, aB, ab. Precisamente da mesma
maneira os demais grãos de pólen das formas
Ab, aB e ab unem-se com todas as outras células-ovo.
Obteremos, portanto:
AB/AB + AB/Ab + AB/aB + AB/ab +
Ab/AB + Ab/Ab + Ab/aB + Ab/ab +
aB/AB + aB/Ab + aB/aB + aB/ab +
ab/AB + ab/Ab + ab/aB + ab/ab
ou
AB + ABb + AaB + AaBb + ABb + Ab +
AaBb + Aab + AaB + AaBb + aB +aBb +
AaBb +Aab + aBb + ab = AB + Ab +
aB + ab + 2ABb + 2aBb + 2AaB +
2Aab + 4AaBb.
De uma maneira exatamente igual se apresenta
a série de desenvolvimento dos híbridos, quando
três tipos de caracteres estão neles reunidos. Os
híbridos formam oito tipos distintos de células-ovo e grãos de pólen – ABC, Abc, AbC, Abc,
aBC, aBc, abC, abc e cada forma de pólen une-se novamente, em média, uma vez com cada forma de célula-ovo.
A lei das combinações de diferentes caracteres
que governa o desenvolvimento dos híbridos
tem fundamento e explicação no princípio enunciado de que os híbridos produzem células-ovo e
grãos de pólen, os quais representam, em números iguais, todas as formas constantes que resultam da combinação dos caracteres agrupados na
fecundação.
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vizinhas menos
resistentes
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B

actérias com alto nível de resistência a um dado antibiótico
podem, curiosamente, ajudar altruisticamente bactérias
vizinhas, menos resistentes a esse antibiótico, graças à
produção de indol que leva estas bactérias menos resistentes
a expulsar o antibiótico de seu interior.

Indol
é um composto orgânico
aromático heterocíclico que
pode ser produzido por diversas
espécies de bactérias como
um produto da degradação do
aminoácido triptofano.

A SURPREENDENTE ESTÓRIA
DAS BACTÉRIAS CARIDOSAS

R

ecentemente, pesquisadores analisando como uma população bacteriana se
comporta quando cultivada na presença de
um dado antibiótico se surpreenderam ao

verificar que as bactérias mais resistentes
ajudavam a sobrevivência das suas vizinhas
menos resistentes. Essas bactérias “altruístas” assim agem ao liberar uma substância
sinalizadora, o indol, que leva as bactérias
menos resistentes expulsar o antibiótico de
seu interior.
Sociedade Brasileira de Genética
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ANTIBIÓTICOS FORAM
FEITOS PARA MATAR
EFICIENTEMENTE BACTÉRIAS
Quando o primeiro e muito poderoso antibiótico - a penicilina - passou a ser usado,
quase no final da Segunda Grande Guerra
Mundial deu o início a uma nova era no tratamento de infecções causadas por certos microrganismos, principalmente o conhecido
estafilococo. Realmente, os primeiros anos
que se sucederam, foram suficientes para demonstrar o valor dessa droga, tida na época,
como milagrosa por salvar milhares de vítimas da guerra.
Para o desaponto geral esse milagre durou
pouco e no esforço para substituir essa droga foi realizado um grande empreendimento
mundial para se isolar novos antibióticos.
Mas por qual razão a tão poderosa penicilina
deixou de ser eficiente na destruição de bactérias, antes tão sensíveis a ela?
Foi, realmente, bastante desapontador para
o mundo quando nos primeiros anos de uso
da penicilina se verificou um considerável aumento de bactérias resistentes a esse antibiótico, principalmente no caso, o estafilococo, que
se tornou insensível, ou resistente, a qualquer
quantidade dessa droga nos hospitais ingleses. O pior é que a frequência dessa resistência
foi aumentada de tal jeito que em poucos anos
a grande maioria desses germes, tornaram-se
totalmente resistentes à penicilina.

O HOMEM APERFEIÇOA
RATOEIRA E A NATUREZA
ADESTRA O RATO
Durante os primeiros anos da década de
1950, outros antibióticos foram introduzidos, incluindo os hoje bem conhecidos estreptomicina, cloranfenicol, tetraciclinas, eritromicinas e novobiocina. Mais uma vez, o
fenômeno da resistência bacteriana ocorreu
igualmente em pouco tempo de administração desses novos compostos.
A subsequente introdução, a partir de 1960,
de dezenas de outros poderosos agentes antimicrobianos, não ofereceu um controle permanente da infecção e, mais uma vez, ocorreu a emergência de linhagens resistentes a
todos eles. Esse fenômeno tem se repetido
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não somente com o estafilococo. Inúmeras
bactérias patogênicas estão reagindo dessa
mesma forma aos mais recentes antimicrobianos produzidos.
Cerca de setenta anos após a introdução da
antibioticoterapia, contamos hoje com mais
de 160 antibióticos, o que corresponde a
mais de 10 antibióticos para cada bactéria
importante em clínica e, a cada dia se depara com bactérias que apresentam resistência
a todos os novos antibióticos. Pelo andar
da carruagem corre-se o risco de ter-se que
voltar, em futuro próximo, ao período pré-antibiótico para o tratamento das doenças
infecciosas. Isso não parece nada animador!

Os estafilococos são bactérias
esféricas (cocos), imóveis e
piogênicas (produzem infecção
purulenta) por excelência. São
coradas em roxo pela coloração
diferencial de Gram (Grampositivas) e crescem em forma
de cachos de uva.

AS DROGAS MILAGROSAS
FORAM SUPERADAS PELOS
ORGANISMOS MAIS ANTIGOS
DA TERRA
Estima-se que as bactérias tenham surgido
na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos.
Durante todo esse tempo elas têm superado os mais diversos ambientes: temperaturas altas, radiações ultravioleta, diferentes
nutrientes, fontes de energia, etc. A causa
primária da resistência a drogas é a capacidade extraordinária de adaptação ao meio
graças à variabilidade genética. Sua eficiente
evolução está associada à estrutura genômica
que garante mutações cromossômicas, trocas
e rearranjos de genes dentro e entre as bactérias e, principalmente, bactérias portadoras de pequenos elementos de DNA extra-cromossômicos (plasmídeos) que carregam
genes responsáveis pela resistência múltipla
aos antimicrobianos. Em outras palavras, as
causas desse malogro decorrem das próprias
leis da natureza genética bacteriana que tiram proveito do uso extensivo e indiscriminado de antibióticos.
Bactérias que apresentam resistência cromossômica podem possuir o sistema de
resistência multidroga (MDR) também conhecido por bomba de efluxo ou expulsão. O sistema de efluxo chama atenção pelo
fato de um único mecanismo de resistência
diminuir a suscetibilidade da bactéria a um
número de diferentes drogas o que permite
a sua convivência em diferentes nichos ecológicos.

Adaptação
é a resposta de células ao
estresse fisiológico ou a
estímulos patológicos.

Bomba de efluxo
é o bombeamento ativo de
antimicrobianos do meio
intracelular para o extracelular,
comandado pela indução de um
grupo de genes exportadores
tornando a célula bacteriana
menos sensível a um grupo de
antibióticos.
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Biorreator
refere-se a um recipiente
utilizado para a cultura aeróbica
continua de células, no caso
bacterianas, que se duplicam
em constante fase exponencial
de crescimento.

A coloração de Gram permite
diferenciar bactérias com
diferentes estruturas de
parede celular a partir das
colorações que estas adquirem
após tratamento com agentes
químicos específicos. As
bactérias que adquirem a
coloração azul violeta são
chamadas de Gram-positivas
e aquelas que adquirem
a coloração vermelha são
chamadas de Gram-negativas.

UM GESTO ALTRUÍSTICO
ENTRE BACTÉRIAS
Tudo começou, recentemente quando pesquisadores americanos decidiram conhecer
a dinâmica da resistência populacional de
uma conhecida bactéria que frequenta o nosso corpo, Escherichia coli, quando submetida ao crescimento contínuo em biorreator
(nesse sistema as bactérias estão sempre em
crescimento exuberante) em presença de níveis crescentes de um conhecido antibiótico,
norfloxacina. Verificaram, esses pesquisadores, que a grande maioria dos isolados era
menos resistentes que a população como um
todo. Mais ainda, algumas poucas bactérias
mutantes, altamente resistentes (cerca de
1%), melhoraram a sobrevida da população
menos resistente, em parte, por produzirem
indol, um velho conhecido composto excretado por diferentes espécies bacterianas. Verificaram ainda, que o indol produzido pelas

células bacterianas mais resistentes serve
para ativar um conjunto de genes (existem
cerca de 20 diferentes genes), os xenobióticos
exportadores, responsáveis pela expulsão do
antibiótico pela bomba de efluxo.

A MOLÉCULA DE
INDOL É UMA GRANDE
CONTROLADORA CELULAR
Muitas bactérias Gram-negativas e Gram-positivas codificam uma única cópia do
gene tnaA em seu cromossomo, responsável
pela síntese da enzima triptofanase. O indol
é sintetizado a partir da quebra do triptofano
pela triptofanase. É uma molécula sinalizadora envolvida na tolerância ao estresse em
E.coli. Como uma molécula sinalizadora intercelular, ela controla diversos aspectos da
fisiologia celular, como a formação de esporos, formação de biofilmes, controle da virulência, e resistência a drogas.

Biofilmes
são complexos ecossistemas
microbianos embebidos numa
matriz de exopolissacarídeo
aderidos a uma superfície. No
biofilme os microrganismos
tornam-se mais resistentes a
ação de agentes químicos e
físicos.
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O GENE tnaA DA
TRIPTOFANASE
O gene tnaA codifica um peptídeo com 471
aminoácidos, mas a triptofanase ativa é formada por 4 dessas unidades peptídicas. Este
gene está localizado num ponto específico do
mapa cromossômico (83.8 min.) da E. coli
e faz parte de um operon, estrutura constituída por três genes: gene estrutural tnaA,

responsável pela síntese da triptofanase,
gene tnaB que codifica para uma permease e
o gene tnaC que codifica um peptídeo líder.
Esse operon é induzido pelo triptofano que é
o substrato da triptofanase. A estrutura desse operon revela que ele deve ter sido introduzido no cromossomo da E.coli há milhões
de anos atrás como um elemento genético móvel, via transferência genética
horizontal (ou lateral).

Os genes de bactérias estão organizados em operons, conjuntos
de genes que são co-regulados. Além de estarem fisicamente
próximos os genes que compõem um operon estão sob o controle
de uma única região promotora ou promotor,que fornece um local
para ligação da RNA polimerase. Assim sendo, todos os genes de
um operon são ligados (ou transcritos) ou desligados (ausência
de transcrição) juntos. O agrupamento de genes relacionados sob
um controle regulatório comum possibilita respostas rápidas às
mudanças do ambiente como, por exemplo, das fontes de carbono
e de outros nutrientes.

PRODUZIR INDOL SAI
CARO PARA AS BACTÉRIAS
PRODUTORAS, MAS
COMPENSA

Os elementos genéticos
móveis são segmentos do
genoma podem mudar de
posição no cromossomo ou
se transferirem para outro
cromossomo.
Transferência horizontal
de genes
ou transferência lateral de
genes é um processo em que
um organismo transfere material
genético para outra célula que
não é sua descendente.

o tratamento por antibióticos poderá ser facilitado em menores doses se a ação do indol
fosse impedida.

O admirável é que a energia gasta pelas células mais resistente para produzir esses mecanismos que fortalecem as bactérias vizinhas,
menos resistentes, evitando a sua morte, tem
um custo adicional para essas bactérias que
se manifesta por um crescimento menor.
Por outro lado, dá para entender o comportamento das bactérias generosas, mais
resistentes, ao ajudar a população mais numerosa e menos resistente, como compensação biológica: sem a ajuda das mais fortes, a
população poderia ser reduzida a um nivel
crítico, o que facilitaria um contra-ataque
das defesas do organismo contra as bactérias. Obviamente, para quem toma antibiótico, não é bom negócio essa generosidade
entre bactérias. É provável que futuramente
Figura 1.
Estrutura da triptofanase.
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