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E

ntre as certezas que os seres vivos
possuem, podemos destacar a certeza de
nascer e de morrer. Entretanto, existem no
entremeio destas certezas períodos críticos.
Um destes períodos é o envelhecimento.
Este é um fenômeno variável de pessoa
para pessoa, muitas vezes acompanhado
de sofrimento, diminuição da capacidade
produtiva e perdas econômicas. O fato da
população de idosos se mostrar em plena
ascensão é motivo de preocupação para
as instituições previdenciárias e de saúde,
uma vez que o idoso é mais vulnerável a
doenças crônicas não transmissíveis como
câncer, cardiopatias, diabetes etc. Em
todo o mundo, cientistas buscam por uma
ferramenta que propicie longevidade e
qualidade de vida aos seres humanos.
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PROCESSO DE
ENVELHECIMENTO

O

envelhecimento é um processo natural,
comum a todos os seres vivos e comumente associado ao acúmulo de diversas alterações deletérias ocorridas no interior das
células e nos tecidos. Muitas hipóteses têm
sido propostas para explicar os mecanismos
envolvidos no envelhecimento, um assunto
tão complexo que, no final do século passado, foram catalogadas mais de 300 hipóteses.
Contudo, este tema permanece pouco esclarecido e controverso, e o único consenso que
se pode ter em relação a estas hipóteses é que
elas se completam e interagem entre si.
Outro aspecto importante sobre o envelhecimento é a pequena probabilidade da
existência de um único mecanismo ou gene
responsável pelo fenômeno do envelhecimento. Sabe-se, por exemplo, que os telômeros (estruturas constituídas de proteínas
e DNA não codificante, encontradas nas
extremidades dos cromossomos) desempenham um papel crucial na divisão celular,
não apenas impedindo a fusão entre cromossomos, mas também limitando o número de
divisões celulares à medida que ocorre o seu
encurtamento como resultado a célula perde sua capacidade de renovação e envelhece.
Além disto, estudos revelam a existência de
uma rede de moléculas que modulam sinais
específicos importantes para o controle do
envelhecimento celular em mamíferos, sendo destacadas pelo menos três proteínas: a)
Sirtuínas (SIRT); b) Fator de crescimento
semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1); e c)
complexo de esclerose tuberosa (TSC). Uma
proposta, aceita atualmente, é a que diz que
intervenções em componentes desta rede, em
particular nas sirtuínas, podem não apenas
promover longevidade, mas também prevenir doenças comuns ao envelhecimento,
como Alzheimer e Parkinson, por exemplo.
No Brasil, segundo estudo realizado pelo
IBGE, a expectativa de vida do brasileiro
quase que dobrou nos últimos cinquenta
anos do século passado; passou de 43,3 anos
na metade do século 20, para 70,4 anos no
início do século 21. Em 2011 o IBGE contabilizou aproximadamente 20 milhões de
pessoas com idade superior a 60 anos, o que

4

Genética na Escola | Vol. 11 | Nº 1 | 2016

representou cerca de 10% da população brasileira. Outros trabalhos apontam para um
crescimento substancial para os próximos
10 anos, o que pode gerar uma população
de 30,9 milhões de idosos até 2020. Como
resultado o Brasil deverá ocupar o sexto lugar mundial em número de idosos. Para tal
número crescente de idosos é requerido um
planejamento adequado de ações voltadas
para essa população, bem como o desenvolvimento de estratégias que garantam um
envelhecimento saudável, vitais para a qualidade de vida desses indivíduos.
A busca por uma ferramenta que propicie
longevidade e qualidade de vida à espécie humana é um dos atuais desafios enfrentados
por um grande número de pesquisadores em
todo o mundo. Os avanços destas pesquisas
são percebidos hoje por nossa geração; contudo, falta ainda juntar algumas peças deste
quebra-cabeça, para que se conquiste um envelhecimento saudável.

SIRTUÍNAS
As sirtuínas são uma família de proteínas
homólogas ao regulador de informação silenciosa 2 (Sir2) clonado em 1984, que é um
complexo proteico inicialmente identificado
como responsável em promover longevidade
em leveduras. Porém, estudos têm demonstrado a participação da Sir2 no controle da
longevidade em outros seres vivos, tais como:
roedores, mosca da fruta, e nematódeos.
Em mamíferos foram descritos sete sirtuínas (SIRT 1 a 7), sendo a SIRT1 a única
ortóloga à Sir2. Estas proteínas encontram-se distribuídas em três compartimentos principais, dentro da célula: i) Núcleo
(SIRT1, SIRT2, SIRT6 e SIRT7); ii) Citoplasma (SIRT1e SIRT2) e iii) Mitocôndria
(SIRT3, SIRT4 e SIRT5).
Embora as sirtuínas possuam um sítio catalítico comum, elas possuem atividades
enzimáticas distintas, atuando como desacetilase (SIRT1, SIRT2, SIRT3, SIRT5 e
SIRT7) ou mono-ADP-ribossomotransferase (SIRT4 e SIRT6), todas dependentes
de NAD+. Podem responder a uma variedade de estímulos ambientais, assim como
podem ser influenciadas por ação de outros
genes.

Ortóloga. Possuem uma mesma
origem (homóloga) e funções
similares.
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Estresse oxidativo. Decorre
da existência de um desequilíbrio
entre compostos oxidantes
e antioxidantes, em favor da
geração excessiva ou acúmulo de
radicais livres.

Ad libitum. expressão latina
que significa “à vontade”, “a
bel-prazer”.

A SIRT1 é atualmente a sirtuína cujas funções são as mais esclarecidas. Esta proteína
possui a capacidade de desacetilar um grupo diverso de proteínas (histonas, fatores de
transcrição, proteínas de reparo do DNA
etc.), assim como modular o estresse oxidativo, entre outros processos. Desempenha ainda, atividades celulares importantes, como:
proliferação celular, apoptose, reparação do
DNA, estabilidade genômica, resposta ao
estresse oxidativo, metabolismo e homeostasia energética e processo de envelhecimento.
Uma das maneiras de se estimular naturalmente o aumento da concentração orgânica da SIRT1 é através da restrição calórica
(RC), processo definido como redução da
ingestão calórica abaixo do ad libitum (sem
desnutrição). Esta condição fisiológica exerce
uma influência direta sobre a hiperexpressão
das sirtuínas. Dados científicos têm demonstrado que a RC está associada a uma menor
incidência de doenças crônicas não transmissíveis, assim como parece desempenhar um

importante papel na promoção da longevidade.

SIRT1 E SUA AÇÃO
ÓRGÃO ESPECÍFICA
A SIRT1 é uma proteína encontrada em diversas células (cerebral, hepática, neurônios
etc.) e, portanto, capaz de desempenhar
funções diversas em diferentes tecidos. No
cérebro, seus níveis aumentam consideravelmente durante a RC, o que leva os neurônios a promoverem entre outras coisas a
elevação da temperatura corporal. No tecido adiposo, inibe a formação de adipócitos
brancos e ativa a lipólise. No músculo, aumenta a sensibilidade à insulina e a captação
de glicose, além desta ação ela induz a biogênese mitocondrial e aumenta a oxidação de
ácidos graxos. No fígado, atua induzindo a
ativação da gliconeogênese e diminuindo a
glicólise. No pâncreas, aumenta a transcrição do gene da insulina e aumentando, por
conseguinte a secreção de insulina estimulada pela glicose.
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SIRT1 E O PROCESSO
DE ENVELHECIMENTO
Com a descoberta do papel da Sir2 em
promover longevidade em leveduras e em
outros seres vivos, a comunidade científica
foi estimulada a desenvolver pesquisa que
identifique proteínas com a mesma função
em mamíferos, em especial em humanos. As
sirtuínas, sem dúvida, enquadram-se nesta
categoria de proteínas, não apenas por sua
influência em diversos processos biológicos
(proliferação celular, diferenciação celular,
resposta ao estresse, sobrevivência celular,
entre outros), mas também por estar intrinsecamente relacionada ao controle metabólico e à homeostasia energética. Algumas
hipóteses aventadas incluem a redução da
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divisão celular, redução da taxa metabólica,
e redução do estresse oxidativo.

SIRT1 E DOENÇAS
Embora seu papel fisiológico não esteja completamente elucidado, sabe-se que estas proteínas desempenham funções importantes e
que sua ausência pode comprometer a saúde. Um exemplo é o que acontece na diabetes
mellitus tipo 2, na qual a SIRT1 participa da
redução da glicemia, ora reduzindo a gliconeogênesis, ora aumentando a sensibilidade
à insulina. Outro exemplo importante pode
ser apreciado pela constatação de que a hiperexpressão da SIRT1 reduz os riscos de doença de Alzheimer por reduzir a concentração da proteína b-amilóide, que é a proteína
chave na gênese desta doença.
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ABORDAGEM TERAPÊUTICA
As sirtuínas, sem dúvida, demonstram impactos benéficos à saúde, e são, atualmente,
consideradas uma esperança no combate a
diversas doenças. Hoje já se sabe que os níveis de SIRT1 no sistema nervoso central

Outrossim, diversos compostos naturais parecem possuir capacidade de ativar a SIRT1,
e têm demonstrado efeitos consistentes em
elevar a concentração destas proteínas, tanto
a nível celular, como a nível molecular. Entre
estes ativadores, destaca-se a ação do resveratrol, um polifenol de defesa pertencente à
família das fitoalexinas, e que é encontrado
no vinho e outros produtos alimentícios.
Esta substância aumenta os níveis de SIRT1
de forma direta ou indireta através das vias
metabólicas que influenciam a expressão da
SIRT1. O resveratrol influencia uma variedade de respostas biológicas mediadas pelas
sirtuínas em vários tipos celulares, atuando
como agente anti-inflamatório, hipoglicemiante, hipolipemiante, entre outras.
O que se pode dizer, atualmente, sobre as sirtuínas, é que estas proteínas são importantes
em diversas atividades biológicas, desempenhando ações reguladoras específicas para a
defesa do estado de equilíbrio orgânico, po-

diminuem com o envelhecimento; sabe-se
também que a hiperexpressão de SIRT1
pode atrasar o declínio da função circadiana
central relacionada com o envelhecimento.
Estas duas constatações levantam a questão
da capacidade da SIRT1 em prevenir ou tratar as doenças neurodegenerativas.

dendo em breve, ser uma alternativa viável
para a promoção de uma vida mais longa e
saudável.
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E

ste trabalho analisou o processo pelo qual o conhecimento científico
produzido e os elementos históricos relacionados à área da Genética e
Evolução alcançam o ambiente escolar, e a maneira pela qual os professores de
Biologia no ensino médio apropriam-se desses conhecimentos para a prática
docente e, além disso, analisou a forma pela qual essas disciplinas são tratadas
didaticamente. O corpus da pesquisa constituiu-se de respostas a um questionário
e a entrevistas semiestruturadas, que versavam, mais diretamente, sobre o
contexto da Genética e da Evolução como áreas integradas e complementares.
Os sujeitos da pesquisa são professores de Biologia da rede estadual de ensino
representantes de 18 dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Os
resultados mostram que os professores, em sua maioria, consideram importante
integrar Genética, Evolução e História da Ciência, mas que, no entanto, não
realizam esta conexão durante o processo de didatização, devido, por exemplo,
à pouca carga horária curricular destinada à Biologia; à frequente fragmentação
dos conteúdos presentes nos programas de ensino; e à excessiva carga de trabalho
a que está sujeita grande parte dos docentes das escolas públicas brasileiras.
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INTRODUÇÃO

O

s conhecimentos produzidos pela ciência de referência não são ensinados na
escola da mesma forma que foram produzidos na comunidade científica. Ao contrário,
eles passam por um processo de transposição didática que realiza a apropriação do
conhecimento erudito a ser ensinado (CHEVALLARD, 1991). Ainda, o conhecimento
ensinado na escola, o conhecimento escolar,
não se constitui apenas para atender aos
interesses da academia, mas também para
atender as necessidades geradas nos anseios
sociais (AKEINHEAD, 2003; GOODSON, 2001; LOPES, 1999) apresentando
saberes e práticas próprios (CHERVEL,
1990). Esse processo envolve a escolha dos
conhecimentos a serem ensinados e as didatizações necessárias para sua compreensão
(CHEVALLARD, 1991; CHEVALLARD;
BOSCH, 2014; FORQUIN, 1992), mas
também é influenciado pelas diferentes práticas sociais (DEVELAY, 1992, apud CLÉMENT, 2006), e pelos valores presentes na
sociedade; tais como opiniões, crenças, ideologias entre outros (CLÉMENT, 2006).
Dentre os conhecimentos ensinados na disciplina de Biologia, estão aqueles relacionados à Genética e Evolução, ambos tratados
nos documentos curriculares brasileiros,
Parâmetros Curriculares Nacionais, como
importantes para a compreensão dos processos biológicos, ocupando, o conceito de
evolução, um eixo central que deve permear o tratamento de vários outros conteúdos
(BRASIL, 2000). A integração desses temas
é defendida por vários pesquisadores, desde
em propostas mais básicas de conexão entre
a Evolução com conhecimentos atualmente
já ensinados sobre Genética e Biotecnologia
(TIDON; VIEIRA, 2009), até propostas
mais ousadas, em que se observa na Genética do Desenvolvimento, associada aos
processos embriológicos, uma possibilidade
para compreender o processo de evolução
(GILBERT, 2003; RIDLEY, 2006). Neste
último caso, por exemplo, considerando-se
os avanços produzidos em Biologia, é possível unir, nas explicações sobre a diversidade
dos organismos vivos, os processos de evolução gradual, gerados pela seleção natural,
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aos processos de evolução que levam às mudanças morfológicas, as quais são possíveis
de serem observadas durante o período do
desenvolvimento embrionário (EL-HANI;
MEYER, 2009).
Todavia, BIZZO (1991), ao realizar uma
análise sobre o Ensino de Evolução e História do Darwinismo, a partir das argumentações recolhidas a partir de entrevistas de
alunos de diferentes contextos escolares e
sociais, mostra o quanto informações sobre
Genética e Evolução encontram-se fragmentadas e descontextualizadas no ambiente escolar. Um dos trabalhos que aponta para esta
questão é o de Bizzo e El-Hani (2009). Os
autores, ao analisarem os relatos originais
de Mendel e Darwin, mostram que Darwin
teve sim conhecimento sobre a teoria de
Mendel; no entanto, não teria sido capaz de
formular, sozinho, a Teoria Sintética da Evolução, uma vez que ambos trabalhavam sob
a influência de diferentes perspectivas teóricas. Deste modo, Bizzo e El-Hanni (2009)
fazem críticas ao currículo que atribui um
lugar à Genética obrigatoriamente antes de
se tratar sobre a Teoria da Evolução, visão
que não se sustenta em uma base sólida, seja
do ponto de vista histórico, seja do ponto de
vista epistemológico.
A Genética e a Evolução são teorias complementares, que não devem ser discutidas
como áreas desconectadas. O que se defende é um ensino de Biologia mais interligado,
que estabeleça um diálogo entre o ensino de
Evolução e de Genética, conectando novos
conhecimentos gerados por ambas as áreas,
algo, todavia, que demanda certo tempo, devido, principalmente, à demora própria ao
processo de transposição didática (QUESSADA; CLÉMENT, 2007).
Ademais, unem-se à questão da demora no
processo de transposição didática outras
questões referentes ao ensino de genética e
evolução, como, por exemplo, a ausência de
uma contextualização histórica ao se tratar
de conteúdos específicos. A constituição histórica dos conhecimentos em Genética e em
Evolução, em resumo, é composta de idas e
vindas, o que caracteriza o desenvolvimento
científico em diversas áreas. Foram várias as
mudanças de paradigma que aconteceram ao

DEVELAY, M. De
l’apprentissage à l’enseignement.
Paris, ESF, 1992.
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Os resultados apresentados
no presente trabalho constituem
parte de pesquisa em andamento
intitulada “Os modos de
circulação e apropriação do
conhecimento sobre Genética
no contexto da escola básica no
Brasil”.

longo da história da Genética e da Evolução,
desde a redescoberta do trabalho de Mendel
por Hugo de Vries, em 1900. Todas, de certa
forma, buscavam respostas a partir das leis
de hereditariedade, para as grandes controvérsias sobre evolução que prevaleciam desde os tempos de Darwin (MAYR, 2005).
Martins e Brito (2006), ao analisarem alguns livros didáticos comumente utilizados
por professores de ciências, apontam para
alguns problemas referentes aos textos sobre
história da ciência, os quais são denominados pelos autores como “pseudo história”
da ciência. Dentre os problemas apontados
por Martins e Brito (2006), destacam-se
textos que partem de informações errôneas,
os quais conduzem a uma série de relações
também equivocadas, e por fim a conclusões
erradas. Destacam, também, que muitos autores apresentam narrativas simplificadas,
omitindo aspectos importantes que impedem que o aluno compreenda o processo de
construção do pensamento científico. Outra
questão que atinge diretamente o ensino de
Genética e de Evolução, na escola básica, é
a relação determinista que, muitas vezes, se
estabelece entre genótipo e fenótipo, bem
como a ausência de relações entre as características expressas com os fatores ambientais,
desenvolvimentais e com a interação entre os
genes (BIZZO, 1998; CAMARGO; INFANTE-MALAQUIAS, 2007; CASTÉRA; CLÉMENT, 2014; DOUGHERTY,
2009; FRANZOLIN, 2012; SILVA; FERREIRA; CARVALHO, 2011).
Assim, devido às grandes mudanças de paradigma na área de Genética e Evolução, e aos
vários problemas apontados por autores no
que diz respeito ao ensino dessas teorias no
ensino médio, faz-se necessário considerar se
esses conhecimentos dialogam ou não com
o ambiente escolar e de que forma o diálogo ou sua ausência se faz na prática docente,
nos meios de divulgação, nos processos de
didatização etc. Além disso, defende-se que
uma perspectiva unificadora propiciada por
um ensino que envolva uma percepção da influência dos fatores desenvolvimentais, pode
contribuir para que se estabeleça uma visão
mais orgânica dos processos biológicos, uma
visão mais contextualizada dos seres vivos e
sua adaptação ao meio.

O presente trabalho visa observar se o
professor de Biologia do ensino médio apresenta uma visão integradora de Genética,
Evolução e História da Ciência; e como ele se
aproxima dos conhecimentos historicamente
gerados nessas áreas.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
São várias as possibilidades para a constituição do corpus da pesquisa quando o objetivo
principal é analisar como os conhecimentos
sobre Genética e Evolução atingem o ambiente escolar e a prática docente. Para a presente pesquisa, a coleta de informações sobre
o ensino de Genética e Evolução foi feita com
base na aplicação de um questionário com
perguntas fechadas aplicado a 44 professores
de Biologia do ensino médio, os quais constituíram os sujeitos dessa pesquisa, procedentes de escolas públicas estaduais de 18 dos 26
estados brasileiros e o Distrito Federal (Tabela 1). A amostra foi constituída por conveniência abrangendo a diversidade brasileira,
contemplando entrevistados representantes
das cinco regiões.
Parte dos sujeitos participantes da pesquisa
(17 professores) respondeu ao questionário
durante o Encontro de História e Filosofia
da Biologia, entre os dias 6 a 8 de agosto de
2014, na Universidade de São Paulo, campus
de Ribeirão Preto. Os referidos professores
lecionam em escolas localizadas em 13 Estados da federação, as quais foram selecionadas, previamente, a partir da implementação
do projeto vinculado ao Núcleo de Pesquisa
em Educação, Divulgação e Epistemologia
da Evolução Biológica (EDEVO-Darwin),
“Saberes do Alunado na Perspectiva Internacional: Evolução, Natureza e Sociedade”
(SAPIENS), este, de âmbito internacional,
e que tem como objetivo avaliar os sistemas
educacionais e instruir políticas públicas nos
países participantes. Entrevistas semiestruturadas foram feitas com 10 desses professores que participaram do evento em Ribeirão
Preto, as quais foram gravadas em áudio e
posteriormente transcritas, segundo as normas do Projeto NURC (Projeto Norma
Linguística Urbana Culta), constituindo-se,
também, como material de análise para a
presente pesquisa.
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Os demais sujeitos participantes da pesquisa
(27 professores) foram escolhidos aleatoriamente, de modo a ampliar o número de regiões
brasileiras representadas. Esses professores,
contatados previamente, receberam informações sobre a pesquisa e sobre o instrumento
de análise, no caso, o questionário, e puderam participar da pesquisa alocados em suas
escolas-sede. Todos responderam ao questionário on line o qual foi desenvolvido a partir da plataforma “google docs” a qual pode ser
acessada através do site: https://docs.google.
com/forms/d/1SdAZnXbnByIRTd6Yr_
Ni t p W x - S 7 o N 0 c I _ Q y G k r a s x m M /
viewform?c=0&w=1.
Essa segunda coleta de dados também foi realizada no ano de 2014.

NÚMERO DE PROFESSORES
AMOSTRADOS POR REGIÃO

CIDADES AMOSTRADAS
E OS ESTADOS CORRESPONDENTES

NORDESTE
18 PROFESSORES

Natal – Rio Grande do Norte
Amontoada – Ceará
Juazeiro do Norte – Ceará
*Fortaleza – Ceará
Viçosa do Ceará – Ceará
*Itapipoca – Ceará
Feira de Santana – Bahia
São Luiz – Maranhão
Maceió – Alagoas
Arapiraca – Alagoas
Teresina – Piauí

SUDESTE
11 PROFESSORES

*Cachoeiro do Itapemirim – Espírito Santo
Marataízes – Espírito Santo
São João del Rei – Minas Gerais
Santo André – São Paulo
*São Paulo – São Paulo

SUL
7 PROFESSORES

Rosário do Sul – Rio Grande do Sul
Pelotas – Rio Grande do Sul
*Londrina – Paraná
Jacarezinho – Paraná

NORTE
6 PROFESSORES

Macapá – Amapá
*Cacoal – Rondônia
Manaus – Amazonas
Manicoré – Amazonas

CENTRO-OESTE
2 PROFESSORES
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Para sustentar a elaboração do questionário,
foi realizado um projeto piloto, que contou
com a participação de professores de Biologia
que atuam na rede pública. Esses professores foram entrevistados e as entrevistas foram gravadas, de modo a constituir-se como
material de referência para a elaboração das
questões que compunham o questionário.
Do total das 40 questões que compuseram
o questionário original, foram selecionadas
4, as quais versavam mais diretamente sobre
o contexto de Genética e de Evolução como
áreas integradas e complementares. Os dados
obtidos foram quantificados, expressos em
porcentagens absolutas e relativas, e analisados qualitativamente, procurando-se padrões
de similaridade nas respostas, categorização,
inferência e interpretação (Bardin, 2009).
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Brasília – Distrito Federal
Palmas – Tocantins

Tabela 1.
Número de professores por
estados brasileiros, incluindo o
Distrito Federal, que participaram
da pesquisa, e as cidades
amostradas. *Em algumas
cidades, participaram da pesquisa
dois ou mais professores.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Procurando evidenciar as concepções de professores sobre algumas questões relacionadas
ao ensino de Genética e Evolução, os resulta-

Tabela 2.
Respostas dadas pelos
professores de Biologia às
questões relacionadas aos
conhecimentos de Genética e
Evolução. Resultados expressos
em porcentagens.

dos obtidos a partir da análise das respostas
do questionário aplicado aos 44 professores
de Biologia participantes da pesquisa são
apresentados na Tabela 2.

CORPO DA QUESTÃO
São apresentadas, apenas, as partes de cada uma das questões
utilizadas para a presente pesquisa. Seguiu-se a numeração e
o formato referentes ao questionário original apresentado aos
professores. A escala de 0 a 4 segue da esquerda para a direita.
25. Para cada uma das finalidades listadas a seguir, indique o
nível de importância que teria, na formação dos seus alunos, o
fato de terem conhecimentos sobre a Genética.
O nível 4 representa o maior nível de importância. Caso não ensine
Genética, atribua 0 para todas as opções.

RESULTADOS DA
AMOSTRA TOTAL
DE PROFESSORES

59% nível 4
31,8% nível 3
6,8% nível 2
2,2% nível 1

compreender a diversidade
dos organismos
33. Indique o grau de importância que possuiria para o
aprendizado dos conceitos de Genética, o conhecimento sobre
os fatos históricos em que eles teriam sido produzidos:
Caso não ensine Genética, atribua 0 para todas as opções.
A hereditariedade /
A história do Darwinismo

52,2% nível 4
27,2% nível 3
13,6% nível 2
4,5% nível 1
2,2% não aborda

34. Você considera que há relação entre o ensino de Genética e Sim = 90,9%
o ensino de Evolução?
Não = 2,2%
• sim

Parcialmente = 6,8%

• não
• parcialmente
36. Segue abaixo o nome de alguns autores. Indique o autor
ou autores de quem você tenha lido algum de seus livros ou
artigos.
Se necessário, pode assinalar mais do que uma resposta.
• Ernest Mayr

Dawkins = 43%
Mayr = 25%
Dobzhansky = 25%
Gould = 18%
Nenhum autor = 34%

• Stephen Jay Gould
• Richard Dawkins
• Theodosius Dobzhansky
• nenhum desses autores
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Referente à análise da questão 25 do questionário original, buscou-se observar se
o professor estabelece uma relação direta
entre Genética, Evolução e o estudo da diversidade. A grande maioria dos professores
(90,8%), representantes das cinco regiões
brasileiras, atribuiu valores correspondentes aos níveis 4 e 3, o que indica que, para
o professor, os conhecimentos sobre Genética são importantes para o entendimento
da diversidade. No entanto, mesmo que os
resultados indiquem que a maioria dos professores considere a Genética e Evolução
como áreas integradas e complementares,
e que levam à compreensão sobre a diversidade dos organismos, não é possível se
identificar, com base nesses resultados, se
o professor estabelece esta relação durante
o processo de didatização desses conhecimentos. Com base nos dados obtidos a
partir das entrevistas, parte dos professores
relata que tenta estabelecer esta relação durante as suas aulas, entretanto não o fazem,
muitas vezes, devido à baixa carga horária
destinada à disciplina de Biologia. A carga
horária na grande maioria dos casos é de 3
horas-aula, tempo insuficiente, segundo os
professores, para concluir o programa das
disciplinas e aprofundar-se em algumas
questões teóricas, a exemplo das teorias da
Genética evolutiva. Outro problema apontado pelos professores é a descontinuidade
e a fragmentação dos temas relacionados à
Genética e à Evolução, presentes no programa da disciplina de Biologia para o Ensino
Médio. Os professores mencionam o fato de
os conteúdos de Genética serem apresentados no início do primeiro ano do ensino
médio e, no entanto, as discussões sobre
evolução apenas serem discutidas no último bimestre do terceiro ano. Segue, abaixo,
parte da transcrição de uma das entrevistas
analisadas que versava diretamente sobre o
tema acima tratado:
“(...) pelo menos no nosso currículo, a evolução é a última coisa que ele ((aluno)) vê
no ensino médio. Ele ((aluno)) vê a genética no começo do ensino médio e a evolução
lá no final, tem uma janela muito grande
entre um conceito e outro (...) É difícil recuperar os conceitos de genética no final...”

14
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Referente à análise da questão correspondente ao número 33 do questionário original,
dentre as finalidades indicadas pelos professores com relação ao nível de importância
dos conhecimentos históricos, neste caso,
mais especificamente, sobre a história do darwinismo, para o aprendizado de Genética,
buscou-se observar se o professor considera a história como elemento importante no
ensino, e se o professor estabelece alguma
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et al. (2014) analisaram os trabalhos publicados nos Anais do VII e VIII ENPEC e identificaram que, na categoria em que são destinadas as publicações de História, Filosofia e
Sociologia da Ciência, apenas o trabalho de
Bittencourt e Prestes (2011) traz a História
da Ciência como elemento de ensino de Genética. Para Silva et al. (2014), o processo de
ensino e aprendizagem do conhecimento genético abarca temas complexos, com obstáculos epistemológicos próprios, e, portanto, a
História da Ciência constitui uma ferramenta de ensino que poderia auxiliar a transpor
essas dificuldades no ensino de Genética.
Para Scheid e Ferrari (2006), a História da
Ciência é uma fonte importante para a definição dos conteúdos e para a proposição de
estratégias de ensino. No entanto, a “pseudo-história” da ciência, muitas vezes propagada em materiais de apoio ao professor, pode
trazer consequências negativas para a aprendizagem, inclusive interferindo na maneira
pela qual se organizam os currículos de Ciências e de Biologia (MARTINS; BRITO,
2006; BIZZO; EL-HANNI, 2009).

relação entre Genética e a teoria darwinista.
Os dados revelam que a maioria dos professores opta pelo nível 3 ou 4, considerando
o conhecimento da história do darwinismo
como importante para o aprendizado sobre
hereditariedade. Pesquisas nacionais e internacionais apontam para a importância da
História da Ciência no ensino de ciências de
modo a possibilitar uma melhor compreensão dos conceitos, modelos e teorias. SILVA

Referente à análise da questão de número 34
do questionário original, a qual versava mais
diretamente sobre a relação que se estabelece
entre a Genética e a Evolução enquanto teorias complementares, os resultados mostram
que um conjunto altamente representativo
de docentes (90,9%) considera que o ensino
de Genética deva se fazer integradamente ao
ensino de Evolução. Entretanto, ainda que
reconheçam a importância de se relacionar
conhecimentos de Genética e de Evolução
para a compreensão da diversidade, durante
as entrevistas verificou-se que essa relação
dificilmente sustenta os processos de didatização dos conhecimentos em Biologia na
escola básica, dificuldade atribuída pelos
docentes aos obstáculos apresentados pelo
currículo para a organização dos conteúdos
em função do tempo escolar e da distribuição disciplinar. Desse modo, pela análise,
percebe-se que, segundo os professores participantes, as dificuldades em estabelecer relações entre Genética e Evolução no ensino
básico não decorrem somente de problemas
na formação docente, mas de problemas de
estruturação curricular nos níveis fundamental e médio do ensino.
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Podemos ilustrar as falas desses professores
com partes das transcrições de duas das entrevistas que versavam, especificamente, sobre este tema. O professor A diz:
(...) o que eu recebo como planejamento de
aula eu não consigo cumprir na realidade
escolar pela falta de tempo (...) só dou duas
aulas de biologia por semana (...) Eu acho
importante o ensino de genética associada à
evolução mas não dá tempo (...) só consegui
trabalhar a primeira lei de Mendel (...)”.
Essa fala ilustra que o professor considera
que há poucas aulas de Biologia e que há
outros conteúdos que acabam preenchendo
esse pouco tempo. O professor B também
afirma em sentido semelhante:
(...) trabalhei com livro didático e os cadernos de atividades do Estado de São Paulo
(...) este material ((livro didático e cadernos de atividades do Estado de São Paulo))
trazem muitas informações sobre genética
e evolução, mas não consigo dar por falta
de tempo...”.
A questão de número 36 do questionário
original apresenta ao professor alguns dos
autores de divulgação científica da área de
Biologia Evolutiva mais conhecidos, permitindo aos professores assinalar mais do que
uma resposta. O autor preponderantemente
citado pela maior parte dos professores foi
Richard Dawkins, conhecido por popularizar a visão da evolução centrada nos genes,
com a publicação do livro “O gene egoísta”,
em 1976, e por ser um defensor do ateísmo.
Talvez uma das obras mais completas de divulgação científica sobre a teoria da evolução
de Richard Dawkins tenha sido o livro intitulado “A grande história da evolução – na
trilha dos nossos ancestrais”, publicado no
Brasil, em português, no ano de 2009. Os
autores Theodosius Dobzhansky e Stephen
Jay Gould ocuparam o segundo lugar quanto
ao número de citações indicadas pelos professores. O primeiro autor, conhecido por
apresentar a Genética com os seus recursos
experimentais e métodos matemáticos, possibilitou a interpretação dos mecanismos
evolutivos sob uma nova perspectiva (DOBZHANSKY, 1973). Stephen Jay Gould é
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um dos autores da tese do equilíbrio pontuado, a qual defende que a evolução não se dá
de forma lenta e gradual, e sim com certa rapidez (Eldredge; Gould, 1972), mas tornou-se muito conhecido pelo sucesso de seus
livros de divulgação científica.
Uma perspectiva não fragmentada da Biologia é uma das discussões defendidas por
Ernest Mayr e amplamente divulgadas com
a publicação de suas obras, entre elas, a intitulada “Biologia, Ciência única”, publicada
no Brasil, na versão em português, no ano
de 2005. Assim, se avanços recentes, como
a revolução molecular, seriam importantes
por algumas razões — entre elas o fato de os
métodos e teorias moleculares se aproximarem dos ramos modernos da Biologia, e pelo
fato de promover o interesse de vários físicos
e bioquímicos pela evolução, Mayr, principalmente em artigos científicos e em livros
de divulgação científica, evidencia o quanto
é importante considerar-se a biologia à luz
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da Ciência unificada. Para Mayr a Teoria
Evolutiva constitui-se como eixo integrador,
uma vez que não é possível considerar que
cada processo biológico se desenvolva independentemente dos demais. Embora Ernest
Mayr seja considerado um dos mais importantes cientistas da área da Biologia Evolutiva do século XX, e tenha deixado inúmeras obras de divulgação científica e artigos
especializados, o autor aparece pouco citado
pelos professores participantes da pesquisa
(25%).
Ainda 34% dos professores indicaram não
ter lido nenhum dos autores listados. Podemos atribuir esta realidade à extensa carga
horária em que os professores, na maioria
das vezes, cumpre na sua jornada de trabalho. Esta afirmação baseia-se nos resultados
obtidos a partir de outras questões que constituem o questionário original, embora não
tenham sido parte integrante da constituição
do corpus do presente trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS,
IMPLICAÇÕES PARA A
PRÁTICA DO PROFESSOR
E CONCLUSÕES
A presente pesquisa, ainda em sua fase inicial, já apresenta resultados sobre os modos
como a relação entre Genética, Evolução e
História da Ciência é considerada por professores do ensino básico, e o quanto mais ou
o quanto menos o professor se aproxima dos
elementos históricos, conceituais e unificadores em sua prática docente.
Verificar que os professores, em sua maioria,
consideram importante integrar Genética,
Evolução e História da Ciência, mas que isso
não garante essa conexão em sala de aula,
devido a fatores que vão além da formação
docente, trouxe alguns questionamentos.
Inegavelmente, mais aulas de Biologia seriam
desejáveis, e menos sobrecarga de trabalho
aos professores seria essencial. Defendemos,
portanto, que a solução não está apenas nas
mãos desses profissionais, mas envolvem políticas públicas que permitam melhores condições ao ensino, além de cursos de formação
docente que permitam tais articulações.
Todavia, em um país onde não há o estabelecimento de uma lista de conteúdos específicos de Biologia em um currículo unificado
obrigatório por lei, e há parâmetros nacionais que orientam fortemente a integração
do ensino de Evolução com os outros conhecimentos da Biologia (BRASIL, 2000),
seria de fato impossível realizar a integração
das referidas áreas devido ao sobrecarregado
currículo? Qual seria o verdadeiro “currículo”
ao qual se referem os professores? O que se
projeta dos Parâmetros Curriculares Nacionais? Dos currículos estaduais? Dos grandes
sumários existentes no livro didático? Ou
dos exames aos quais os alunos serão submetidos (como o Exame Nacional do Ensino
Médio ou os exames vestibulares)? Por que
esses vários conteúdos a serem ensinados são
mais importantes do que o aluno ter uma
visão mais integrada da Biologia? Não seria
possível ensiná-los envolvendo essa integração?
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Enquanto contribuições para a prática do
professor, trazemos para a reflexão tais questionamentos, já que se espera que eles sejam
os responsáveis pela a construção do Projeto
Político Pedagógico de sua escola. Defendemos que, ao delinear o que ensinará, é importante que o professor pense nas razões
pelas quais está escolhendo alguns conteúdos em detrimento de outros. Essa atitude é
importante para um professor reflexivo, porque para assim se caracterizar, deve refletir
sobre sua prática (SCHÖN, 1992), sem, no
entanto, desarticular essa reflexão do âmbito
coletivo, das relações da escola com a sociedade (LISTON; ZEICHNER, 2003), da
reflexão sobre os objetivos e fins do ensino,
sobre o que se pretende ensinar e por quais
motivos.
Ainda, ao se verificar que os professores possuem pouca proximidade com relação aos
conhecimentos da História da Genética e da
Evolução, e que a falta de tempo e a sobrecarga de trabalho é um fator limitante para sua
formação continuada, verifica-se que formação e as condições de trabalho andam juntas,
e que é preciso investir em ambas para que se
obtenham resultados satisfatórios.
Por fim, pretende-se dar continuidade a esta
pesquisa ampliando-se a amostra das regiões
pouco representadas, além de se realizar uma
análise integrando-se todos os dados obtidos a partir dos questionários e entrevistas.
Deste modo, os resultados apresentados são
elementos importantes para se pensar tanto
em políticas que visem de fato à integração
dos conhecimentos de Genética, Evolução e
da História da Ciência no ensino de Biologia, possibilitando, também, uma discussão
mais aprofundada sobre a questão do ensino
desses conhecimentos no Brasil.
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N

este artigo, descrevemos uma sequência de atividades
em que seriados de TV que abordam temas da
Medicina ou de técnicas forenses foram utilizados como
disparadores de discussões sobre tópicos de Genética.
Articulados a simulações de laboratório que ajudaram a
esclarecer os conceitos envolvidos, os estudantes foram
estimulados a estudar, a discutir e a produzir o próprio
episódio de TV, relativo aos conteúdos específicos da área.
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NA SALA DE AULA

A NECESSIDADE DE
CONTEXTUALIZAR
O ENSINO DE GENÉTICA

Q

uando o termo Genética é abordado
em sala de aula, muitos alunos comentam: “...lá vem aquele negócio de azão e azinho de novo...” e provavelmente se remetem
às ervilhas amarelas ou verdes, lisas ou rugosas de Gregor Mendel, como se a genética se
resumisse apenas às descobertas desse monge. Mas, o desinteresse vai além do âmbito
da Genética clássica. Quando são abordados
tópicos de Genética moderna, como sequenciamento ou tecnologia do DNA recombinante, o problema também aparece.
Em contraste, através dos meios de comunicação, esses mesmos alunos se deparam com
conceitos de Genética em outros contextos
que atraem mais a atenção. Manchetes como
“Mistura bizarra - cientistas juntam cabra
com aranha para tentar produzir teia em escala industrial”, “Criação de célula artificial
revoluciona ciência” ou “O teste de DNA nas
prateleiras” surgem constantemente e, apesar
de originarem discussões controversas, são
apresentadas de forma tão atrativa que se
torna quase impossível ignorar tais conteúdos. Com certeza, notícias como essas intrigam muito mais os alunos do que as ervilhas
de Mendel, de modo que o professor poderia
usá-las como ferramentas de informação e
ensino em suas aulas de Genética.
A utilização de notícias em sala de aula permite a vinculação entre um novo conteúdo e
o cotidiano, contextualizando o conhecimento. Há algumas décadas, estudiosos da área
de educação têm enfocado a importância da
contextualização no processo ensino e aprendizagem, uma vez que torna o conteúdo mais
significativo para os alunos.

TV E GENÉTICA
Na atualidade, um dos contextos a que os jovens estão expostos a temas de Genética são
os seriados médicos e criminais veiculados
pela televisão que se tornaram um sucesso
mundial. Séries como “House, M. D.”, “Criminal Minds”, “Law & Order”, “Special Victims
Unit” (SVU) e, principalmente, “Crime Scene Investigation” (CSI) têm instigado muitos
de nossos alunos. Termos como padrão de
22
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bandas, eletroforese e sequenciamento são
pronunciados constantemente pelos atores,
sendo que o telespectador leigo dificilmente
compreende seu significado e, portanto, fica
curioso e muitos procuram esclarecimentos
para melhor entender os episódios.
Diante disso, por que não ensinar Genética,
técnicas de Biologia Molecular e Biotecnologia utilizando seriados médicos e criminais
veiculados pela mídia como chamarizes? Foi
exatamente essa a proposta do Genetikando,
uma oficina de Genética Molecular e Biotecnologia básica para o ensino médio. Como
nessa oficina os alunos estiveram “aprendendo Genética”, o neologismo foi utilizado para
formular uma palavra que traduzisse esse
objetivo. Por meio dessa proposta, conceitos
básicos de Genética Molecular e Biotecnologia foram explorados de forma dinâmica,
de modo a desmistificar a ideia de que se
trata de uma ciência de difícil compreensão.
A abordagem de assuntos frequentemente
citados pela mídia permite ao aluno ter sua
curiosidade aguçada, maior disposição e interesse pela Genética, resultando, possivelmente, em melhor desempenho acadêmico.

ESTRUTURA DA OFICINA
No segundo semestre do ano de 2009, alunos do ensino médio voluntariaram-se a participar da oficina Genetikando, sendo que
apenas vinte foram selecionados, em decorrência da limitação de espaço físico. O critério utilizado para a seleção foi o desempenho
acadêmico bimestral nas diversas disciplinas
curriculares, verificado através de notas (médias bimestrais). Os alunos participantes
apresentavam média de 15 anos de idade e
cursavam o primeiro ano do ensino médio
no Instituto Adventista Paranaense (IAP),
localizado no município de Ivatuba, Paraná,
Brasil. Todos os participantes já possuíam
conhecimento básico sobre estrutura celular
procarionte e eucarionte, estrutura do DNA,
mutação, replicação, transcrição e tradução.
A oficina foi realizada uma vez por semana,
durante dez semanas. As aulas, com duração de duas horas cada, foram ministradas
no laboratório de microscopia da Faculdade Adventista Paranaense, que faz parte do
IAP, por uma das professoras da faculdade,
juntamente com a monitora do laboratório,
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aluna de graduação em enfermagem da mesma faculdade. O conteúdo de Genética abordado em cada aula buscou contemplar temas
atuais e de interesse dos jovens (Tabela 1).

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
E ROTEIRO DAS AULAS
Seriados de TV norte-americanos que abordam investigações forenses ou médicas vêm
ganhando cada vez mais espaço no cotidiano
dos brasileiros e alguns deles têm gerado alto
grau de interesse e curiosidade principalmente dos jovens. Valendo-se dessa situação,
optou-se por iniciar as aulas 01 a 07 com a
exibição de parte um episódio de seriado de
TV dublado para o português, cuidadosamente selecionado conforme o conteúdo a
ser abordado na aula (Tabela 1). Os seriados
utilizados foram “CSI: Crime Scene Investigation” e “House, M.D.”. O trecho do seriado
teve por função contextualizar o assunto a
ser trabalhado e suscitar uma discussão entre
os alunos, para em seguida iniciar a abordagem teórica do conteúdo.

Tabela 1.
Episódios de seriados de TV e
conteúdos a serem trabalhados
nas aulas da oficina Genetikando,
oferecida a alunos matriculados
no primeiro ano do ensino médio
do Instituto Adventista Paranaense (Ivatuba-PR) em 2009.

Aula

1 - As aulas eram iniciadas com a exibição de
um trecho de seriado de TV (aulas de 1
a 7), visando contextualizar o conteúdo
a ser abordado durante o encontro. Em
seguida, os alunos assistiam a uma exposição sobre os conceitos que apareciam no

Conteúdo

trecho assistido, seguida por uma atividade prática na qual aplicavam esses conceitos.
2 - As aulas finais (8 e 9) foram diferentes,
uma vez que envolveram a apresentação
de casos a serem desvendados pelos alunos. A aula 8 abordou um exame de paternidade e, através da técnica aprendida
na aula 7, os alunos deveriam identificar
o verdadeiro pai. Na aula 9 foi relatado
um crime e, através da técnica ensinada
na aula 4, os alunos deveriam identificar
o criminoso. Como as técnicas já haviam
sido ensinadas em aulas anteriores, as aulas 8 e 9 não contaram com as mini aulas
expositivas. Os últimos cinquenta minutos dessas aulas foram utilizados para a
construção do roteiro do filme.
3 - Ao final da oficina, os alunos foram
orientados a elaborar e filmar um roteiro
de vídeo, no qual relatariam uma história
fictícia cujo desfecho envolveria a utilização de algumas das técnicas de Biologia
Molecular estudadas durante o período
da oficina. O roteiro foi elaborado por todos os participantes da oficina trabalhando em conjunto, filmado fora do horário
da oficina e apresentado na décima aula.
Na aula 10 foi realizada a apresentação e discussão do vídeo produzido pelos alunos.

Nome do seriado

Temporada

Episódio

House, M.D.

5.a

23

01

Enzimas de restrição e construção de plasmídeos
recombinantes

02

Eletroforese

CSI Miami

8.a

17

03

Hibridização

CSI Miami

6.a

08

04

Amplificação – Reação em cadeia da polimerase (PCR)

CSI Miami

6.a

21

05

Tipagem de DNA

CSI New York

3.a

20

06

Sequenciamento genômico

CSI New York

3.a

08

07

Impressão genética – Polimorfismos do comprimento
de fragmentos de restrição (RFLP)

CSI New York

5.a

16
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CONEXÃO ENTRE OS
EPISÓDIOS E CONCEITOS
DE GENÉTICA
As aulas foram iniciadas com a apresentação
do fragmento do episódio e a conexão entre
a história relatada e o conteúdo teórico. Em
seguida, foi abordado o conceito de Genética
compatível com o tema da história relatada.
Na primeira aula, o tema enzimas de restrição e construção de plasmídeos recombinantes foi desencadeado por um vídeo em que
um médico aplica insulina em si mesmo para
testar uma hipótese de tratamento para as
alucinações repentinas que sofre, decorrentes
do uso contínuo de um medicamento. Uma
vez que a insulina atualmente é produzida
em organismos geneticamente modificados,
a contextualização com o conteúdo conceitual iniciou-se nesse ponto. Foi explicado aos
discentes o que são enzimas de restrição, sua
classificação e mecanismos de ação. O termo
plasmídeo foi definido e esclarecido como os
mesmos podem ser manipulados e inseridos
em bactérias, de modo a conferir nova(s)
característica(s) às mesmas.
A segunda aula abordou o tema eletroforese
e foi iniciada com o caso em que uma recepcionista é assassinada e o escritório torna-se
local de investigação. A certa altura, uma
toalha ensanguentada é encontrada e os investigadores buscam confirmar se o sangue
pertence à vítima. Não é apresentada a técnica que eles utilizam, entretanto a eletroforese
poderia fazer parte dela, o que gerou a possibilidade para apresentar esse procedimento. Iniciou-se então uma aula definindo-se o
que é eletroforese e explicando sua finalidade. Termos como peso molecular e polaridade de moléculas, tampão e corrente elétrica
foram trabalhados, e os materiais e processo
foram descritos.
A terceira aula foi iniciada com o episódio
que narra o assassinato de um filho de uma
família em férias. Em certo momento, a arma
do crime é encontrada e são coletados resquícios de suor do assassino, que são utilizados
para um teste genético. Apesar de no episódio não ser detalhada a técnica utilizada, poderiam ser realizadas reações de hibridização
com sondas de DNA, que são extremamente
seletivas e sensíveis, pois permitem detectar
24
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sequências complementares presentes em
concentrações de DNA extremamente baixas, como no caso do suor. Essa técnica foi
então apresentada, e os termos hibridização
e sonda foram esclarecidos.
Na quarta aula foi apresentado um caso no
qual um homem cai de um prédio. Os investigadores descobrem, em um móvel no
andar de onde o rapaz caiu, a existência de
sangue decorrente de um esbarrão. Uma
amostra do sangue é coletada com o auxílio
de um cotonete e analisada. Uma possibilidade seria o emprego da Reação em Cadeia
da Polimerase (PCR), que é um método
de criação de múltiplas cópias de DNA.
A técnica foi então apresentada aos alunos
através de uma aula expositiva. Os termos
básicos, como iniciadores (primers) e nucleotídeos, foram definidos, assim como a
função da enzima polimerase, que realiza
cópias de certo fragmento de DNA. Esclareceu-se que para a ocorrência do processo
é necessária uma oscilação de temperatura,
propiciada por um equipamento denominado termociclador.
A quinta aula foi iniciada com um episódio
no qual são encontrados fios de cabelo de
outra pessoa e fluidos vaginais junto com o
cadáver de uma mulher. Esses materiais são
coletados, levados para análise e posteriormente comparados com o perfil genético de
suspeitos do crime. Para elucidar tal situação
foi explicado aos alunos como é realizada a
tipagem de DNA a partir de amostras diversas. A aula foi então iniciada relatando a
existência de regiões altamente variáveis em
porções não codificantes do DNA humano.
Indivíduos geneticamente distintos possuem
mutações em diferentes locais dessas regiões
altamente variáveis. Quando submetidas à
ação de enzimas de restrição, tais regiões são
fragmentadas em pedaços de tamanhos diferentes, únicos para cada ser humano, e o
padrão desses fragmentos é usado para identificar uma pessoa.
Na sexta aula foi exibido o episódio no qual
a equipe de investigadores dirige-se ao local
onde foi encontrado um corpo para coletar
provas. Para surpresa dos investigadores, a
análise revelou sangue humano e de urso.
Uma das maneiras de estudar o sangue encontrado poderia ser o sequenciamento.
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Apesar de existirem diversas técnicas, optou-se por explicar aos alunos a técnica de sequenciamento pelo método de Sanger, por
ser tradicionalmente usada e de fácil compreensão. A aula teórica foi iniciada descrevendo os materiais e o aparelho necessários
para a realização da técnica.
A sétima aula foi iniciada com a história em
que uma águia deixa cair um olho humano
em uma xícara de café dos investigadores. A
equipe identifica a vítima e, ao investigar o
apartamento da mesma, encontra sangue em
um porta-retratos. A análise revela a presença de sangue da vítima e do assassino. Para
comparar as amostras de sangue da cena do
crime com amostras de suspeitos, pode ser
realizada a técnica de impressão genética
(DNA fingerprint), baseada em polimorfis-

mos do comprimento de fragmentos de restrição (RFLP), que foi descrita para os alunos. Foi explicado que o DNA é digerido por
enzimas de restrição e submetidos a eletroforese. A técnica de hibridização de Southern
é então aplicada e, em seguida, foi descrita.
Para construir as exposições teóricas, utilizou-se como base livros-texto de Genética que explicam conceitos e técnicas (ex.:
KREUZER; MASSEY, 2002). Além disso,
foram empregados, em todas as aulas, alguns
vídeos, disponíveis no Youtube, que simulavam as técnicas explicadas, e que podem
ser encontrados usando-se o nome de cada
técnica como palavra-chave. Os próprios alunos afirmaram que esses vídeos auxiliaram
bastante o entendimento e a visualização de
cada técnica.
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SIMULAÇÕES
DE LABORATÓRIO
Após a abordagem teórica do conteúdo, os
alunos participaram de simulações de situações laboratoriais baseadas no livro Engenharia Genética e Biotecnologia (KREUZER;
MASSEY, 2002) nomeadas conforme indica
a Tabela 2. Essa obra traz uma variedade de
simulações que explicam técnicas de biologia molecular de maneira simples e didática, sendo interessante em casos nos quais
não se dispõe dos equipamentos necessários
para as práticas laboratoriais reais. Para cada

Aula

Tabela 2.
Conteúdo abordado e atividades
desenvolvidas nas aulas da
oficina Genetikando, oferecida a
alunos matriculados no primeiro
ano do ensino médio do Instituto
Adventista Paranaense (IvatubaPR) em 2009.

Capítulos no livro
Engenharia Genética
e Biotecnologia
(KREUZER, MASSEY, 2002)

Conteúdo

Atividade

Enzimas de restrição

Tesouras do DNA

11

Construção de plasmídeos recombinantes

Bactéria que produz insulina humana?

14

02

Eletroforese

Os mais pesados sempre ficam pra trás

12

03

Hibridização

Procurando por sequências
específicas no DNA

16

04

Amplificação – Reação em cadeia
da polimerase (PCR)

Multiplicando nosso DNA

18

05

Tipagem de DNA

Esse DNA é seu?

19

06

Sequenciamento genômico

A fila de letrinhas

17

07

Impressão genética –
Polimorfismos do comprimento de
fragmentos de restrição (RFLP)

Troca de bebê no hospital

20

08

Impressão genética –
Polimorfismos do comprimento de
fragmentos de restrição (RFLP)

Exame de paternidade

21

09

Impressão genética Reação em cadeia da polimerase (PCR)

Quem será o criminoso?

22

10

-

Apresentação do vídeo

-

01
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atividade é apresentado um breve resumo
do conteúdo teórico, seguido pela descrição
detalhada da atividade e dos materiais necessários para o desenvolvimento. Todos eles
são de fácil aquisição, como papel reciclado,
tesoura, cola e fita adesiva. Durante a preparação das aulas, os moldes presentes no livro
foram fotocopiados e ampliados, e também
foi elaborado um roteiro com a sequência da
atividade a ser desenvolvida. Caso não tenha
a possibilidade de desenvolver uma oficina
como a descrita neste trabalho, o professor
poderá optar pelos conteúdos possíveis e viáveis para a situação do seu trabalho.

Genética na Escola | Vol. 11 | Nº 1 | 2016

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

VÍDEO PRODUZIDO
PELOS ALUNOS
Nas aulas 7, 8 e 9 os alunos foram orientados
a elaborar coletivamente um único roteiro de
vídeo, no qual criariam uma história fictícia
cujo desfecho dependeria da utilização de
duas ou três técnicas de biologia molecular
estudadas na oficina. Os alunos elaboraram
primeiro o roteiro e depois identificaram as
técnicas de biologia molecular a serem utilizadas para solucionar o caso. Foi exigido
que as técnicas escolhidas devessem ser claramente explicadas no vídeo, bem como os
conceitos abordados, sendo estes os únicos
critérios de avaliação. O roteiro foi revisado
pela professora, que buscou verificar se os
conceitos abordados estavam corretos. O vídeo foi gravado pelos alunos fora do horário
da oficina e apresentado na aula 10. Posteriormente, o vídeo também foi apresentado a
todos os alunos do ensino médio do Instituto Adventista Paranaense, em um momento
de socialização dos resultados de diversas
oficinas realizadas na instituição, e está disponível no link (http://www.youtube.com/
watch?v=6I--ZGsdCWg&feature=youtu.
be)

OPINIÃO DOS ALUNOS
PARTICIPANTES
Por meio da realização da oficina Genetikando, os alunos puderam conhecer assuntos que tradicionalmente são abordados de
maneira superficial no ensino médio, proporcionando o enriquecimento de seus currículos e possivelmente melhor desempenho
acadêmico. A vinculação da teoria à prática,
somados aos trechos de séries televisivas, certamente tornaram os conteúdos trabalhados
mais significativos e atrativos aos discentes.
Abaixo estão apresentados comentários de
alguns dos participantes.
“’Descoberta’, essa é a palavra que melhor
define o Genetikando. Os temas abordados
foram muito interessantes e me motivaram
a descobrir um novo interesse: dedicar-me
ao estudo de medicina. Pudemos descobrir
um mundo microscópico que existe dentro
de nós, um mundo fascinante que me motiva a estudar e explorá-lo cada vez mais. Foi

no Genetikando que encontrei respostas
para muitos questionamentos que possuía.”
“O Genetikando me fez ver coisas que eu
não via, como a importância do estudo da
Genética e como isso vai afetar meu futuro,
mesmo não fazendo um curso universitário na área biológica. Além da importância acadêmica, o Genetikando me fez uma
pessoa mais interessada nas coisas, comecei
a perceber que a Genética está em todos os
lugares. Percebo que agora posso falar em
mutações, teste de paternidade, soluções de
crimes com mais segurança. Recomendo o
Genetikando a todos, pois é uma maneira
de aprender mais sobre o que há no nosso
corpo e no mundo vivo ao nosso redor.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
a) - Alunos do Ensino Médio tendem a encarar os conteúdos de Genética com certo
grau de aversão e medo, e seu desinteresse
chega também a desmotivar o professor
no decorrer das aulas. Formas alternativas de apresentar um novo conteúdo aos
discentes devem ser pensadas e elaboradas, de modo a possibilitar um aprendizado efetivo.
b) - A abordagem de assuntos frequentemente citados pela mídia aguça a curiosidade dos estudantes, resultando em
maior disposição e interesse pela Genética e, possivelmente, em melhor desempenho acadêmico. Por isso, o Genetikando
buscou realizar uma abordagem contextualizada do ensino de Genética Molecular e Biotecnologia, pois vinculou os conteúdos escolares a situações que fazem
sentido para o aluno, incorporando as vivências dele, nesse caso, usando seriados
de TV. Por meio desta oficina foi possível explorar de modo prático e dinâmico
conceitos básicos de Genética Molecular
e Biotecnologia, de modo a desmistificar
a ideia de que se trata de uma ciência de
difícil compreensão.
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E

ste Guia foi construído visando a utilização do filme “X-Men Primeira
Classe” como um recurso didático com possibilidade de facilitar a mediação
de conceitos em Genética e temas afins, de forma dinâmica em sala de aula
no ensino médio. Pretende-se com este material, orientar atividades didáticas
no ensino de Genética por meio de um roteiro utilizando recortes do filme e
materiais complementares, apresentados ao longo do artigo. Para que se conheça
um pouco mais da história original dos X-Men, bem como a sinopse do filme
em questão, indicamos o texto anexo. “Primeira Classe” é repleta de aventuras,
desafios e conhecimentos.
Fonte: 20th Century Fox – http://www.foxmovies.com/
Sociedade Brasileira de Genética
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E

ste material didático tem por objetivo
facilitar a aprendizagem contextualizando conceitos que permeiam os eixos
temáticos dos campos da Genética e da
Evolução Biológica de forma colaborativa
entre professores e alunos do ensino médio,
regular ou Educação de Jovens e Adultos
(EJA).
Sugere-se que o material didático seja aplicado em duas aulas de 50 minutos (caso o
professor solicite previamente que os alunos assistam ao filme em casa) ou quatro
aulas de 50 minutos (caso o professor reproduza o filme em sala de aula). Para a realização da atividade proposta são necessários, além do filme “X-Men Primeira Classe”,
um computador, caixas de som e projetor
multimídia ou televisão com DVD, e textos impressos.
Visando facilitar e aperfeiçoar o trabalho
do professor em sala de aula, alguns links
com sugestões de materiais (textos, imagens, vídeos etc.) encontram-se disponíveis
ao longo do roteiro.
A principal característica dos personagens
do filme é a expressão de alguma mutação
biológica. As mutações são alterações na
sequência dos nucleotídeos do genoma, podendo ocorrer tanto em um gene (que são
trechos da molécula de DNA com informação para síntese de proteína ou RNA)
quanto nos cromossomos (sendo que cada
cromossomo possui apenas uma molécula
de DNA).
Mas, este conceito de mutação biológica
não era tão claramente conhecido como
nos dias atuais. Uma dica é que, havendo
tempo, os professores construam uma linha do tempo com a turma, enfatizando a
evolução do conceito de mutação, que hoje
é divulgado das mais diversas formas, inclusive pelo cinema e pela escola. Caso o
professor opte pela construção de uma linha do tempo, seria importante nela incluir
os trabalhos de Mendel e sua redescoberta
(1859 e 1945, respectivamente), além do
modelo para a molécula de DNA proposto
por Watson e Crick (1953) e o Projeto Genoma Humano (final do século XX e início
do século XXI).

30

Genética na Escola | Vol. 11 | Nº 1 | 2016

ETAPA 1:
UM CONVITE À PERCEPÇÃO
Duração média sugerida: 15 a 20 minutos
Antes de explorar o filme, sugerimos que
o professor estabeleça um diálogo com os
estudantes com o intuito de identificar as
preferências de gêneros de filmes, frequência
com que os assistem e objetivos pelos quais o
veem. Durante o diálogo com a turma, é importante que os estudantes sejam informados de que filmes de ficção científica não têm
a intenção de ensinar conceitos científicos,
mas podem servir como bons recursos para
se pensar e refletir sobre os feitos da ciência.
Uma forma de começar a pensar é solicitar
que os estudantes respondam algumas questões gerais como, por exemplo:
1. De que forma a “biologia” está presente
no filme “X-Men primeira classe”?
2. Em que momentos (cenas) é perceptível
a presença da “biologia” no filme?

ETAPA 2:
EXPLORANDO O FILME
Duração média sugerida: 40 a 50 minutos
Para a realização desta etapa, a turma poderá
ser dividida em grupos no sentido de expor
diferentes percepções sobre o filme de forma
colaborativa. Então, a partir da apresentação
de três cenas curtas, previamente selecionadas e descritas abaixo, o professor poderá
entrar na temática específica proposta para
esta aula: “Genética e Evolução”, de modo a
contextualizá-la.
O professor perceberá que a abordagem dos
conceitos em Biologia não está limitada às
cenas que serão apresentadas. Sendo assim,
estará livre para acrescentar ou até mesmo selecionar outras cenas pertinentes. Outras perguntas podem ser acrescidas ao debate, como:
3. O que caracteriza um ser vivo?
4. Por que é importante estudar Biologia?
5. Quais são as áreas de estudo da Biologia?
6. O que se entende como evolução das espécies?
7. O que se entende por DNA e hereditariedade?
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CENAS
Cena 1: Genes e Evolução
Tempo: 4’26’a 9’23’’
Contexto da cena: em um campo de concentração nazista, o menino Erik (futuro Magneto) é pressionado pelo vilão, Shaw. Caso o
menino não demonstre seus poderes imediatamente, sua mãe será assassinada.
Nesse contexto, Shaw diz: “Os genes são a
chave para uma nova era, Erik”. A partir da
cena, é possível levantar ou identificar os conhecimentos dos estudantes através de perguntas como:
8. Por que os genes, de acordo com a cena,
são a chave para uma nova era?

cortejando uma moça, ressalta o fato de que
ela tem olhos com cores diferentes: “Um verde, um azul. É uma mutação.”
Nesse momento, Charlie diz, em tom amigável e descontraído, que ela tem uma deformação genética, cientificamente chamada de
heterocromia.
Depois do diálogo entre as personagens algumas questões podem ser discutidas com
os estudantes:
11. Na natureza, existem indivíduos mutantes? . Que exemplos podem ser citados?
12. Como podemos comprovar a existência
de mutações?
13. O que pode ocasionar mutações?

9. Existe alguma relação entre os genes e as
características inusitadas dos mutantes?

14. As mutações podem ser benéficas?
Como?

10. Qual a relação entre os genes e a Teoria
da Evolução das espécies?

Paralelamente, algumas imagens podem ser
projetadas com a finalidade de apoiar a discussão de alguns conceitos relacionados à
Evolução.

Cena 2: Heterocromia
Tempo: 10’36’’ a 11’15’’
Contexto da cena: Charlie (futuro Professor
Xavier), pesquisador na área da Genética,

A partir das cenas 1 e 2, é possível o aprofundamento das discussões abordando temas
como política, preconceito e história, en-

Figura 1.
Sugestão de imagem para
trabalhar o tema heterocromia
em animais.
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contrando respaldo na história da Segunda
Guerra Mundial e na Guerra Fria, episódios
que serviram de inspiração para os autores
de X-Men, em suas histórias em quadrinhos
e filmes. Os efeitos nocivos das bombas atômicas sobre o material genético também podem ser um excelente título a ser trabalhado
em sala de aula, provocando reflexões e construindo conhecimentos interdisciplinares.
Afinal, radiações de diversos tipos podem
causar terríveis danos ao material genético e
estão cada vez mais presentes em episódios
referentes ao século XXI. Estudos têm confirmado que agentes físicos como a luz ultravioleta, por exemplo, substâncias químicas
presentes em drogas e em determinados alimentos (sobretudo industrializados), além
de infecções causadas por agentes biológicos
podem ter ação mutagênica, causando câncer.
Para contextualizar o que já foi trabalhado
nas cenas 1 e 2 com a cena 3, que abordará
os temas adaptação, seleção natural e neodarwinismo, sugerimos que o educador ressalte as possíveis respostas dadas na pergunta
número 14 e convide os alunos a assistirem
à cena 3.

Cena 3: Adaptação e neodarwinismo
Tempo: 50’ 25’’ a 50’48’’
Contexto da cena: um grupo de jovens
mutantes exibe seus poderes em uma sala
onde estão confinados, além de escolherem
seus “apelidos” de acordo com as habilidades
demonstradas. Um dos jovens é nomeado
“Darwin”, devido à sua capacidade de adaptação a ambientes e situações de forma instantânea e, quando mostra que é capaz de
respirar dentro da água, é aplaudido pelos
novos amigos, e diz: “Eu me adapto para sobreviver”.
Aproveite esta frase para identificar a forma
como os alunos pensam sobre tal fenômeno.
Em termos da evolução, a origem da adaptação ocorre com alguma finalidade ou ao
acaso?
A cena apresentada acima pode ser o ponto de partida para “associar” a ideia da Teoria da Evolução à Genética, principalmente
à descoberta do DNA. Algumas perguntas
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podem contribuir no intuito de desencadear
um debate:
15. Por qual motivo esse personagem recebeu o apelido de Darwin?
16. Qual é a relação entre mutação e adaptação?
Muitas questões, além das sugeridas acima,
podem surgir ao longo do debate. O importante é conectar as cenas, com temas que mereçam ser trabalhados em sala de aula. Nesse
ínterim, pode-se comentar que a Teoria Sintética da Evolução ou Neodarwinismo considera que as mutações, recombinações gênicas, e seleção natural são os fatores principais
que culminam na evolução. Didaticamente,
pode-se explicar pelo esquema da Figura 2.
Caso o professor tenha interesse em aprofundar mais as discussões e tenha um período maior de tempo com a turma, uma
sugestão é que trabalhe, após a exibição das
cenas, com alguns textos publicados em revistas de acesso público, como a Galileu ou
Superinteressante. Esses textos poderão ser
lidos com a turma ou em grupos de quatro
ou cinco alunos.
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tica e Evolução, apresentadas nas três cenas
trabalhadas.
Sugestão de conceitos-chave: a partir dos
conceitos mencionados nas cenas 1, 2 e 3
(genes, evolução, mutante, adaptação, Darwin, sobrevivência); outros conceitos afins
poderão ser destacados, como: seleção natural, variabilidade genética, hereditariedade,
ambiente, câncer, radiação etc. Para tal, sugerimos a utilização de mapas conceituais de
forma colaborativa entre grupos de alunos e
professores.
Mapas conceituais contribuem para a avaliação da aprendizagem significativa pois
consistem na organização e interligação de
conceitos. Existem muitos programas computacionais gratuitos que orientam a construção de um mapa conceitual, dentre eles,
o CMap Tools e o Compendium. Para o
professor que deseja saber mais sobre a elaboração e a utilidade dos Mapas Conceituais
no processo de ensino-aprendizagem, sugerimos o acesso ao link http://mapasconceituais.webnode.com/oquesao/.

ETAPA 3:
SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO
DA APRENDIZAGEM
Duração média: 15 a 20 minutos
Nesta etapa, pretende-se que os alunos sejam capazes de identificar, articular e sistematizar palavras-chave relacionadas à Gené-

RESPOSTAS SUGESTIVAS
Etapa 1: Um convite à percepção
1. Espera-se que a resposta seja positiva e
que os alunos relacionem a biologia geral
às áreas específicas, como: genética, evolução, saúde, biotecnologia entre outros.

Figura 2.
Imagem didática para explicação
do Neodarwinismo.
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2. Respostas dos estudantes servirão para
que o professor tenha um levantamento
parcial do grau de percepção dos estudantes com relação a presença de biologia no filme.

Etapa 2: Explorando o Filme
3. Os seres vivos apresentam as seguintes
características: eles nascem e se desenvolvem, necessitam de energia para sobreviver, dependem de fatores abióticos
(luz, ar, água, solo, temperatura), têm
material genético, reproduzem-se e interagem com outros seres vivos.
4. A Biologia é a ciência que estuda a vida
e, portanto, necessária para a compreensão da origem da espécie humana, como
a vida de qualquer espécie poderá ou não
ser mantida, além de diversas questões
como qualidade de vida humana e do
planeta como um todo.
5. Genética, Botânica, Zoologia, Biologia
Celular, Paleontologia, Citologia, Microbiologia, Evolução, Anatomia, Ecologia
etc.
6. Espera-se que as respostas aproximem-se do princípio de que as espécies compartilham um ancestral comum estando
ligadas por laços evolutivos.
7. Espera-se que as respostas aproximem-se das seguintes: DNA (ácido desoxirribonucleico) é um composto orgânico
cuja molécula contém as instruções
genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem
as características hereditárias de cada ser
vivo. Hereditariedade é o conjunto de
processos biológicos que asseguram que
cada ser vivo receba e transmita informações genéticas através da reprodução.
Cena 1: Genes e Evolução
8. Os genes são as unidades fundamentais
da hereditariedade presentes no DNA,
responsáveis pelas características dos
seres vivos. Uma vez identificados e, por
técnicas laboratoriais, manipulados, poderão ser usados de diversas formas em
pesquisas científicas de caráter biológico.
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9. Sim, são mutantes todos os seres vivos
que tiveram alterações na sequência de
bases de seu material genético, seja nos
genes ou nos cromossomos.
10. De acordo com a Teoria Sintética da
Evolução, por meio do processo de descendência com modificação, o ancestral
comum da vida na Terra deu origem à
diversidade documentada nos fósseis
e nos organismos atuais. As mutações
alteram a sequência dos nucleotídeos
no DNA. Como os genes correspondem a trechos das moléculas de DNA
que codificam para proteínas, alterações
no DNA podem levar à formação de
proteínas diferentes das originalmente
codificadas, podendo levar a diferentes
fenótipos que serão submetidos à seleção natural. Assim, alterações nos genes
podem caracterizar uma mudança que
favoreça uma determinada adaptação
ao ambiente e que pode ser interpretada
como evolução. O conjunto de genes de
um organismo é o genótipo. Evolução é
uma mudança nos genótipos que compõem uma população.
Cena 2: Heterocromia
11. Sim. Considerando-se que toda célula
é passível de mutação, todo ser vivo poderá ser denominado, por leigos, como
“mutante”. Síndromes como Down, Klinefelter, Turner (entre outros) são comuns nos livros didáticos como exemplo
de mutações, porém, importa ressaltar
que a biodiversidade ocorre por mudanças no material genético e que nem
sempre caracteriza anomalias e que tais
mudanças, muitas vezes, não podem ser
detectadas visualmente.
12. A existência de fósseis que podem ser
comparados com espécies atuais podem
ser evidências das mutações, além do
que, em termos de saúde, as síndromes
genéticas ou cromossômicas também
podem estabelecer comparações.
13. Mutações podem ser causadas por:
•

Agentes físicos: radiações ionizantes e raios UV, capazes de alterar as
ligações químicas entre os nucleotí-
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deos ou de causar quebra da dupla
hélice;
•

•

Agentes químicos: inúmeras substâncias ditas cancerígenas, que atuam alterando ligações químicas,
levando a alterações na ordem dos
nucleotídeos na molécula de DNA,
radicais livres também atuam catalisando reações químicas danosas ao
DNA;
Agentes biológicos: ação de vírus e
bactérias, que injetam parte de seu
DNA na célula hospedeira, ocasionalmente integrando-o à cadeia de
DNA do hospedeiro.

14. Sim. Nem todos os tipos de mutações
estão relacionadas às alterações morfológicas e/ou fisiológicas ou que se configuram em patologias. São mudanças

no material genético que ocasionam a
variabilidade genética que, sob ação da
seleção natural, resultam em adaptações
para a espécie.
Cena 3: Adaptação e Neodarwinismo
15. O personagem em questão recebeu o
apelido de Darwin porque a manifestação de sua mutação genética permitiu a
sobrevivência em outro tipo de ambiente
(evolução). Sendo assim, esta cena poderá fomentar um rico debate, por exemplo, entre os conceitos de variabilidade
genética e seleção natural.
16. Algumas mutações podem levar à adaptação. Vale ressaltar que, na natureza, as
mutações são ao acaso e não direcionadas para uma finalidade específica, o que
ajuda a desenvolver o debate iniciado a
partir da Cena 3.

ANEXO
SINOPSE DO FILME
X-MEN PRIMEIRA CLASSE
“Anos 60. Charles Xavier ( James McAvoy) é
formado em Teologia e Filosofia e realiza um
trabalho de pós-graduação junto às Nações
Unidas. Na Universidade de Oxford ele conhece Erik Lehnsherr (Michael Fassbender),
filho de judeus que foram assassinados pelos
nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Erik apenas escapou graças ao seu poder mutante de controlar metais, que permitiu que
fugisse para a França. Ao término da guerra,
Erik passou a trabalhar como intérprete para
a inteligência britânica, ajudando judeus a
irem para um país recém fundado, hoje chamado Israel. Charles e Erik logo se tornam
bons amigos, mantendo um respeito mútuo
pela inteligência e pelos ideais do outro. Em

SUGESTÕES DE TEXTOS
EM REVISTAS
Revista Superinteressante. Desvendando os
Mutantes, desvendando o poder X. Edição
155, agosto de 2000. http://super.abril.com.

1965, Charles decide usar seus poderes psíquicos para ensinar jovens alunos mutantes a
usarem seus dons para fins pacíficos. Nasce a
Escola para Jovens Superdotados, gerenciada
pelos dois amigos.”
Título Original

X-Men: First Class

Ano de Lançamento

2011

Gênero

Ficção/Ação

País de Origem

EUA

Duração

132 minutos

Direção

Matthew Vaughn

Estreia no Brasil

03/06/2011

Estúdio/Distrib.

Fox Filmes

Idade Indicativa

14 anos

br/ciencia/desvendando-mutantes-441552.
shtml
Revista Superinteressante. Somos Todos Mutantes. Edição 305a, junho de 2012. http://
super.abril.com.br/cotidiano/somos-todos-mutantes-732705.shtml
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E

sta atividade possibilita a consolidação de
conhecimentos sobre as estratégias de análise
genômicas por meio da predição de regiões gênicas a
partir da análise de sequências de DNA e identificação
das regiões gênicas preditas por meio da comparação com
banco de dados. A atividade é indicada para estudantes
de graduação e pós-graduação que já cursaram ou que
estejam cursando disciplinas da área de Genética.

Sociedade Brasileira de Genética

37

MATERIAIS DIDÁTICOS

O

s avanços nas tecnologias de sequenciamento, com o surgimento das plataformas de sequenciamento de nova geração
(Next Generation Sequencing – NGS), têm
facilitado o estudo dos genomas de inúmeras
espécies pois as tecnologias NGS permitem
gerar um grande volume de dados de sequências de nucleotídeos, em curto espaço de
tempo e com custo reduzido. Os dados resultantes do sequenciamento dos genomas
são primeiramente utilizados em uma etapa
de montagem, a partir do uso de ferramentas de bioinformática para a obtenção de
sequências consenso, presentes nos genomas.
Essas sequências fornecem informações sobre a composição e ordem das bases nitrogenadas ao longo das moléculas de DNA. No
entanto, o conhecimento sobre o genoma das
espécies depende também da investigação do
significado biológico dessas sequências. Nesse contexto, as estratégias de anotação do
genoma têm sido aprimoradas, e apresentam
grande importância nos estudos genômicos.
Na maioria das espécies, o genoma é constituído em grande parte por sequências
não codificantes como, por exemplo, os
elementos repetitivos, tais como microssatélites e elementos transponíveis. Em plantas, as sequências de DNA repetitivas podem representar até cerca de 90%
do tamanho do genoma e, em humanos, esse
percentual ultrapassa 50%. Em meio a essa
grande quantidade de sequências estão os genes, sequências de nucleotídeos que contêm
a informação capaz de codificar a síntese dos
diferentes tipos de RNA, relacionados com
o controle da maioria das funções biológicas
nos organismos. Nesse sentido, é grande a
importância do estudo dos genes que constituem os genomas dos diferentes organismos.
Apesar de estarem presentes em pequenas
quantidades na maioria dos genomas, as sequências codificantes desempenham papéis
sem os quais a existência e a manutenção da
vida não seriam possíveis.
Nas metodologias de anotação de genomas,
um conjunto de protocolos e estratégias de
trabalho podem ser utilizados para delimitar, em uma determinada sequência genômica, possíveis regiões gênicas, e predizer a
sua função. Nesse sentido, genes podem ser
identificados usando características intrínse-

38

Genética na Escola | Vol. 11 | Nº 1 | 2016

cas dos genomas, como códons de iniciação e
parada, ou usando métodos de similaridade,
que permitem que a identificação seja realizada por meio da semelhança com genes já
conhecidos e armazenados em bancos de
dados. O mecanismo de delimitação da sequência gênica depende do organismo cuja
sequência genômica foi determinada, uma
vez que existem diferenças consideráveis nas
estruturas de genes de organismos procarióticos e eucarióticos. Em procariotos, os genes
codificantes de proteínas são colineares em
seus produtos gênicos, enquanto os genes
eucariótos geralmente possuem intróns, que
são sequências não codificantes intragênicas.
Identificar genes em genomas grandes e
complexos, como dos eucariotos, não é uma
tarefa fácil. O grande volume de sequências
obtido a partir dos dados de sequenciamento faz essa tarefa se assemelhar à busca de
uma agulha num palheiro. No entanto, a
identificação de genes é possível devido ao
desenvolvimento de softwares eficientes
para predição de sequências com estrutura
conservada e que podem ser consideradas
um gene em potencial. Entre as diferentes
estratégias para discriminar regiões codificantes e não codificantes, a procura de ORFs
(ORF = open reading frame = matriz de leitura aberta) constitui uma estratégia simples
e direta. Existem softwares que identificam
genes usando as longas matrizes de leitura
abertas (ORFs) pois, no código genético,
os códons de iniciação (ATG) e de parada
(TAA, TAG ou TGA) são bem definidos.
Ao identificar uma ORF, encontra-se uma
sequência de DNA que tem potencial para
codificar um peptídeo, pois possui um códon
de início e um códon de parada. As ORFs
são identificadas considerando as 6 possibilidades de leitura da dupla fita de DNA.
Como o código genético é formado por trincas de nucleotídeo, existem três possibilidades de leitura na fita com orientação 3’-5’
e três possibilidade de leitura na fita com
orientação 5’-3’.
Um dos softwares, que permite a realização
da anotação de genes por meio da identificação de ORFs, é o ORFfinder, disponibilizado via web (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
gorf/gorf.html); com o ORFfinder é possível
encontrar todos os quadros de leitura aberta

Bioinformática: Conjunto
de sistemas computadorizados
de informação e métodos
analíticos aplicados a problemas
biológicos, como a análise
genômica.

Elementos repetitivos são
sequências de nucleotídeos
presentes em múltiplas cópias
no genoma.

Microssatélite é uma região
do genoma composta de
motivos curtos (cerca de 2 a 6
pb) que se repetem em tandem.
Alelos diferentes têm números
diferentes de repetições do
motivo.
Código genético: conjunto
de correspondências entre
trincas de nucleotídeos no RNA
e aminoácidos na proteína.

Elemento transponível é
um segmento de DNA que pode
se mover de uma posição para
outra no genoma.

Orientação 3’-5’: orientação
da cadeia de polinucleotídeos
na fita de DNA forward.

Orientação 5’-3’: orientação
da cadeia de polinucleotídeos
na fita de DNA reverse.
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Montagem de sequência
é a compilação de milhares
ou milhões de leituras
independentes de sequências
de DNA em um conjunto de
contigs.

Genoma é o complemento
inteiro de material genético em
um conjunto de cromossomos.
FASTA: Formato de arquivo
em que na primeira linha há o
símbolo maior (>) seguido pelo
título da sequência e nas linhas
seguintes as sequências de
bases nitrogenadas.

Códon é o trecho do RNA (do
tamanho de três nucleotídeos)
que codifica um único
aminoácido.

Valores de score: no
alinhamento, os nucleotídeos
correspondentes entre Query
e Subject são chamados de
match e, aqueles que não são
correspondentes, de mismatch.
Regiões onde existe inserção
ou deleção de forma que uma
das sequências possui uma base
a menos é chamada de gap.
No cálculo do score, matchs
recebem penalidade positivas
e, mismatchs e gaps, negativas.
O melhor alinhamento é aquele
que possui maior valor de
score, ou seja, maior número de
matchs.

E-valor representa a chance
da similaridade entre as
sequências ser devido ao acaso.
O melhor alinhamento é aquele
que apresenta um E-valor
baixo, geralmente menor que
10-20.

em arquivos de sequências de nucleotídeos
em formato fasta. A sequência é inserida no
quadro de busca do software e a identificação das ORFs é realizada tomando-se por
base o código genético. Na apresentação do
resultado é identificado em que fase de leitura a ORF foi encontrada, em que posição
(número do nucleotídeo) a sequência codificante começa e termina e qual o seu tamanho
total. No entanto, essa ferramenta não indica
quais são os genes encontrados, apenas a sua
estrutura em termos de sequências de bases
nitrogenadas. Para identificar a função das
regiões potencialmente gênicas, encontrados
pelo ORFfinder, é preciso usar a ferramenta
BLAST.
O BLAST é uma ferramenta também disponibilizada via web (http://blast.ncbi.nlm.
nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_
TYPE=BLASTHome) que permite identificar sequências por meio da comparação por
similaridade com sequências armazenadas
em bancos de dados. A identificação é realizada por meio do alinhamento da sequência
alvo (que recebe o nome de Query), com sequências do banco de dados (que são chamadas de Subject), visando encontrar regiões de
similaridade. O Query é alinhado com vários
Subjects e o melhor alinhamento é definido
com base em valores de score e E-valor,
parâmetros de confiança do BLAST. Existem vários tipos de BLAST, sendo que eles
diferem entre si pelo tipo de sequência analisada e tipo de banco de dados consultados.
Para estudo dos genes, os mais usados são o
BLAST nucleotide (BLAST n), que permite
procurar uma sequência de nucleotídeos em
um banco de dados de sequências de DNA, e
o BLAST protein (BLASTp), que possibilita
procurar uma sequência de aminoácidos em
um banco de dados de proteínas. Dessa forma, ao analisar a sequência usando o BLASTn é possível saber que gene está sendo investigado e, ao usar o BLASTp, é possível
saber qual a proteína codificada por aquele
gene, o que fornece evidências de informações biológicas/funcionais.

FUNÇÃO PEDAGÓGICA
A principal função da atividade proposta é
mostrar uma das possibilidades de anota-

ção de sequências de nucleotídeos, obtidas
a partir de dados de sequenciamento de
ácidos nucleicos. As tecnologias de sequenciamento, principalmente as de nova geração (NGS - Next Generation Sequencing),
produzem grandes volumes de dados que
permitem a montagem de sequências
consenso do genoma. Nesse contexto, a
anotação é o processo que permite extrair o
significado biológico das sequências analisadas. Dentre as possibilidades de descrever a
estrutura do genoma, a anotação de genes
vem ganhando cada vez mais importância,
uma vez que a expressão gênica determina o
funcionamento dos organismos. A atividade
proposta tem por objetivo apresentar uma
estratégia possível para a predição de genes
a partir de sequências do genoma. Assim,
as análises serão realizadas com base em arquivos fasta com trechos de diferentes genomas e os softwares ORFfinder e BLAST.
O ORFfinder (Open Reading Frame Finder)
permite identificar regiões que são genes
em potencial, com base em características
intrínsecas do genoma, tais como os códons de iniciação e de parada. O BLAST
(Basic Local Alignment Search Tool) permite
investigar a similaridade dessas sequências
com a dos genes que já foram descritos e depositados nos bancos de dados, a partir de
metodologias de alinhamento. Com isso, a
atividade pretende propiciar aos estudantes
a consolidação de seus conhecimentos sobre
análises genômicas.

PROBLEMA PROPOSTO
Esta atividade propõe a análise de quatro
sequências de nucleotídeos fornecidas em
arquivos no formato fasta, a fim de realizar a
anotação de genes. Inicialmente, os dados de
sequências deverão ser submetidos à análise
no ORFfinder para identificar as sequências
potencialmente gênicas. Em seguida, essas
sequências serão analisadas, usando o BLASTn e o BLASTx, para descobrir quais são os
genes encontrados e os produtos que eles codificam. Posteriormente, esses genes deverão
ser estudados, visando associá-los a um processo biológico específico. Dessa forma, será
possível investigar informações funcionais
para o conjunto de genes identificados.

Sociedade Brasileira de Genética

39

MATERIAIS DIDÁTICOS

INSTRUÇÕES
PARA O PROFESSOR
1. É recomendável que essas atividades sejam realizadas com estudantes de Graduação ou Pós-Graduação que possuam conhecimento básico de Genética e
Biologia Molecular. Para melhor entendimento das atividades, os estudantes
devem ter conhecimentos prévios sobre
código genético, processos de transcrição, tradução e expressão gênica, além
da estrutura dos genomas de procariotos e eucariotos. É importante também
conhecer as metodologias de sequenciamento (clássico e as plataformas de nova
geração).
2. As atividades poderão ser realizadas durante a aula, em laboratório de informática, ou como uma atividade extra-classe.
No caso da realização em aula prática, o
professor pode fornecer as instruções e
formar grupos para a realização da atividade. O professor pode solicitar que
cada estudante entregue um relatório ao
final da atividade, contendo todas as etapas e todos os resultados alcançados.
3. O professor deverá fornecer aos estudantes os quatro arquivos fasta e o PDF com
as orientações para realizar a atividade e
as questões que devem ser respondidas.
As quatro sequências, para serem analisadas, estão disponíveis nos links a seguir: 1, 2, 3 e 4. Elas devem ser enviadas
para os e-mails dos estudantes.
4. É recomendável que os estudantes sigam
o procedimento abaixo descrito e que
respondam as questões incluídas para
discussão.

PROCEDIMENTOS
PARA OS ESTUDANTES
Acessar o site do NCBI na página em que
está disponível a ferramenta ORFfinder
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.
html). Utilizando os arquivos contendo as
sequências enviadas pelo professor, dar entrada em cada sequência separadamente na
janela “Enter GI or ACCESSION or sequence
in FASTA format” do ORFfinder. A entrada
de dados é realizada copiando a sequência do
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arquivo e colando na janela indicada. Clicar
no botão “OrfFinder” e explorar o resultado
como exposto durante a aula para responder
as perguntas.
Após a submissão da sequência, a página
exibirá uma análise gráfica dos quadros de
leitura encontrados. O algoritmo do ORFfinder está preparado para lidar com sequências
não codificantes que estejam presentes no
arquivo como, por exemplo, regiões intrônicas. No gráfico apresentado como resultado
são exibidas seis barras de leitura (Six Frames), onde as sequências não codificantes
são mostradas em branco e, as sequências
exônicas, em azul. Além disso, também são
exibidos os frames dos quadros de leitura putativos identificados. O número correspondente à posição da base de início e término
da ORF e o tamanho de cada ORF, em azul,
corresponde, proporcionalmente, ao seu tamanho em pares de bases.
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Acessando novamente o quadro de leitura,
que está em verde, estará disponível a opção do BLAST. Esta opção será exibida em
um quadro de ferramentas logo acima da
representação gráfica da sequência, onde é
possível escolher entre BLASTn e BLASTp.
O usuário deve selecionar uma destas duas
opções e clicar em “BLAST” para que o alinhamento seja executado. O estudante deve
proceder com as análises das duas opções de
BLAST para conseguir responder corretamente as perguntas dessa atividade. Assim, é
necessário que, após gerar o resultado na primeira opção, o estudante retorne para a página e escolha a segunda opção de alinhamento
(BLASTp) para obter o novo resultado.

De modo geral, a maior ORF encontrada é
o verdadeiro gene contido na sequência do
arquivo fasta. Acessando essa ORF, ela passará a ser exibida na cor roxa, que indica que
as informações visualizadas na página nesse
momento são referentes à mesma. Nessa página é possível checar a sequência de nucleotídeos que forma o quadro de leitura putativo. Nesse momento é importante que seja
feita uma checagem dos códons de iniciação
e parada, que aparecem destacados nas cores
azul (códon de iniciação) e rosa (códon de
parada). A partir dessa checagem, o usuário
precisa assumir que esse é o quadro de leitura
correto para prosseguir com a análise. Caso o
resultado não seja satisfatório, é possível retornar e tentar uma ORF diferente. Para assumir a ORF como o verdadeiro quadro de
leitura do gene e prosseguir, basta clicar em
“Accept” e, em seguida a sequência do quadro
selecionado aparecerá em verde.

Após a submissão do BLAST, será aberta
uma nova página que contém informações
sobre o Query e as opções de resultados e parâmetros. É recomendado que os estudantes
mantenham o formato de saída do resultado do software, uma vez que ele será exibido
em HTML. Nesta etapa é preciso clicar em
“View report” e o usuário será guiado à página de resultados. O BLAST também gera
uma análise gráfica como resultado, sendo
que cada cor na imagem representa um score de alinhamento, sendo que o maior valor
de score implica uma maior similaridade do
query com o subject. Os resultados também
são apresentados em hits, dos quais o primeiro (Best Hit) costuma ser o melhor resultado
da lista apresentada. O estudante também
pode acessar a base de dados “gene” do NCBI
para encontrar informações complementares
sobre os resultados do BLAST.
Nesse momento é importante o usuário checar as informações de qualidade do alinhamento apresentadas nos resultados, como o
score, no qual o maior valor representa o melhor alinhamento; o e-value, que apresenta a
chance de cometer erro do tipo I; a percentagem de identidade entre query e subject; e
o Accession que contém informações sobre o
gene encontrado. Se as informações geradas
no BLAST forem estatisticamente relevantes e as informações do gene fizerem sentido com a pergunta biológica, significa que
o usuário provavelmente encontrou a ORF
verdadeira do gene em questão e o resultado
deve ser tratado como putativo até sua con-
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firmação por outras técnicas de validação,
tais como nocaute gênico, estudos de níveis
de expressão gênica e outros.

leitura, qual a espécie e qual o tamanho
da maior matriz de leitura em pares de
bases e aminoácidos?

QUESTÕES

C. Qual o score e E-value retornado pelo
BLASTn para o melhor alinhamento da
ORF selecionada e submetida?

Questão 1. O que é uma ORF (Open Reading Frame)?
Questão 2. O que é uma região conservada
em uma sequência genômica?
Questão 3. O que significa função putativa?
Questão 4. Para cada uma das sequências
fornecidas pelo professor, responder às
seguintes questões:
A. Quantas ORFs foram encontradas
na sequência e em que fase de leitura estava a maior delas?
B. Qual o nome do gene putativo encontrado pelo ORFfinder para a matriz de
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D. Com que espécie houve maior similaridade entre query e subject. Essa espécie
é um eucarioto ou um procarioto?
Questão 5. Faça uma pesquisa e escreva uma
descrição sumarizada da proteína apontada
no Best Hit do BLASTp.
Questão 6. Fazer uma análise comparativa
da representação gráfica gerada para os genes entre organismos procariotos e eucariotos quando os genes das quatro sequências
são utilizados na busca do banco de dados
“gene” do NCBI.
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RESPOSTAS DAS QUESTÕES
Questão 1. O que é uma ORF (Open Reading Frame)?
ORF, do inglês Open Reading Frame, significa matriz de leitura aberta, ou seja,
um sítio específico que, quando lido pela
maquinaria de transcrição da célula, codifica um RNA.
Questão 2. O que é uma região conservada
em uma sequência genômica?
Regiões conservadas do genoma são
partes específicas de sequências de nucleotídeos mais preservados entre os
organismos, o que aumenta as chances
de identidade com sequências da mesma
região genômica em outros indivíduos,
principalmente indivíduos mais próximos à espécie em questão. Por exemplo,
os códons de aminoácidos são regiões
conservadas.
Questão 3. O que significa função putativa?
É a função predita para um elemento
com base em informações teóricas. Essa

função, no entanto, carece de confirmação fora do âmbito teórico, ou seja, a
partir de informações geradas em experimentos, para que seja assumida como
uma função verdadeira.
Questão 4. Para cada uma das sequências
fornecidas pelo professor, responder às
seguintes questões:
A. Quantas ORFs foram encontradas
na sequência e em que fase de leitura estava a maior delas?
Sequência 1. Foram encontradas 16
ORFs, e a maior delas estava em frame
+1 (Figura 1).
Sequência 2. Foram encontradas 27
ORFs, e a maior delas estava em frame
+1.
Sequência 3. Foram encontradas 27
ORFs, e a maior delas estava em frame
+1.
Sequência 4. Foram encontradas 53
ORFs, e a maior delas estava em frame
+3.

Figura 1.
Representação gráfica das
matrizes de leitura abertas
encontradas pelo ORFfinder para
o gene Glutamate dehydrogenase
1 [Arabidopsis thaliana]. NCBI
2015.

B. Qual o nome do gene putativo encontrado pelo ORFfinder para a matriz de
leitura, qual a espécie e qual o tamanho
da maior matriz de leitura em pares de
bases e aminoácidos?
Sequência 1. O nome do gene putativo
encontrado foi Glutamate dehydrogenase

1 [Arabidopsis thaliana], com tamanho
de 366pb e 122 aminoácidos.
Sequência 2. O nome do gene putativo
encontrado foi DNA helicase [Escherichia coli], com tamanho de 5271pb e
1757 aminoácidos.
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Sequência 3. O nome do gene putativo encontrado foi Ribosomal protein SA
[Homo sapiens], com tamanho de 411pb
e 137 aminoácidos.
Sequência 4. O nome do gene putativo
encontrado foi Mitochondria localized
glutamic acid rich protein [Mus musculus],
com tamanho de 675pb e 225 aminoácidos.
C. Qual o score e E-value retornado pelo
BLASTn para o melhor alinhamento da
ORF selecionada e submetida?
Sequência 1. O score do melhor alinhamento retornado pelo BLASTn foi 171,
e o E-value foi 2e-49.
Sequência 2. O score do melhor alinhamento retornado pelo BLASTn foi
3564, e o E-value foi 0,0.
Sequência 3. O score do melhor alinhamento retornado pelo BLASTn foi 111,
e o E-value foi 1e-28.
Sequência 4. O score do melhor alinhamento retornado pelo BLASTn foi 347,
e o E-value foi 2e-117.
D. Com que espécie houve maior similaridade entre query e subject. Essa espécie
é um eucarioto ou um procarioto?
Sequência 1. Houve maior similaridade
com a espécie Arabidopsis thaliana, que é
um eucarioto.
Sequência 2. Houve maior similaridade
com a espécie Escherichia coli, que é um
procarioto.
Sequência 3. Houve maior similaridade
com a espécie Macaca mulatta, que é um
eucarioto.
Sequência 4. Houve maior similaridade
com a espécie Mus musculus, que é um
eucarioto.
Questão 5. Faça uma pesquisa e escreva uma
descrição sumarizada da proteína apontada no Best Hit do BLASTp.
Sequência 1. Codifica a subunidade alfa
de 43 kDa da desidrogenase do glutamato com um polipeptídio putativo mi-
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tocondrial e trânsito de NAD(H)- e os
domínios de ligação de alfa-cetoglutarato. Localização mitocondrial confirmada
pelo fracionamento subcelular. Combina com várias relações com a proteína
GDH2 (GDH-beta) para formar sete
isoenzimas. Catalisa a clivagem de resíduos de glicina. Podem estar envolvidos
na assimilação de amônia em condições
de excesso de nitrogênio inorgânico. A
enzima está quase que exclusivamente
nas mitocôndrias da folha.
Sequência 2. DNA helicases são enzimas que catalisam o desenrolamento do
DNA dupla fita durante a replicação,
recombinação e reparo. Estas enzimas
têm sido extensivamente estudadas, no
entanto, os detalhes específicos de como
qualquer helicase desenrola DNA dupla
fita são desconhecidos. O gene que codifica para esta enzima é conservado em
chimpanzés, macaco Rhesus, cães, peixe-zebra, C. elegans, arroz e outros.
Sequência 3. As lamininas, uma família
de glicoproteínas da matriz extracelular,
são o principal constituinte não colagenosos das membranas basais. Tais não
colagenosos têm sido implicados numa
grande variedade de processos biológicos incluindo a adesão celular, diferenciação, migração, sinalização, o crescimento de neurites e a metástase. Muitos
dos efeitos das lamininas são mediados
através de interações com receptores da
superfície celular.
Sequência 4. A proteína codificada é
uma subunidade de NADH: ubiquinona oxidoredutase (complexo I), o primeiro complexo de enzimas na cadeia
de transporte de elétrons localizado na
membrana mitocondrial interna, é resultado de splicing alternativo em múltiplas
variantes de transcritos.
Questão 6. Fazer uma análise comparativa
da representação gráfica gerada para os
genes entre organismos procariotos e
eucariotos quando os genes das quatro
sequências são utilizados na busca do
banco de dados “gene” do NCBI.
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Quando a busca é feita na base gene do
NCBI, o resultado apresentado para
eucariotos e procariotos é bastante diferente. Em organismos eucariotos, a
sequência é representada de maneira
interrompida (Figura 2), sendo que as
caixas coloridas representam os exons, e
a parte pontilhada representa os introns.

No organismo procarioto, a sequência
é apresentada de maneira contínua (Figura 3), sem interrupções pontilhadas
e formação de caixas, isso acontece pelo
fato de, nesses organismos, não serem
encontrados introns, sendo somente os
exons dispostos lado a lado no genoma.

Figura 2.
Representação gráfica do gene
GDH1glutamate dehydrogenase
1Arabidopsis thaliana (thale
cress)]. NCBI 2015.

Figura 3.
Representação gráfica do gene
traI conjugal transfer nickase/
helicase TraI [Escherichia coli].
NCBI 2015.
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E

ste artigo relata uma atividade didática envolvendo a
participação ativa dos alunos, em que alguns jogam
bolinhas de papel para serem depositadas em forminhas
de papel e outros têm a incumbência de retirar estas
bolinhas das forminhas. Uma analogia é proposta entre
as mutações (presença de bolinhas nas formas) e o sistema
de reparo (retirada das bolinhas). A atividade permite
discutir sobre mutações e agentes mutagênicos, oncogênes,
genes supressores de tumor e outros temas correlatos.
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G

enética e neoplasias constitui um dos
temas trabalhados na disciplina de Genética dos cursos de graduação em qualquer
área da saúde. A necessidade de estabelecer
uma associação entre os temas abordados
pelo programa e questões relativas a fatores
ambientais, diagnóstico precoce e prevenção
do câncer de uma forma mais dinâmica foi
determinante na elaboração e no desenvolvimento desta proposta.

O entendimento do câncer como um acúmulo de mutações e, na maioria dos casos,
como um exemplo de predisponibilidade
genética a agentes endógenos e exógenos,
implica em compreender a importância das
mutações neste contexto e os fatores ambientais atrelados a estas alterações genéticas (mais informações no quadro 1). Estas
considerações somadas à elevada incidência
do câncer de pele na região centro-oeste do
Rio Grande do Sul norteou a escolha deste
tipo de câncer especificamente, como fator
ambiental desencadeante, apontou-se na
atividade didática a luz ultravioleta, agente
com potencial mutagênico, com um maior
risco nesta área devido aos buracos na camada de ozônio.
Na atividade descrita, em uma das situações,
o gene supressor de tumor P53 é herdado na
condição heterozigota. A escolha do p53 se
deve ao seu importante papel como supressor de tumor, uma vez que, dentre suas diversas funções, participa da sinalização de danos
ao DNA, sejam esses causados por agentes
endógenos ou exógenos, como os causados
pela exposição a luz UV, agindo no desenvolvimento de diferentes tipos de neoplasias.
Uma discussão deste tema propicia pesquisas interessantes ligadas à epigenética (destacadas no volume 10,1 da Revista Genética
na Escola) e outras formas de neoplasias associadas a alterações neste gene.
Silveira e colaboradores, no Congresso de
Genética de 2002, na atividade denominada
Genética na Praça, apresentaram uma proposta sugerindo a utilização de uma “piscina de bolinhas” para trabalhar as mutações
associadas ao desenvolvimento do câncer.
Cabe destacar que a atividade aqui descrita
inova e amplia a perspectiva de trabalho com
o tema a partir da utilização de estruturas
simples em etil vinil acetato (EVA), de boli48
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nhas de papel e da inserção dos genes relacionados ao desenvolvimento dos tumores,
bem como, da inclusão de mutações herdadas a fim de se estabelecer uma avaliação das
diferenças entre a forma herdada e esporádica quanto ao desenvolvimento, cuidado e
prevenção.
Assim, esta atividade tem por objetivo identificar fatores relacionados ao desenvolvimento do câncer; diferenciar mutações herdadas
e adquiridas e compreender a participação
dos genes e dos fatores ambientais no desenvolvimento do câncer. Nesta perspectiva,
diferentes conceitos podem ser trabalhados,
entre eles, mutação, genes supressores de
tumor, oncogenes, alelos, fatores hereditários e fatores ambientais, sistema de reparo
de DNA e questões relativas à prevenção de
neoplasias.

MATERIAL
•

Quatro folhas de EVA para cada situação estabelecida (I- sem mutações herdadas; II- com mutação herdada no gene
P53). Cada folha representa simbolicamente um núcleo de uma célula somática.

•

Forminhas de papel (tamanho cupcake)
coladas em toda a extensão da folha de
EVA e viradas para cima representando
simbolicamente os genes encontrados
no núcleo destas células.

•

Pequenas fichas representando os principais genes supressores de tumor e os
oncogenes colados no interior das forminhas.

•

Bolinhas de papel representando os fatores ambientais, neste caso, a radiação
ultravioleta (50 ou mais bolinhas por
grupo).

•

Quatro a seis alunos por atividade representando o sistema de reparo e os
demais para lançar as bolinhas de papel.

DESENVOLVIMENTO DA
ATIVIDADE
Para a aplicação da atividade, sugere-se trabalhar com turmas com uma média de vinte
alunos. Em turmas maiores, recomenda-se
duplicar o material e desenvolver a propos-
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ta em dois grandes grupos. O professor deve
providenciar com antecedência as bolinhas
de papel, as folhas de EVA com as forminhas
e a identificação dos genes (Figura 1). Como

as bolinhas de papel representam os fatores
ambientais – radiação ultravioleta - estabelecer um número fixo facilita a análise estatística.

A representação dos principais oncogenes
e genes supressores de tumor em cores diferentes agiliza o processo de identificação
(Figura 2). Uma busca prévia por parte dos
alunos com relação aos principais genes
associados ao desenvolvimento do câncer
pode estimular a atividade; se desenvolvida

posteriormente, favorece a investigação de
como estes genes contribuem no desenvolvimento dos tumores e com quais tumores
estão mais associados. O conceito de alelo também é reforçado no momento de se
identificar os pares de genes a serem colados
nas forminhas.

O sistema de reparo de DNA é representado pelos alunos (Figura 3) que constituem
uma barreira com o corpo e os seus braços.
É interessante aprofundar neste momento
quais são e como agem genes associados ao
sistema de reparo, que é constituído por diversas vias e conta também com proteínas
que realizam reparo direto, sugerindo inclu-

sive outras perspectivas de pesquisa como a
estimativa do número de mutações reparadas por minuto no ser humano e doenças
específicas relacionadas a defeito no reparo
como o Xeroderma pigmentoso. Sugere-se também trabalhar com o documentário
“Sol Inimigo – o drama do povo no Recanto das Araras” (http://solinimigo.blogspot.

Figura 1.
Forminhas de papel
representando os genes (com as
bolinhas de papel).

Figura 2.
Representação simbólica de
núcleos celulares contendo
sugestões de oncogenes e genes
supressores de tumor.
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com.br/p/documentario.html). Os demais
alunos acionam os agentes ambientais mutagênicos (neste caso, radiação ultravioleta,
jogando as bolinhas de papel). É importante que se trabalhe com um pequeno tempo
de exposição inicialmente e que pode ser
variado ao longo da atividade. Outra possi-

bilidade é variar a intensidade da luz UV,
atirando mais ou menos bolinhas por um
tempo definido, e assim exemplificando
o efeito do buraco na camada de ozônio e
também a diferença de incidência de luz
UV nas diferentes latitudes e altitudes do
globo terrestre.

Figura 3.
Desenvolvimento da atividade
por alunos da graduação.

Ao final de cada rodada é importante fazer
o registro das mutações, dos fatores ambientais e do trabalho do sistema de reparo
(Tabela 1). O registro permite estabelecer as
correlações propostas na atividade.
Partindo do pressuposto de que uma célula
precisa de “no mínimo” duas mutações em
um gene supressor de tumor e uma muta-
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ção em um oncogene, a atividade se encerra
quando a célula acumula em seu núcleo estas
mutações. Cabe ao professor, após a atividade, trabalhar de modo a identificar que o
desenvolvimento do câncer pode exigir um
número variável de mutações, dependendo
dos genes afetados e do cenário fisiológico, e
que esta é uma forma simplificada de entender o tema proposto.

Fatores mutagênicos
efetivos (n°)

Condições da
maquinaria de reparo

Tabela I.
Sem fatores hereditários
associados.
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Encerrada a primeira etapa, inicia um segundo ciclo de rodadas, agora com uma mutação
prévia em um gene supressor de tumor em
todas as células (sugere-se o P53, em razão
da amplitude de ação deste gene). Desenvolvem-se todas as rodadas até completar o
processo necessário para o início do tumor e
da mesma forma registram-se todas as informações (Tabela 2).
O registro favorece a compreensão, a discussão e a comparação entre as situações propostas - com a presença e sem alterações herdadas. A incidência de fatores mutagênicos
corresponde ao número de bolinhas jogado
pelos alunos; os fatores mutagênicos efetivos
ao número de genes atingidos pelas bolinhas
Tabela II.
Com mutação herdada no gene
P53.

Rodada

Incidência de fatores
mutagênicos

e as condições da maquinaria de reparo às
bolinhas que foram eliminadas pelos alunos
que representam o sistema de reparo. Neste
momento, cabe ao professor contextualizar a
analogia da retirada das bolinhas dos “núcleos” e a eficiência do sistema de reparo. O reparo atua nas lesões no DNA geradas, nesse
caso, pela luz UV. Quanto mais rápida for a
remoção das bolinhas, menos lesões ficarão
nas células, lesões estas que podem ser de
mutações (alterações nos genes) ou citotóxicas (morte das células). O professor pode,
neste momento, discutir sobre outros fatores
de proteção como a melanina, no caso da radiação UV, e a importância dos protetores
solares e os antioxidantes.

Fatores mutagênicos
efetivos (n°)

Depois registram-se todos os dados e comparam-se as tabelas. Algumas questões são
sugeridas no sentido de nortear a discussão
(Quadro 2).

CONSIDERAÇÕES

Condições da
maquinaria de reparo

possui geralmente um padrão de herança recessivo e que a alteração da atividade, diminuição ou ausência da expressão da proteína,
está associada a ocorrência de duas mutações
neste mesmo gene, nesse caso de herança.

A escolha do câncer de pele e da radiação ultravioleta da exposição ao sol como fator ambiental decorre da elevada incidência desta
neoplasia na região, do percentual de pessoas
com pele clara decorrente da colonização,
da necessidade de programas de prevenção
e também da facilidade de associar a chuva
de bolinhas com a radiação. Cabe destacar
que a atividade se aplica a outras formas de
neoplasias, adequando-se apenas o fator predisponente.

Algumas variáveis já são contempladas na
tabela, mas é possível ainda fazer outras alterações de modo a favorecer a discussão e
responder aos questionamentos propostos.
A incidência dos fatores mutagênicos pode
ser alterada (maior ou menor número de bolinhas ou ainda maior tempo de exposição).
O trabalho do sistema de reparo também
pode ser modificado demonstrando a possibilidade de modificações no sistema de reparo (uma mão, duas mãos ou redução e/ou
ampliação do número de alunos).

Além dos conceitos já identificados, outros
também podem ser trabalhados na proposta de forma indireta como, por exemplo, os
de gene recessivo e dominante quando se
estabelece que um gene supressor de tumor

Observações importantes com relação à
necessidade de trabalhar as diferenças entre mutações herdadas e adquiridas versus
tempo para desenvolvimento dos tumores
levou a duplicação do material e a elabora-
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ção de processos de avaliação estatística com
o uso de tabelas e avaliação escrita, através
de questões pré-estabelecidas que facilitassem a compreensão da atividade proposta.
Entretanto, cabe ao professor a escolha em
utilizar as duas tabelas e a forma de avaliação
proposta.
No caso de seguir a sequência recomendada,
sugere-se trabalhar primeiro com a tabela 1,
na qual nenhuma mutação pré-existente se
observa nos genes de câncer listados e depois
entrar com a perspectiva de uma mutação
pré-existente em todas as células representadas. Esta sequência favorece o entendimento de mutação herdada e o fato de ela estar
presente em todas as células possibilitando
a aceleração do processo de desenvolvimento
do tumor, bem como o fato de que diferentes
neoplasias podem estar associadas à presença de mutações em um mesmo gene. Complementa esta discussão, a proposta apresentada por Andrade (ANDRADE-LIMA,
2014) que propõe uma atividade lúdica que
permite identificar os caminhos pelos quais a
célula segue após a ocorrência de mudanças
em seu DNA, demonstrando que nem todas
as mudanças nos genes determinam um fenótipo mutante celular.
A atividade didática aqui proposta pode introduzir ou complementar os temas “câncer”
e “mutação”, tendo em vista que os conceitos
podem ser trabalhados de forma concomitante. Anos de observação permitem a afirmação de que introduzir o conteúdo sob esta
abordagem provoca uma empatia pelo assunto, gera discussão e interesse, ampliando
as perspectivas de trabalho com o tema, além
de atingir o objetivo de alertar para os efeitos
da radiação solar, demonstrando que o fator
idade e tempo de exposição tem efeito sensível no desenvolvimento do câncer.
Diferentes públicos são beneficiados com
esta atividade com a opção de utilizar e/ou
reestruturar as questões sugeridas. Em cursos de graduação, a discussão deve ser ampliada na identificação e no modo de ação dos
genes envolvidos. No ensino médio sugere-se
o desenvolvimento da atividade sem a tabela,
mas com foco no tempo e na intensidade dos
fatores ambientais e na prevenção com relação aos fatores de risco do câncer.
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Quadro 1
O ciclo de vida das células e a diferenciação celular obedecem a um controle genético expresso através de sinais bioquímicos. A perda deste controle e todas as suas manifestações
patológicas caracterizam o desenvolvimento do câncer. Mutações em genes relacionados a
qualquer uma das etapas relacionadas ao ciclo celular podem consequentemente desencadear a formação do tumor. O acúmulo de mutações em uma linhagem celular pode resultar
em alterações no ciclo celular.
Consequentemente, a base primária da carcinogênese está relacionada ao acúmulo de mutações, cuja frequência e consequência podem ser alteradas por fatores ambientais. Os genes
associados ao desenvolvimento do câncer podem ser agrupados de forma didática e de acordo com o seu papel no crescimento e diferenciação celular em oncogenes, genes supressores
de tumor e genes do sistema de reparo. O câncer como uma doença genética, mutações,
fatores de risco e relacionados ao diagnóstico precoce podem ser trabalhados utilizando-se
mais informações disponíveis em:
BORGES-OSÓRIO, M. R.; ROBINSON, W. M. Genética Humana. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
GUEMBAROVSKI, R. L.; COLLUS, I. M. S. Câncer: uma doença genética. Genética na Escola, Ribeirão
Preto, v. 3, n. 1, p. 4-7, 2008.
LOURO, I. D; LERENA, Jr J. C; MELO, MSV, ASHTON-PROLLA, P, CONFORTI-FROES, N. Genética
Molecular do Câncer. São Paulo: MSG; 2002. 275p.
MARTINEZ, M.A.R. et al.Genética molecular aplicada ao câncer cutâneo não melanoma. An. Bras. Dermatol.[online]. 2006, vol.81, n.5, p. 405-419.
STRACHAN, T.; READ, A. Trad. Alessandra Brochier Marasini. Genética do Câncer. In: STRACHAN, T.;
READ, A. Genética Molecular Humana. 4ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. p 539-570.

Quadro 2
1. Há diferença no número de rodadas necessárias para estabelecimento do câncer entre as
duas situações acima representadas? Justifique.
2. O que se observa com as situações abaixo:
a) Aumento dos fatores ambientais (maior número de bolinhas de papel disponíveis)?
b) Redução da atividade do sistema de reparo (menor número de indivíduos ou de
mãos)?
3. De que forma o fator idade interfere no desenvolvimento do câncer?
4. Que relações podemos estabelecer entre os fatores ambientais e o desenvolvimento do
câncer?
5. Com relação ao observado é possível trabalhar numa perspectiva de prevenção ao desenvolvimento.
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E

ssa atividade busca auxiliar no ensino de Genética da
Conservação demonstrando como uma metodologia
baseada em estudos genéticos pode ser utilizada para avaliar
quais populações de uma determinada espécie (ou mais de
uma espécie) estão sendo ou serão afetadas por mudanças
climáticas. A atividade pode ser utilizada como simulação
de aula prática ou como uma atividade complementar a
aula expositiva para alunos de ensino superior.

* Material didático desenvolvido na disciplina de Genética da Conservação, coordenado pela Profa. 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 de Docência (bolsista CAPES/UFG, Ciência sem
Fronteiras) do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução.
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FUNÇÃO PEDAGÓGICA

A

atividade proposta tem como função
principal mostrar como estudos genéticos fornecem informações importantes
sobre as respostas das espécies às mudanças
climáticas. Para tal fim, os estudantes precisarão conhecer genes envolvidos na herança
de determinadas características que podem
potencialmente evoluir em resposta a mudanças climáticas. Além disso, precisam conhecer o tipo de herança da característica e
o coeficiente de seleção para calcular as
frequências alélicas ao longo do tempo. Estas frequências alélicas podem ser utilizadas,
posteriormente, junto com os conceitos de
tempo de geração, diversidade genética
e mutação para avaliar se as espécies estão
sendo afeitadas por mudanças climáticas.
Dessa forma, nesta atividade são trabalhados
conceitos e métodos básicos de Genética da
Conservação, Ecologia Molecular e Genética
de Populações.
A longo da história da Terra o clima mudou
muitas vezes levando os organismos a se
adaptarem, a migrarem mudando sua distribuição geográfica ou a se extinguirem. Essas
mudanças climáticas se referem às modificações significativas nas médias das variáveis
climáticas, como temperatura e pluviosidade.
Embora o clima tenha mudado várias vezes
no passado, a velocidade dessas mudanças
vem aumentando nas últimas décadas devido às atividades antrópicas. Por exemplo, nos
últimos 100 anos (1880-2012) foi registrado
um aumento aproximado na temperatura
global de 0,85 °C. (STOCKER et al., 2013).
A temperatura influencia nos processos metabólicos e bioquímicos de todos os seres
vivos (COSSINS, 2011). Isto é particularmente crítico para os animais ectotérmicos, como os insetos, para os quais a temperatura ambiental tem um grande impacto
na fisiologia. Animais ectotérmicos, como os
insetos, são especialmente suscetíveis às mudanças climáticas porque não podem regular
sua temperatura corporal, isso os converte
em ótimos indicadores de efeitos de mudanças climáticas. As mudanças podem afetá-los
de diferentes modos, por exemplo, alterando
a temperatura ou umidade nas áreas de ocorrência da espécie, impedindo a manutenção
das populações ou de diferentes estágios da

56

Genética na Escola | Vol. 11 | Nº 1 | 2016

vida, por exemplo das larvas ou dos adultos.
Se eles não conseguem se adaptar, podem se
extinguir ou podem perder também alelos
importantes de suas populações, reduzindo
assim sua diversidade genética e sua capacidade de adaptação.
Infelizmente, muito pouco se sabe sobre os
efeitos das mudanças climáticas sobre os insetos e suas consequências genéticas específicas devido à falta de dados, apesar de eles
desempenharem um papel ecológico muito
importante ao nível de função de ecossistema, como, por exemplo, polinizadores, dispersores de sementes e predadores (GRIMALDI; ENGEL, 2005). Além disso, os
insetos compreendem mais de 50% da biodiversidade total do planeta e devem seu sucesso (quantidade de espécies) à sua incrível
capacidade de adaptação, resultante de uma
longa evolução que permitiu surgir muitas
adaptações e a conquista de vários nichos. O
mais antigo registro fóssil de inseto remonta
ao período Devoniano, há 407-396 milhões
de anos (GRIMALDI; ENGEL, 2005).

Coeficiente de seleção
é uma medida da intensidade
com que a seleção natural atua
sob um genótipo ou fenótipo
reduzindo a contribuição relativa
do genótipo na geração seguinte
(Ridley 2009).

Tempo de geração é o tempo
médio desde o nascimento
dos indivíduos de uma mesma
geração até a idade em que
podem se reproduzir.

PROBLEMA PROPOSTO
Os organismos não se adaptam às alterações no ambiente à mesma taxa. Alguns se
adaptam mais rapidamente que outros. Um
aspecto importante na velocidade de adaptação é o tempo de geração das espécies. Organismos com tempo de geração mais curto
têm maior chance de responder às mudanças
no ambiente que organismos com tempo de
geração mais longo pois mutações favoráveis
podem se espalhar mais rapidamente na população.
No problema proposto nesta atividade, nós
consideraremos duas espécies diferentes de
Lepidoptera que apresentam tempos de geração diferentes. As duas espécies são adaptadas a uma temperatura ambiente média de
15 °C, porém possuem tempos de geração
diferentes: a espécie A tem tempo de geração
de 1 ano e a espécie B tem tempo de geração
de 6 meses.
Em populações das duas espécies há um
gene com dominância completa (F) que
codifica para uma pouca quantidade de escamas escuras nas asas. O alelo recessivo (f )
codifica para uma quantidade maior de es-

Animais ectotérmicos são
aqueles que dependem de fontes
externas de calor para regularem
a sua temperatura corporal.

Dominância completa
é a interação entre alelos na
qual o individuo heterozigoto
presenta o mesmo fenótipo que o
homozigoto dominante.

Alelos são as diferentes formas
alternativas que um mesmo gene
pode apresentar.
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camas escuras nas asas. As escamas nas asas
das mariposas desempenham um papel importante na regulação térmica, quanto mais
escamas escuras melhor é a capacidade de
absorver calor. Mas após um limite máximo
de temperatura, algumas funções metabólicas param de funcionar.
Um pesquisador fez um estudo ao longo de
várias décadas com populações de mariposas
das espécies A e B. Como resultado, determinou a frequência alélica do alelo F nas populações, sendo para a espécie A, Fa = 0,01,
fa = 0,99; e para a espécie B, Fb = 0,03; fb
= 0,97. Estimou também que para as duas
espécies existia um coeficiente de seleção s =
0,10 contra o genótipo recessivo ff, ou seja,
indivíduos com maior quantidade de escamas escuras tinha uma sobrevivência média
10% reduzida em relação ao fenótipo dominante. O pesquisador verificou também uma
tendência à diminuição na frequência de indivíduos com mais escamas escuras nas duas
espécies de mariposas, A e B.
Ambas as espécies vivem na mesma área e,
nos últimos anos, há uma tendência de aumento na temperatura média anual na região. A quantidade de escamas escuras está
relacionada à temperatura. Em temperaturas
mais baixas, mariposas mais escuras são favorecidas por terem maior quantidade de escamas escuras e, portanto, absorverem mais
calor. Entretanto, em temperaturas mais
altas, mariposas mais claras são favorecidas,
pois absorvem menos calor.
O pesquisador quis determinar a resposta
evolutiva das duas espécies às mudanças na
temperatura estudando as mudanças nas
frequências alélicas deste gene relacionado à quantidade de escamas. Para este fim,
decidiu fazer uma simulação para prever o
que acontecerá com as frequências alélicas
e genotípicas das duas espécies ao longo das
gerações futuras. Para isto, a primeira geração de simulação iniciou no ano de 2012 e
os valores iniciais das frequências alélicas foram os mesmos que encontrou no seu estudo
(espécie A, Fa = 0,01, fa = 0,99; e para a
espécie B, Fb = 0,03; fb = 0,97). O valor do
coeficiente de seleção foi mantido inalterado
ao longo das gerações simuladas (s = 0,1). As
populações foram mantidas estacionárias, ou

seja, não se deslocavam de lugar, e o tamanho
das populações também se manteve constante ao longo do estudo, para ambas as espécies, e igual a 1.500 indivíduos. O tempo de
geração da espécie A foi considerado igual a
1 ano e, para espécie B, igual a 6 meses. Em
cada geração simulada, as frequências alélicas (p’) foram obtidas pela fórmula de Haldane (1924):

p’ = p0/(1-s)*q02 e q’ = 1-p’
sendo:

p’ - a frequência alélica do alelo dominante F
nas gerações posteriores,
q’ -a frequência alélica do alelo recessivo f
nas gerações posteriores,
p0 -a frequência alélica do alelo dominante F
na geração inicial,
q0 - a frequência alélica do alelo recessivo f na
geração inicial,
s - coeficiente de seleção contra o alelo f.

INSTRUÇÕES
PARA O PROFESSOR
1. Esta atividade poderá ser realizada individualmente, ou em grupos de alunos de,
no máximo, quatro pessoas.
2. Cada grupo deverá receber o problema
proposto, uma cópia do procedimento
para realizar a atividade, uma cópia das
tabelas e gráficos e das questões para serem discutidas.
É recomendável que o professor aplique esta
atividade em turmas que já tiveram contato
prévio com os conceitos de mudanças climáticas e diversidade genética.

DISTRIBUIÇÃO
DO MATERIAL AOS GRUPOS
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:
1. Painel 1 – Tabelas com as frequências
dos alelos F e f por geração, para as espécies A e B, calculados a partir da simulação.
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2. Painel 2 – Tabela para determinar a mudança na frequência do genótipo recessivo ff no tempo, para as espécies A e B,
calculados a partir da simulação.
3. Painel 3 - Tabela para determinar a mudança na frequência do alelo recessivo f
no tempo, a frequência do genótipo recessivo ff e o número de indivíduos com
o fenótipo com maior número de escamas escuras, para as espécies A e B.
4. Painel 4 – Gráficos da mudança na frequência do alelo recessivo f no tempo,
para as espécies A e B.

PROCEDIMENTO
PARA OS ESTUDANTES
1. Ler com atenção o problema proposto
2. Analisar a Tabela 1 do Painel 1 que contém as frequências dos alelos F e f para
diferentes gerações da espécie A, calculados a partir da simulação.
3. Analisar a Tabela 2 do Painel 1 que contém as frequências dos alelos F e f para
diferentes gerações da espécie B, calculados a partir da simulação.
4. Baseado nas Tabelas 1 e 2 complete o
Painel 2, para determinar a mudança na
frequência do genótipo recessivo ff, sabendo que, sob seleção contra o genótipo
recessivo a frequência genotípica é dada
por:
Frequência genotípica (ff ) = q2(1-s)
Sendo:
q2 - a frequência alélica do alelo recessivo f
em cada geração,
s - coeficiente de seleção contra o alelo f.
5. Baseado nas Tabelas 1 e 2 e no Painel 2,
complete o Painel 3, para determinar a
mudança na frequência do alelo recessivo f no tempo, a frequência do genótipo
recessivo ff, além do número de indivíduos com o fenótipo recessivo ff (maior
número de escamas escuras) nas populações das duas espécies, sabendo que o
número de indivíduos com o fenótipo
(ff ) em cada geração é dado por:
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Fenótipo ff = Frequência genotípica (ff) x
número de indivíduos total na população
6. A partir dos dados do Painel 3 fazer os
gráficos de mudança na frequência do
alelo recessivo f ao longo das gerações.
7. Discutir com os membros do grupo e
responder as questões abaixo.
A) Se a temperatura continuar aumentando na região estudada onde as espécies habitam, qual será o fenótipo
de mariposas mais prevalente após
100 anos?
B) Qual a consequência da mudança
climática e seleção contra o fenótipo ff para a diversidade genética nas
populações? As duas populações serão igualmente afetadas?
C) As duas espécies responderam
igualmente à seleção na característica estudada? Qual das duas espécies
será capaz de se adaptar mais rápido? Explique sua resposta.
D) O que aconteceria com a população
se não houvesse uma mutação que
codifica para menos escamas escuras?
E) De acordo com o suas respostas anteriores, qual a importância do tempo de geração, do tamanho populacional e da diversidade genética para
uma espécie se adaptar às mudanças
climáticas e qual a importância para
a conservação das espécies?
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PAINEL 1
Tabelas com as frequências dos alelos do gene F por geração, para as espécies A e B, calculadas
a partir da simulação.

Tabela 1.
Frequências alélicas (Freq) para a
espécie A.

Geração

Freq (F)

Freq (f)

Geração

Freq (F)

Freq (f)

1

0.01109

0.98891

21

0.07884

0.92116

2

0.01229

0.98771

22

0.08615

0.91385

3

0.01362

0.98638

23

0.09400

0.90600

4

0.01508

0.98492

24

0.10241

0.89759

5

0.01670

0.98330

25

0.11138

0.88862

6

0.01849

0.98151

26

0.12093

0.87907

7

0.02046

0.97954

27

0.13106

0.86894

8

0.02264

0.97736

28

0.14176

0.85824

9

0.02503

0.97497

29

0.15303

0.84697

10

0.02766

0.97234

30

0.16486

0.83514

11

0.03054

0.96946

31

0.17722

0.82278

12

0.03371

0.96629

32

0.19009

0.80991

13

0.03718

0.96282

33

0.20343

0.79657

14

0.04098

0.95902

34

0.21721

0.78279

15

0.04513

0.95487

35

0.23139

0.76861

16

0.04966

0.95034

36

0.24592

0.75408

17

0.05459

0.94541

37

0.26075

0.73925

18

0.05995

0.94005

38

0.27582

0.72418

19

0.06576

0.93424

39

0.29109

0.70891

20

0.07205

0.92795

40

0.30649

0.69351
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Tabela 2.
Frequências alélicas (Freq) para a
espécie B.

60

Geração

Freq (F)

Freq (f)

Geração

Freq (F)

Freq (f)

Geração

Freq (F)

Freq (f)

1

0.03312

0.9669

28

0.2883

0.71169

55

0.6364

0.363

2

0.03653

0.9635

29

0.3037

0.6963

56

0.6449

0.355

3

0.04027

0.9597

30

0.3191

0.6808

57

0.6531

0.346

4

0.04436

0.9556

31

0.3347

0.6653

58

0.6611

0.339

5

0.04881

0.9512

32

0.3502

0.6498

59

0.6688

0.3312

6

0.05367

0.9463

33

0.3656

0.6344

60

0.6762

0.3238

7

0.05895

0.9411

34

0.3809

0.6191

61

0.6834

0.3166

8

0.06467

0.9353

35

0.3961

0.6039

62

0.6903

0.3097

9

0.07088

0.9291

36

0.4111

0.5889

63

0.6970

0.3030

10

0.07757

0.9224

37

0.4259

0.5741

64

0.7034

0.2966

11

0.08478

0.9152

38

0.4404

0.5596

65

0.7097

0.2903

12

0.09254

0.9075

39

0.4546

0.5454

66

0.7157

0.2843

13

0.10084

0.8992

40

0.4686

0.5314

67

0.7215

0.2785

14

0.10971

0.8903

41

0.4822

0.5178

68

0.7272

0.2728

15

0.11915

0.8808

42

0.4955

0.5045

69

0.7326

0.2674

16

0.12918

0.8708

43

0.5084

0.4916

70

0.7379

0.2621

17

0.13978

0.8602

44

0.5210

0.4790

71

0.7430

0.2570

18

0.15095

0.84905

45

0.5332

0.4667

72

0.7479

0.2521

19

0.16268

0.83733

46

0.5451

0.455

73

0.7527

0.2473

20

0.1750

0.8251

47

0.5566

0.443

74

0.7574

0.2426

21

0.18772

0.81228

48

0.5678

0.432

75

0.7618

0.2381

22

0.20098

0.79902

49

0.5786

0.421

76

0.7662

0.2338

23

0.21469

0.78531

50

0.5891

0.411

77

0.7704

0.2296

24

0.22879

0.77120

51

0.5992

0.401

78

0.7745

0.2255

25

0.24326

0.75674

52

0.6089

0.391

79

0.7786

0.2215

26

0.2580

0.7419

53

0.6184

0.382

80

0.7823

0.2177

27

0.2731

0.72693

54

0.6276

0.372
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PAINEL 2
Tabela para determinar a mudança na frequência do genótipo recessivo ff no tempo, para as
espécies A e B, calculados a partir da simulação.
Mês/Ano

Frequência genotípica (ff)
Espécie A

Frequência genotípica (ff)
Espécie B

02/2013
02/2016
02/2018
07/2023
02/2025
07/2030
02/2035
05/2040
02/2045
05/2051

PAINEL 3
Tabela para determinar a mudança na frequências do alelo recessivo f no tempo, a frequência
do genótipo recessivo ff e o número de indivíduos com o fenótipo com maior número de escamas, para as espécies A e B.
Frequência
alélica
Mês/Ano
(f)
Espécie A

Frequência
genotípica
(ff)
Espécie A

Indivíduos
mais
escamas
escuras

Número de
gerações
novas
Espécie A

Frequência
alélica
(f)
Espécie

Frequência
genotípica
(ff)
Espécie B

Indivíduos
mais
escamas
escuras

Número de
gerações
novas
Espécie B

02/2013
01/2016
01/2018
07/2023
02/2025
07/2030
01/2035
07/2040
01/2045
05/2051
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PAINEL 4
Gráficos da mudança na frequência do alelo f no tempo

Frequência alélica (f)

Espécie A
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2

5
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14
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24
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34

40

Gerações
Gráfico.
Espécie A.

Frequência alélica (f)

Espécie B
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
3

10

14

24

28

39

48

57

68

79

Gerações
Gráfico.
Espécie B.
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RESPOSTAS

PAINEL 2
Tabela para determinar a mudança na frequência do genótipo recessivo ff no tempo, para as
espécies A e B.
Mês/Ano

Frequência genotípica (ff)
Espécie A

Frequência genotípica (ff)
Espécie B

02/2013

0.880

0.829

02/2016

0.870

0.766

02/2018

0.864

0.713

07/2023

0.840

0.535

02/2025

0.828

0.456

07/2030

0.786

0.282

02/2035

0.725

0.168

05/2040

0.646

0.108

02/2045

0.551

0.067

05/2051

0.433

0.044

PAINEL 3
Tabela para determinar a mudança na frequência do alelo f no tempo, a frequência do genótipo recessivo ff e o número de indivíduos com o fenótipo com maior número de escamas, para
as espécies A e B.
Frequência
alélica
Mês/Ano
(f)
Espécie A

Frequência
genotípica
(ff)
Espécie A

Indivíduos
mais
escamas
escuras

Número de
gerações
novas
Espécie A

Frequência
alélica
(f)
Espécie

Frequência
genotípica
(ff)
Espécie B

Indivíduos
mais
escamas
escuras

Número de
gerações
novas
Espécie B

02/2013

0.98771

0.880

1320

2

0.9597

0.829

1243

3

01/2016

0.9833

0.870

1305

5

0.9224

0.766

1149

10

01/2018

0.97954

0.864

1295

7

0.8903

0.713

1070

14

07/2023

0.96629

0.840

1261

12

0.7712

0.535

803

24

02/2025

0.95902

0.828

1242

14

0.71169

0.456

684

28

07/2030

0.93424

0.786

1178

19

0.5596

0.282

423

38

01/2035

0.89759

0.725

1088

24

0.432

0.168

252

48

07/2040

0.84697

0.646

968

29

0.346

0.108

162

57

01/2045

0.78279

0.551

827

34

0.2728

0.067

100

68

05/2051

0.69351

0.433

649

40

0.2215

0.044
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PAINEL 4
Gráficos da mudança na frequência do alelo recessivo f no tempo, para as espécies A e B.
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Questão A: De acordo com dados, se a temperatura continuar aumentando após 100
anos, o fenótipo de mariposas mais provável nas populações das duas espécies será o
das menos escamas escuras nas asas.
Questão B: Como a frequência do alelo f e do
genótipo recessivo ff são reduzidos ao longo
do tempo, devido à seleção natural, a diversidade genética nas duas populações deve
reduzir. Entretanto, a espécie B, que possui
tempo de geração mais rápido que a espécie
A, apresentará uma redução mais drástica
na diversidade genética que a espécie A.
Dessa forma, uma das consequências da seleção natural favorecendo ou desfavorecendo
uma característica (no caso, desfavorece o fenótipo recessivo com muitas escamas escuras
e favorece o fenótipo dominante com poucas
escamas escuras para ambientes mais quentes) é a perda de diversidade genética, já que
diminui muito a frequência do alelo que confere menor valor adaptativo.
Questão C: A espécie B será a que conseguirá
adaptar-se mais rapidamente. Como esta
espécie tem um tempo de geração mais curto
do que as espécies A, a mutação da escamas
menos escuras tem mais chance de passar
para a próxima geração e se disseminar na
população. Depois de muitas gerações, em
um curto período de tempo, esse alelo ficará
mais comum e, portanto, provavelmente a
população consiga se adaptar e sobreviver
ao seu ambiente em mudança.
Questão D: Se nas populações não houvesse
uma mutação que codifica para ter menos
escamas escuras nas asas e, no local onde
habitam, se a temperatura continuasse a subir, provavelmente as populações das duas
espécies seriam levadas à extinção, já que
não conseguiriam acompanhar a mudança
climática, já que as altas temperaturas afetariam o metabolismo dos indivíduos cada
vez mais. Outra possibilidade seria as populações migrarem acompanhando as temperaturas suportáveis por elas. Entretanto,
foi observado que as populações de ambas as
espécies não estavam se deslocando. Assim,
seria mais provável a extinção das mesmas.
Questão E: O tempo de geração desempenha
um papel importante na adaptação das
populações às mudanças climáticas. Quan-

to mais rápido uma espécie se reproduzir,
mais rápido pode ser transmitida uma
mutação benéfica para os descendentes. A
seleção natural atuaria mais rápidamente
naquelas populações com um tempo de geração menor.
O tamanho da população também desempenha uma papel importante na velocidade
que a evolução (mudança nas frequências
alélicas) pode acontecer, já que quanto menor uma população, mais alta a chance de
um alelo novo que apareça na população
seja extinto por deriva gênica. Em populações grandes, novas mutações podem permanecer e serem transmitidas para outras
gerações.
A diversidade genética pode ser definida
como a quantidade de alelos diferentes que
uma população apresenta. Quanto maior
a diversidade genética, maior a chance de
ter nesse conjunto de alelos um que seja favorável à adaptação da população quando
ocorre uma mudança no ambiente.
Dessa forma, para a conservação das espécies é importante conservar as populações
dentro de uma abordagem de potencial
evolutivo das espécies, ou seja, mantendo
a capacidade das mesmas em se adaptar
em um ambiente em modificação. Assim,
a manutenção de populações maiores, com
maior diversidade genética, é importante para garantir o potencial evolutivo das
mesmas.
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A

proposta deste artigo
é explorar o potencial
dos jogos como instrumento
mediador da aprendizagem.
Apresenta-se um jogo didático
desenvolvido para auxiliar
os professores no ensino do
processo de seleção natural por
meio da simulação dos efeitos
da reprodução, competição e
predação sobre as populações
vegetais. O jogo contribui para
que os estudantes percebam
como se dá a atuação da
seleção natural, evitando que a
entendam como um processo
linear e objetivo.
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ENSINAR EVOLUÇÃO

A

ideia de evolução é uma das mais centrais da Biologia, mas vários professores
sentem dificuldades ao ensiná-la. Diversos
estudos elencam uma série de fatores que
contribuem para isso: conflitos entre ciência
e religião, distorções conceituais nos livros
didáticos e falhas na formação docente. Para
contribuir para a resolução desse problema,
elaboramos um jogo de tabuleiro visando facilitar a compreensão de um dos principais
mecanismos pelo qual ocorre o processo
evolutivo: a seleção natural. A ideia básica é
simular a ação da seleção natural em diferentes espécies de vegetais, explorando situações
que influenciarão a sobrevivência e reprodução das espécies, levando os participantes a
refletir sobre tal processo. A escolha de plantas como contexto deve-se ao fato de os livros
didáticos trazerem muitos exemplos de animais mas poucos exemplos de vegetais, o que
leva alguns alunos a acreditar que somente
os primeiros passam por processos evolutivos. Sendo assim, o objetivo do jogo é ilustrar como os diversos aspectos do ambiente
podem atuar como fatores seletivos em espécies vegetais, exemplificando assim a ação da
seleção natural.
O jogo foi elaborado e testado em aulas do 7º
ano do Ensino Fundamental, visando instigar a curiosidade e a facilitar a compreensão
do conteúdo sobre evolução biológica. A atividade foi desenvolvida na tentativa de suprir
a carência de trabalhos destinados ao ensino
fundamental, momento em que os alunos
têm o primeiro contato com o tema. Acreditamos que o material serve também para
turmas do Ensino Médio.

O JOGO
O jogo é composto por:
A. Um tabuleiro com quatro caminhos representando as estações do ano, sendo:
verde (primavera), amarelo (verão), marrom (outono) e azul (inverno). No tabuleiro também existem quatro habitats
diferentes, identificados como 1, 2, 3 e 4
(Figura 1).
B. Pinos para jogar (um para cada jogador
ou dupla), marcadores do número de indivíduos de cada população (podem ser
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sementes, miçangas, canudinhos, palitos
ou qualquer outro material disponível).
Serão necessários trinta marcadores por
jogador (quinze para iniciar o jogo e um
excedente que poderá ser adquirido).
C. Dois dados, sendo um dado comum,
com os números de 1 a 6, para que o jogador ou a dupla avance as casas e outro
dado colorido, representando as quatro
estações do ano do tabuleiro. No dado
colorido, além das cores representativas
das estações (verde, amarelo, marrom,
azul), os dois lados restantes permanecem em branco e, caso sejam sorteados,
anulam a possibilidade do jogador ou da
dupla de participar da atividade naquela
rodada.
D. Um baralho com 62 cartas representativas das estações do ano e suas diferentes
condições climáticas, incluindo cartas
especiais referentes à reprodução, competição e predação. Cada estação terá
condições favoráveis e desfavoráveis à
sobrevivência e reprodução dos indivíduos de cada espécie. O mesmo se aplica
às cartas especiais (ver modelo nas Figuras 2 e 3).
O número de participantes pode variar de 2
a 5, quando o jogo for individual. É possível
jogar em duplas para aumentar o número de
estudantes envolvidos. No caso de duplas, o
número máximo deverá ser de cinco duplas.

REGRAS DO JOGO
Os jogadores devem completar o tabuleiro
com a maior pontuação, definida pela soma
entre a posição de chegada (Tabela 1) e número de indivíduos vivos ao final do jogo.
Definido o número de jogadores e a identificação dos mesmos com o crachá de identidade, todos os pinos devem ser posicionados
no início do tabuleiro. As cartas devem estar
agrupadas de acordo com a estação do ano
que representam, dividindo o baralho em
quatro blocos. As cartas de cada bloco devem
ser embaralhadas. A ordem de início do jogo
pode ser estabelecida lançando-se o dado ou
qualquer outra forma que o professor achar
conveniente. Definida a ordem de início, o
jogo começa seguindo as orientações abaixo:
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a) Cada jogador ou dupla lança os dois dados: primeiro o numérico, que indica a
quantidade de casas a serem percorridas
e, em seguida, o dado colorido, que indica em qual caminho o pino deve ficar
no tabuleiro e de qual bloco o aluno deve
pegar a carta. No caso do dado colorido,
vale ressaltar que se o lado sorteado após
o lançamento corresponder àqueles que
anulam a jogada (lado branco), o próximo jogador ou dupla dará continuidade
à atividade. Como o resultado do lançamento do dado colorido é aleatório, o
pino de cada jogador ou dupla pode mudar de caminho a cada rodada.
b) Inicialmente, cada jogador ou dupla terá
15 indivíduos de sua espécie (representados pelas sementes). Este valor pode
ser alterado conforme as cartas especiais
forem retiradas do baralho. Por exemplo, ao retirar as cartas reprodução, se
houver sementes germinadas, o jogador
ou dupla adicionará novos indivíduos à
sua população. A morte provocada pela
competição e predação implica na retirada de indivíduos da população. O
número de indivíduos a ser adicionado
ou retirado será indicado pela carta que
cada jogador retirar.
Tabela 1.
Pontuação do jogo conforme
ordem de chegada e número de
indivíduos vivos.

c) As cartas reprodução podem indicar as
seguintes situações: (i) Quando as sementes forem dispersas para algum dos
habitats indicado nas cartas, os jogado-

res devem lançar o dado numérico, que
indicará a quantidade de sementes que
foram dispersas. O número final de sementes germinadas levará em consideração as características do habitat, que
alterarão o valor obtido no lançamento
do dado, conforme instruções nas cartas
e no tabuleiro. (ii) As condições climáticas de cada estação combinadas às características de cada habitat podem impedir
que as sementes germinem; (iii) As sementes podem ser consumidas por insetos ou pássaros, ou nem serem dispersas.
d) As cartas predação podem resultar na
perda de indivíduos devido ao ataque de
herbívoros. Essa predação pode ou não
ser evitada dependendo das características das plantas, conforme indicação nas
cartas.
e) As cartas competição indicam a disputa
por recursos, podendo resultar na morte
de alguns indivíduos ou fazer com que
os jogadores retornem ou avancem casas,
de acordo com a situação indicada na
carta.
f ) Algumas das espécies podem ser extintas ao longo do jogo, continuando apenas aqueles jogadores ou duplas que ainda tiverem indivíduos vivos.
g) O jogo termina quando o último jogador
ou dupla com indivíduos vivos terminar
o percurso do tabuleiro.

ORDEM DE CHEGADA

PONTUAÇÃO

1º Lugar

30 pontos

2º Lugar

20 pontos

3º Lugar

10 pontos

4º Lugar

5 pontos

5º Lugar

1 ponto
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EM SALA DE AULA
Os jogos têm se mostrado uma importante
ferramenta de ensino que possibilita explorar diferentes conteúdos, auxiliando na compreensão de conceitos considerados complexos, como os da teoria evolutiva.
Na atividade proposta, os alunos podem
perceber de maneira mais concreta a ação
da seleção natural, representada pelas diferentes variáveis às quais os organismos estão
sujeitos, podendo ter consequências diretas
no tamanho das populações. Nesse contexto, o jogo reforça a ideia de interação entre
diferentes componentes abióticos e bióticos
importantes para a reprodução (ex.: os agentes dispersores), na germinação e desenvolvimento das plantas (ex.: condições climáticas
e do habitat), quando somente alguns seres
conseguirão sobreviver e gerar novos descendentes. Como as condições ambientais variam aleatoriamente conforme o lançamento
do dado colorido e a ordem em que as cartas
são retiradas do baralho, os estudantes podem perceber a seleção natural atuando ao
acaso, evitando interpretações do processo
evolutivo como linear e objetivo. Espera-se
que os alunos, após participarem da atividade, compreendam as diferentes formas pelas
quais o ambiente, tanto em seu componente
abiótico como biótico, pode ter influência no
tamanho das populações.
Durante a mediação do jogo, o professor
pode chamar a atenção dos alunos para
essa influência do ambiente nas populações.
Aconselha-se a utilização do jogo após aulas
introdutórias sobre o assunto. O tempo de
duração da atividade varia conforme a abordagem utilizada pelo professor, que pode
optar por participar do jogo e interrompê-lo
para discussões, ou deixar as reflexões para
depois do jogo. Em geral, sem que haja discussões, a atividade dura cerca de 40 minutos.

PARA SABER MAIS
AZEVEDO, R. C.; MOTOKANE, M. T. A
evolução nos livros didáticos do ensino fundamental aprovados pelo MEC: uma reflexão a partir da análise de duas coleções, In:
VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Campinas, 2011.
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Figura 1.
Tabuleiro para ser utilizado no jogo “A evolução como Darwin propôs: a seleção natural em plantas”.
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Figura 2.
Cartas representativas de cada
estação do ano e das diversas
situações às quais as espécies de
vegetais estão sujeitas.
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Figura 3.
Cartas representativas de cada
estação do ano e das diversas
situações às quais as espécies de
vegetais estão sujeitas.
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A

dinâmica sobre elementos
de transposição do genoma,
de fácil montagem e aplicação,
pode ser aplicada em aulas para
estudantes de ensino superior
com o objetivo de facilitar a
compreensão dos mecanismos
de mobilização no genoma
utilizados pelos elementos de
transposição.
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E

lementos transponíveis ou de transposição são segmentos de DNA capazes
de se mover no cromossomo ou entre cromossomos, através de um mecanismo denominado transposição. De acordo com o
mecanismo de transposição, esses elementos
são divididos em duas classes: transposons
e retrotransposons. Os transposons são caracterizados por repetições invertidas nas
extremidades e movem-se por meio de um
mecanismo de “cortar e colar”, mediado pela
enzima transposase. Os retrotransposons
são divididos em duas ordens: com longas
repetições terminais, as LTR, e sem LTR.
Esses elementos são transcritos em um intermediário de RNA, que resulta em uma nova
cópia pela atividade da enzima transcriptase
reversa, a qual se insere em outro local do
genoma, caracterizando o mecanismo de “copiar e colar”. O mecanismo de transposição
pode ser tanto conservativo, com a manutenção do número de cópias no genoma, como
replicativo, com a manutenção do elemento
no seu local original e inserção da nova có-
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pia em outro local do genoma, levando ao
aumento do número de cópias. Além disso,
os elementos podem ser autônomos, quando codificam suas próprias enzimas requeridas para a mobilização, ou não-autônomos,
quando não as codificam, mas ainda podem
ser mobilizados, se reconhecidos por enzimas de outros elementos pertences à mesma
família.
Os elementos de transposição são amplamente disseminados e encontrados em quase todos os genomas estudados até hoje,
ocupando grandes proporções de genomas
eucarióticos. Compreender a atividade dos
elementos de transposição é de fundamental importância para estudantes de Biologia,
diante da sua relevância para a dinâmica e
evolução do genoma. Sua relevância advém
do fato de serem agentes geradores de variabilidade genética e novidades evolutivas,
uma vez que atuam como agentes mutagênicos, promotores de quebras em cromossomos, recombinação ilegítima e rearranjo
cromossômico.
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Este trabalho apresenta uma dinâmica montada a partir de material facilmente adquirido em papelarias para apresentação de conceitos básicos relacionados a elementos de
transposição, em uma proposta para atrair a
atenção dos alunos, com a participação efetiva da turma, e como ferramenta para consolidação do aprendizado.
A atividade poderá ser aplicada em uma
classe dividida em 3 grupos de, pelo menos,
5 estudantes. Cada grupo de alunos deve
simular a mobilização de um dos três tipos
de elementos de transposição considerados.
Cada estudante do grupo desempenhará um
papel: as enzimas transposase e endonucle-

ase (representadas pela tesoura); as enzimas DNA-polimerase, RNA-polimerase,
a transcriptase reversa (representadas por
canetas de cores diferentes); a enzima DNA-ligase (representada pelo grampeador), e o
DNA ou RNA (representados por fitas de
presente).

MATERIAL PARA
A ATIVIDADE
Cada grupo de estudantes deverá receber do
professor os materiais especificados na Tabela 1, a ficha com a descrição dos procedimentos a serem realizados, o quadro com as
características gerais (Quadro 1).

Tabela 1.
Descrição do material a ser
distribuído para os grupos:

Material Geral
 1 rolo de fita adesiva; 1 tesoura; 1 caneta preta; 1 caneta vermelha; 1 caneta azul; 1 grampeador; uma cópia do item
“Procedimentos” e os moldes descritos no Quadro 1. O molde, que cada grupo de estudantes receberá, dependerá do tipo de
elemento cuja transposição será simulada.
Grupo 1:
Transposon

 1 molde representando o transposon
de acordo com a Figura 1A;
 1 tira de cartolina branca de 3 cm
x 10 cm, com a sequência aleatória
apresentada na Figura 2B;

Grupo 2:
Retrotransposon com LTR

Grupo 3:
Retrotransposon sem LTR

 2 moldes representando o
retrotransposon com LTR de acordo
com a Figura 1B ;

 2 moldes de cartolina colorida
representando o retrotransposon sem
LTR de acordo com a Figura 1C;

 50 cm (x 2) de fita de presente cinza
para representar as fitas da molécula
de DNA;

 50 cm (x 2) de fita de presente cinza
para representar as fitas da molécula
de DNA;

 2 tiras de cartolina brancas de 1,5 cm x
por 5 cm;
 1 tira de cartolina branca de 3 cm
x 10 cm, com a sequência aleatória
 50 cm (x 2) de fita de presente cinza
apresentada na Figura 3C;
para representar as fitas da molécula
de DNA.
 15 cm de fita de presente azul para
representar a molécula de RNA;
 1 colar de contas para representar a
partícula semelhante a vírus.

 15 cm de fita de presente azul para
representar a molécula de RNA;
 1 tira de cartolina branca com uma
sequência de As para representar a
cauda poli-A do RNA, como ilustrado
na Figura 4A;
 1 tira de cartolina branca de 3 cm
x 10 cm, com a sequência aleatória
apresentada na Figura 4B.
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MOLDES
O material representado na Figura 1, assim
como as sequências ilustradas nas Figuras
2, 3 e 4, deve ser previamente impresso e recortado para que cada grupo de estudantes

receba o molde correspondente ao elemento
cuja transposição será simulada e a sequência de bases representando o sítio de corte da
transposase (DNA alvo). Os modelos propostos podem ainda ser confeccionados em
tamanho maior em cartolina.

Quadro 1.
Características gerais das classes
de elementos de transposição.
Os segmentos correspondentes
a genes estão representados por
setas (em rosa ou verde), com os
respectivos nomes dos genes em
sua parte interna. As sequências
repetidas, quando presentes,
estão representadas por setas
roxas. A direção das sequências
repetidas está indicada pelo
sentido das setas.

Características

Transposons

Retrotransposons com LTR

Retrotransposons sem LTR

Molécula
intermediária

DNA

RNA

RNA

Características
estruturais

Repetições terminais invertidas

Repetições terminais longas não
invertidas

Sem repetições características;
cauda poli-A subsequente às
sequências codificadoras [A(n)]

gag: codifica a proteína Gag do
capsídeo viral;

ORF1: codifica ORF1p, com
atividade de chaperona de ácidos
nucleicos e proteína de ligação ao
RNA;

Proteínas
Transposase
codificadas
pelos respectivos
genes envolvidas
na transposição

pol: codifica uma poliproteína
com as seguintes subunidades:
proteinase aspártica (AP),
integrasse (IN), transcriptase
reversa (RT) e RNAseH.

ORF2: codifica ORF2p, com
atividade de endonuclease (EN) e
transcriptase reversa (RT).

Representação
esquemática

Figura 1.
Proposta de moldes para
representar transposons (A),
retrotransposons com LTR (B)
e retrotransposons sem LTR
(C). As sequências das bases
nas repetições conservadas
são meramente ilustrativas,
assim como o tamanho de cada
componente.
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PROPOSTA DE DINÂMICA
Cada grupo de estudantes deverá simular,
diante de toda a turma, a transposição de
um tipo de elemento de acordo com as instruções contidas no item “Procedimento”.
Em seguida, o professor poderá solicitar que
cada grupo entre em contato com os demais
grupos para verificar quais são os pontos em
comum e os pontos divergentes para cada
tipo de transposição. O professor encontra
nas Figuras 2, 3 e 4, para sua orientação, um
esquema dos diferentes tipos de transposição
que serão simulados.

•

4. Representar um evento de transposição:
•

A transposase (tesoura) corta as fitas da molécula de DNA que contêm o elemento (tesoura corta as
fitas de presente na margem do molde), retirando o elemento do seu sítio original;

•

Com a remoção do molde, as fitas
permanecem cortadas, o que representa uma quebra de fita-dupla no
cromossomo;

•

A transposase (tesoura) seleciona o
sítio-alvo (sequência em cartolina),
realiza o corte assimétrico e insere o
elemento, deixando a sequência do
corte assimétrico como fita simples;

•

A DNA-polimerase (caneta) preenche essas lacunas de fita simples (escrevendo com a caneta a sequência
complementar em uma tira de cartolina);

•

A DNA-ligase (grampeador) liga
as extremidades remanescentes de
DNA, grampeando a tira de cartolina ao molde do elemento.

PROCEDIMENTOS
Grupo 1:Transposon
1. Identificar, pelo molde recebido, qual o
elemento de transposição representado
pelo grupo.
2. Cada estudante deverá assumir um dos
papéis abaixo:
•

Cromossomo hospedeiro (fitas de
presente coladas no molde do transposon)

•

DNA-alvo (tira de cartolina com a
sequência-alvo)

•

Transposase (tesoura)

•

DNA-polimerase (caneta)

•

DNA-ligase (grampeador)

3. Contextualizar o transposon no genoma
hospedeiro. Para tanto:
•

•

•

Colocar as duas fitas de presente sobre a mesa, de modo paralelo, com
as fitas distando 1 cm entre elas (elas
representam a molécula de DNA
cromossômico);
Com o auxílio de fita adesiva, colar o
molde do elemento de transposição
sobre as duas fitas de presente (isto
representa o elemento inserido no
cromossomo), que deve ser segurado
por um aluno;
Colocar outros dois pedaços da fita
de presente dispostos em paralelo,
como indicado anteriormente, representando a molécula de DNA
cromossômico;

Colar, com auxílio da fita adesiva, a
tira de cartolina com a sequência que
representa o DNA-alvo, adequadamente organizada em relação à sua
orientação 5’ – 3’.

5. Discutir com os integrantes de seu grupo e responder às perguntas.
Grupo 2: Retrotransposon com LTR
1. Identificar, pelo molde recebido, qual o
elemento de transposição representado
pelo grupo.
2. Cada estudante deverá assumir um dos
papéis abaixo:
•

Cromossomo hospedeiro (fitas de
presente coladas no molde do retrotransposon)

•

DNA-alvo (fitas de presente coladas em uma tira de cartolina com a
sequência-alvo)

•

Integrase (tesoura)

•

RNA-polimerase (caneta)
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•

Transcriptase reversa (caneta)

•

Partícula semelhante a vírus (colar
de contas)

3. Contextualizar o transposon no genoma
hospedeiro. Para tanto:
•

Colocar as duas fitas de presente sobre a mesa, de modo paralelo, com
as fitas distando 1 cm entre elas (elas
representam a molécula de DNA
cromossômico hospedeiro);

•

Com o auxílio de fita adesiva colar o
molde do elemento de transposição
sobre as duas fitas de presente (representando o elemento inserido no
cromossomo), que deve ser segurado
por um aluno;

•

•

Colocar outros dois pedaços da fita
de presente dispostos em paralelo,
como indicado anteriormente, representando a molécula de DNA
cromossômico;
Colar, com auxílio da fita adesiva, a
tira de cartolina com a sequência que
representa o DNA-alvo, adequadamente organizada em relação à sua
orientação 5’ – 3’.

4. Representar um evento de retrotransposição:
•

•
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Um aluno segura as fitas de presente
representando a fita-dupla de DNA
do cromossomo hospedeiro em que
o elemento está inserido;
A RNA-polimerase (caneta) transcreve a sequência do retrotransposon (molde colado sobre as fitas de
presente) e sintetiza um RNA mensageiro (fita de presente de outra
cor); o aluno com a caneta que representa a RNA-polimerase desenrola uma fita de presente à medida
que copia (“transcreve”) a sequência
do retrotransposon;

•

Esse RNA mensageiro é traduzido
em proteínas (não é necessário detalhar esse passo);

•

Proteínas Gag montam uma partícula semelhante a vírus (representada pelo colar de contas), que contém
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o RNA mensageiro, a transcriptase
reversa e a integrase. Dentro do colar de contas, encontram-se a fita de
presente, a caneta e a tesoura, respectivamente;
•

No interior dessa partícula, a transcriptase reversa (caneta) sintetiza
o DNA complementar utilizando
como molde o RNA mensageiro.
Esse DNA complementar de fita
dupla é o novo elemento de transposição;

•

O novo elemento é transportado
para o núcleo juntamente com a integrase (tesoura), que corta o DNA
alvo e insere o elemento.

5. Discutir com os integrantes de seu grupo e responder as perguntas.
Grupo 3: Retrotransposon sem LTR
1. Identificar, pelo molde recebido, qual o
elemento de transposição representado
pelo grupo.
2. Cada estudante deverá assumir um dos
papéis abaixo:
•

Cromossomo hospedeiro (fitas de
presente coladas no molde do retrotransposon)

•

DNA-alvo (fitas de presente coladas em uma tira de cartolina com a
sequência-alvo)

•

Endonuclease (tesoura)

•

RNA-polimerase (caneta)

•

Transcriptase reversa (caneta)

3. Contextualizar o transposon no genoma
hospedeiro. Para tanto:
•

Colocar as duas fitas de presente sobre a mesa, de modo paralelo, com
as fitas distando 1 cm entre elas
(elas representam a molécula de
DNA cromossômico);

•

Com o auxílio de fita adesiva, colar o
molde do elemento de transposição
sobre as duas fitas de presente (isto
representa o elemento inserido no
cromossomo), que deve ser segurado por um aluno;
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•

Colocar outros dois pedaços da fita
de presente dispostos em paralelo,
como indicado anteriormente, representando a molécula de DNA
cromossômico;

•

Colar, com auxílio da fita adesiva, a
tira de cartolina com a sequência que
representa o DNA-alvo, adequadamente organizada em relação à sua
orientação 5’ – 3’.

4. Representar um evento de retrotransposição:
•

Um aluno segura as fitas de presente
representando a fita dupla de DNA
do cromossomo hospedeiro em que
o elemento está inserido;

•

A RNA-polimerase (caneta) transcreve a sequência do retrotransposon (molde colado sobre as fitas de
presente) e sintetiza um RNA mensageiro (fita de presente de outra
cor); o aluno com a caneta que representa a RNA-polimerase desenrola uma fita de presente à medida
que copia (“transcreve”) a sequência
do retrotransposon;

•

A extremidade 3’ do RNA é uma sequência de As, que está representada
em cartolina e deve ser colada com
fita adesiva na extremidade da fita de
presente;

•

Esse RNA mensageiro é traduzido
em proteínas (não é necessário detalhar esse passo);

•

De volta ao cromossomo hospedeiro, a endonuclease (tesoura) cliva
uma fita do DNA alvo em uma região rica em pares A-T (sequência
representada na cartolina);

•

A cauda poli-A na extremidade 3’
do RNA pareia com a sequência
rica em Ts do DNA alvo, que serve como iniciador para a síntese do
DNA complementar; a transcriptase reversa (tesoura) sintetiza, então,
o novo elemento, utilizando como
molde o RNA ancorado no DNA
alvo.

PERGUNTAS PARA SEREM
DISCUTIDAS PELOS GRUPOS
1. De que forma é escolhido o DNA alvo
para a inserção de um transposon?
2. Qual a consequência da transposição em
relação à sequência do DNA alvo?
3. Qual o sentido da polimerização?
4. Qual a origem das enzimas envolvidas
na transposição de um transposon com
intermediário de DNA?
5. Qual a origem das enzimas envolvidas
na transposição de um transposon com
intermediário de RNA?
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6. Qual a diferença entre elementos de
transposição autônomos e não autônomos?
7. Quando um elemento é excisado do sítio
original, deixa uma quebra no cromossomo. Tal quebra deve ser reparada, o
que é efetuado por sistemas de reparação
de quebras duplas do próprio hospedeiro. Como é denominado esse dano ao
DNA, quais são os mecanismos de reparação envolvidos e as suas consequências?
8. O que pode ocorrer como consequência
da inserção do elemento de transposição
no DNA alvo?
9. Qual a DNA-polimerase envolvida no
preenchimento das lesões de fita simples
deixadas pela transposase?
10. Diferencie transposição replicativa de
transposição conservativa relacionando
esses conceitos com os mecanismos de
transposição estudados.

RESPOSTAS
1. A escolha da inserção de um transposon
é realizada pela transposase de forma
aleatória.
2. O corte assimétrico da transposase para
inserção no DNA alvo resulta na duplicação de sequências no sítio-alvo.
3. Após a transposição, no momento da
síntese da fita complementar pela DNA-polimerase, o professor deve chamar a
atenção para que esta seja representada
no sentido correto: da extremidade 5’
para a extremidade 3’.
4. A transposase é codificada pelo próprio
elemento, enquanto as demais enzimas
(DNA-polimerase e DNA-ligase) são
codificadas pelo genoma da célula hospedeira.
5. A enzima com atividade de transcriptase reversa e endonuclease é codificada
pelo próprio elemento, enquanto RNA-polimerase é codificada pelo genoma da
célula hospedeira.
6. Elementos de transposição autônomos
codificam as próprias enzimas a serem
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utilizadas em sua transposição, enquanto elementos não autônomos não possuem os genes que as codificam, mas
podem ser mobilizados se reconhecidos
pelas enzimas codificadas por outro elemento da mesma família.
7. O dano deixado é uma quebra de fita
dupla. Há dois principais mecanismos
de reparação para esse tipo de dano: a
recombinação homóloga, que utiliza o
cromossomo homólogo ao danificado
para reparar as fitas, sem prejuízo à estrutura do DNA, e a junção de extremidades não homólogas, que pode resultar
em pequenas deleções.
8. Caso a inserção do elemento de transposição no DNA alvo se dê dentro de
uma sequência codificadora, esta será
interrompida e perderá a função. O professor apresenta, então, o conceito de
“mutagênese insercional” e a aplicação
de transposons para obtenção de mutantes em estudos de função gênica. A
inserção também pode alterar padrões
de expressão, pois muitos elementos têm
promotores próprios, o que leva ao tema
de transcrição e expressão gênica.
9. Provavelmente em procariotos é a
DNA-polimerase I, já que essa enzima
está mais associada à síntese de trechos
curtos e aos mecanismos de reparação.
Em eucariotos, as lacunas são preenchidas pelas DNA-polimerases δ e ε, que
são as principais enzimas envolvidas na
polimerização do DNA eucariótico.
10. Na transposição replicativa, o elemento
é mantido em seu sítio original, e uma
cópia é inserida em um novo sítio no
genoma, resultando no aumento do número de cópias do elemento. A transposição replicativa é típica da mobilização
de retrotransposons. Na transposição
conservativa, o elemento original é excisado e inserido em outro local no genoma, de forma que o número de cópias
é mantido. Esse tipo de transposição é
típico de transposons. A transposição
de elementos de DNA também pode
ser replicativa, dependendo do contexto
cromossômico e da reparação realizada
após a excisão do elemento original.
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REPRESENTAÇÃO DAS DINÂMICAS DE MOBILIZAÇÃO

Figura 2.
Representação da mobilização de
um transposon (transposição).
A transposase (representada
pela tesoura) excisa o elemento
do cromossomo hospedeiro,
deixando uma quebra de fita
dupla (A). Em outra região
do genoma (DNA-alvo), a
transposase realiza o corte
assimétrico e liga o transposon,
de forma que permanecem
trechos de DNA de fita
simples (B). A DNA-polimerase
(caneta) preenche as lacunas,
restaurando o DNA de fita dupla,
o que resulta na duplicação
da sequência do sítio-alvo, e a
DNA-ligase (grampeador) liga as
extremidades remanescentes do
DNA (C).
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Figura 3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta aqui apresentada pretende auxiliar na compreensão de conceitos e mecanismos básicos, mas não se detém a esses
isoladamente. Apresenta-se, também, como
ferramenta para resgatar e conectar conhecimentos de outros temas da mesma disciplina, como mutações e mecanismos de re84
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paração do DNA. Temas específicos ainda
podem levar a discussões mais gerais, como
a relação entre esses elementos e a evolução
dos genomas, conectando grandes áreas da
Biologia na organização do conhecimento
do aluno. O exemplo aqui apresentado pode
ser facilmente adaptado para representar outros mecanismos moleculares.

Representação da mobilização
de retrotransposons com
LTR. O elemento inserido
no cromossomo é transcrito
pela RNA-polimetase (caneta
azul), gerando um RNA
mensageiro (mRNA, fita azul)
correspondente à sequência do
elemento que permanece em
seu sítio original (A). A tradução
desse RNA resulta na síntese
de proteínas codificadas pelo
elemento (passo não detalhado
na representação). As proteínas
Gag formam uma partícula
semelhante a vírus (colar de
contas), dentro da qual ocorre a
síntese do DNA complementar
(cDNA) pela transcriptase
reversa (caneta), gerando o
novo elemento (B). Esse novo
elemento é transportado para o
núcleo com a integrase (tesoura),
que realiza um corte assimétrico
no DNA alvo e insere o elemento
(C). O corte assimétrico da
integrase resulta na duplicação
do sítio alvo (C), de maneira
semelhante à atividade da
transposase (Figura 2).
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Figura 4.
Representação da mobilização
de retrotransposons sem
LTR. O elemento inserido no
cromossomo é transcrito pela
RNA-polimetase (caneta azul),
gerando um RNA mensageiro
(mRNA, fita azul, com a cauda
poli-A) correspondente à
sequência do elemento que
permanece em seu sítio original
(A). A tradução desse RNA
resulta na síntese de proteínas
codificadas pelo elemento
(passo não detalhado na
representação). A endonuclease
(tesoura) realiza um corte em
uma fita do DNA alvo em uma
região rica em Ts, onde se
anela a cauda poli-A do RNA
(B). A transcriptase reversa
(caneta) utiliza, então, como
molde o RNA ancorado ao
sítio alvo para sintetizar o DNA
complementar, iniciando a
síntese na extremidade gerada
pelo corte da endonuclease (C).
Esse mecanismo é denominado
TPRT (target-site-primed reverse
transcription, ou transcrição
reversa iniciada no sítio alvo).
A integração do elemento é
finalizada por mecanismos de
reparação do hospedeiro e
pode levar a duplicações do
sítio alvo, ou mesmo outras
mutações, como deleções (não
representadas na figura).
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N

o dia da Consciência Negra, 20 de novembro, foi lançado na rede o filme
educativo “Quem foi que disse: sobre a causa sagrada de Darwin”. A data
de lançamento, claramente, não foi escolhida sem propósito: o filme trata da
questão do darwinismo social e as políticas eugênicas, com uma crítica explícita
que não deixa espaço a segundas interpretações, e, nesse caso, isso é algo bom. O
resultado final é simplesmente surpreendente.

T

ratando-se de um material educativo, o filme faz uma abordagem
inteligentíssima. Para estudantes mais
jovens, o visual de filme de época é um
atrativo que sai do lugar comum de “documentário escolar”, e ainda assim passando a informação de maneira eficiente.
O conteúdo não fica restrito ao estudo de
uma matéria apenas. A questão científica,
a teoria evolutiva, é, sim, abordada, mas
as questões sociais, históricas e humanas
são muito mais exploradas, contestando
paradigmas falseados relacionados à teoria de Darwin, desmentindo-os e explicando da maneira correta. Além de expor
tudo com clareza e fatos concretos, o filme dá ao espectador mais do que apenas
algo para aprender: dá algo para refletir.
A escravidão, a maneira como era vista
e justificada na época de Darwin, o efeito que ainda exerce na sociedade atual.
Tudo isso é motivo para reflexão, um incentivo para repensar nossas ações quanto ao racismo, por exemplo.

tratos de ambientes bem reconstruídos,
ou mesmo, preservados. Há imagens
fortes, não com todo o rebuscado do cinema profissional, por exemplo, mas
ainda assim conseguindo representar em
algumas cenas o quão cruel e desumana
foi a escravidão. A trilha sonora acompanha bem o filme, com a brasilidade da
viola, para marcar bem a passagem de
Darwin pelo Brasil, em 1832, durante a
viagem do Beagle.

A parte artística do filme, apesar de todo
elenco ser amador, está bem. Além disso,
conta com imagens puramente belas, re-

O endereço para acesso ao filme “Quem foi
que disse: sobre a causa sagrada de Darwin”
é: https://vimeo.com/146372135

Com sua abordagem multidisciplinar, o
filme é indicado para estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e
Ensino Superior. Caberá ao professor, ou
mediador, adequar a discussão à idade e
ao nível escolar dos estudantes.
O filme, com acesso livre na internet, tanto para ser assistido como para download,
é parte da série - “Quem foi que disse?” - do
diretor Luiz Andrade. Desta série, faz
parte também um filme sobre Mendel,
igualmente disponível na internet.
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E

studo sobre a diversidade genética e algumas aplicações desses conhecimentos
para a conservação de espécies fundamentam o vídeo “DNA e Meio
Ambiente”. O curta de quatro minutos de duração apresenta o assunto de modo
acessível para estudantes do ensino médio e para um público leigo que busque
informações a respeito de Genética e conservação de espécies. O vídeo pode ser
exibido em locais sem estrutura de som pois não há narração, apenas ilustram-se
as aplicações. É possível assisti-lo e obter uma cópia do mesmo, gratuitamente,
em http://vimeo.com/69343714

O

conteúdo da animação centra-se em alguns temas, como a dos impactos ambientais causados pelas atividades humanas
afetam a diversidade biológica e a qualidade de
vida no planeta. Os cientistas, por sua vez, são
apresentados como agentes que, ao estudarem
os seres vivos, podem ajudar a mitigar a perda
de biodiversidade e que a Genética, juntamente
com outras áreas de estudo, pode ser uma ferramenta útil para auxiliar na compreensão de
tais questões. Ressalta ainda que todos os seres
vivos possuem DNA e que sua utilização não é
restrita aos testes de paternidade. Também são
apresentados conceitos usados pela Genética
da Conservação, como:
1) ambos os genitores contribuem para composição do DNA do filho (hereditariedade);
2) existe variação nas sequências de DNA
entre indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes (variabilidade genética); e
diferenças genéticas levam a variações nas
características dos indivíduos (variabilidade
fenotípica).

São ressaltados alguns conceitos que são apresentados de forma simplificada. Por exemplo,
o termo “gene” é usado tanto para indicar que
se trata de um trecho do DNA, assim como
uma versão daquele trecho de DNA (alelo). Os
conceitos podem ser trabalhados com maior ou
menor profundidade e detalhamento, dependendo da necessidade didático-pedagógica.
Dois exemplos ilustram aplicações da Genética
em estudos de conservação. O primeiro trata da
importância da diversidade genética em uma
espécie de ave. Os indivíduos podem apresentar
bico pequeno, sendo capazes de se alimentar de
sementes menores, ou bico grande e se alimen-

tar de sementes maiores. Com a extinção de
plantas de sementes pequenas, aves de bico pequeno também desaparecem, mas não ocorre a
extinção total da espécie por existir diversidade
genética para o tamanho de bico. Contudo, em
um cenário em que não há diversidade genética
para esta característica, a ausência do tipo de
alimento específico ao tamanho do bico levaria
tal espécie à extinção.
O segundo exemplo trata dos problemas associados a cruzamentos entre parentes (depressão
endogâmica). A super exploração de bromélias
de uma floresta leva a uma drástica redução
populacional. As bromélias remanescentes na
mata são aparentadas e podem ter problemas
reprodutivos e as novas bromélias geradas a
partir de cruzamento entre parentes podem ter
problemas em sua formação e desenvolvimento.
O vídeo também mostra que existe uma relação
entre diversidade genética e variação fenotípica
e que, quanto maior a diversidade genética, menor a chance de extinção de espécies. Assim, a
animação ressalta que com o conhecimento da
diversidade genética, os cientistas podem identificar espécies ou áreas prioritárias para conservação.
“DNA e Meio Ambiente” – além das qualidades já apontadas, oferece outras boas características como material didático: o uso de linguagem técnica adequada para aulas introdutórias
sobre genética ou sobre conservação. Também
pode ser utilizado em aulas para graduação,
como forma de instigar o interesse dos alunos
para um aprofundamento de assuntos como
Genética da Conservação, Genética de Populações, diversidade intrapopulacional, entre
outros.
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O

músculo, principal tecido responsável pelo movimento,
é também a principal parte comestível dos animais.
Desta forma, o desenvolvimento da musculatura sempre foi
um assunto de interesse para atletas de alto desempenho,
pecuaristas, pessoas preocupadas com a sua estética e
também profissionais da saúde que buscam tratamento para
doenças e lesões neste tecido. Embora o desenvolvimento
deste tecido seja complexo e ainda pouco conhecido, uma
proteína e o gene que a codifica têm chamado a atenção dos
pesquisadores. Esta proteína é a miostatina, pois quando
é bloqueada tende a estimular o crescimento muscular.
Este artigo tem como objetivo apresentar o gene MSTN,
seu papel no desenvolvimento muscular e a importância
econômica da proteína por ele codificada.
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A

musculatura estriada esquelética é o
tecido mais prevalente no corpo dos
vertebrados. Ela é responsável pela locomoção, postura e respiração. O músculo
esquelético é composto por miofibras, que
são longas, podem ter vários centímetros de
comprimento, e com muitos núcleos localizados na periferia. O crescimento do músculo esquelético pode ocorrer de três formas:
suas fibras podem aumentar em número, em
comprimento ou em circunferência. Em um
indivíduo adulto, as fibras do músculo esquelético são incapazes de se dividir, ou seja,
não aumentam em número.
O número máximo de células do músculo
esquelético é atingido precocemente em um
indivíduo, antes que ele atinja a fase adulta.
Uma vez formada, a fibra muscular esquelética geralmente sobrevive durante toda a vida
do animal.
O crescimento muscular em um indivíduo
adulto ocorre principalmente devido ao aumento em volume das células musculares,
um fenômeno denominado hipertrofia. Ela é
uma resposta decorrente do aumento de tensão no músculo como, por exemplo, o ocasionado por exercícios de musculação.
Já o crescimento em relação ao número de
células denomina-se hiperplasia. O termo
é utilizado para descrever o crescimento de
um órgão devido ao aumento do número de
células ou a formação de determinados tumores. Embora ocorra hiperplasia em vários
órgãos e tecidos de um indivíduo adulto, a
hiperplasia muscular ocorre única e exclusivamente em animais jovens. A miogênese é a
via responsável pelo crescimento hiperplásico do tecido muscular, e para que ela ocorra,
é necessária a atuação de proteínas que trabalham de forma orquestrada.

MIOGÊNESE
Miogênese é a formação de tecido muscular a
partir de células não diferenciadas. O esquema da Figura 1 resume a via de diferenciação
dos miotubos ou miofibras da musculatura
esquelética, longas e polinucleadas, a partir
de células precursoras, pequenas e esféricas.
Em cada estágio, proteínas diferentes desem-
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penham papéis importantes relacionados à
proliferação e diferenciação celular. A miostatina, proteína codificada pelo gene MSTN,
desempenha um papel duplo na miogenese:
limitar a proliferação e promover a diferenciação.
Para que ocorra a formação dos músculos
esqueléticos, é necessária a ativação, proliferação e diferenciação de linhagens de células
miogênicas (células que darão origem aos
músculos) (Figura 1). Estes três processos
dependem da expressão e atividade de vários
genes, conhecidos como fatores de regulação
miogênica (do inglês, myogenic regulatory
factors - MRFs) e que são responsáveis por
transformar células não musculares em células musculares.
Os MRFs (MyoD, Miogenina, Myf5 e o
MRF4) são produzidos por genes reguladores, que funcionam como fatores de transcrição e que inibem ou ativam os demais genes
da via de diferenciação.
A miogênese inicia-se com o recrutamento
de células do mesoderma por ação do gene
Pax3 (Figura 1). A proteína Pax 3, da família Pax (do inglês, paired-box), é um fator de
transcrição que prepara as células do mesoderma para que sejam transformadas em
células musculares, para que dois outros
MRFs possam atuar, a MyoD e aMyf5.
Embora ocorra de forma mais intensiva
durante o desenvolvimento embrionário, a
miogênese, principalmente as etapas de proliferação e diferenciação, ocorre ainda em indivíduos jovens até que atinjam a vida adulta.
Após o nascimento do organismo, algumas
células permanecem determinadas (no estágio de mioblasto), porém não diferenciadas em tecido muscular. Estas células são as
chamadas células-satélite, responsáveis pela
regeneração muscular ao longo da vida do
indivíduo. As células-satélite passam pela
mesma via de diferenciação que ocorre no
embrião para restaurar fibras musculares
lesionadas. A restauração pode ocorrer por
fusão dos locais danificados, causando hipertrofia, ou pela formação de novos miofibras,
gerando hiperplasia.
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Figura 1.
Na miogenese as células-tronco
embrionárias do mesoderma
são ativadas e recrutadas pela
Pax3, tornando-se os mioblastos.
Estes, por sua vez, proliferam
e se diferenciam pela ação
dos fatores MyoD e Myof5 e
se transformam em miócitos.
Durante a diferenciação por ação
da miogenina e de MRF4, ocorre
a organização dos miócitos em
miotubos, formando o tecido
muscular. Baseada em Rios et al.,
2002.

MIOSTATINA E SUA
ATUAÇÃO NA MIOGÊNESE
A miostatina é uma proteína codificada pelo
gene MSTN, produzida nas células do músculo esquelético e a principal responsável
pela inibição da hiperplasia muscular nos
adultos.
A miostatina atua inibibindo a fase de ativação e, consequentemente, de proliferação e
diferenciação dos mioblastos e miócitos, respectivamente (Figura 2). Ela bloqueia a miogênese pela regulação negativa na expressão
do fator de transcrição Pax3, e consequente

inibição na expressão da MyoD. Ela se liga
aos receptores de membrana activina tipo II
(Act RII e Act RIIB, e em menor intensidade, com o receptor Act RIIA) e o Alk-3 ou
Alk-4 (Figura 3).
Quando a miostatina não é expressa, Pax3 e
da MyoD continuam atuando promovendo a
miogênese, e o resultado, principalmente em
bovinos, é um fenótipo denominado “dupla
musculatura”, como será descrito mais adiante. A ausência de expressão desta proteína
ocorre principalmente quando há uma mutação em seu gene.

Figura 2.
A miostatina inibe a proliferação
de células-tronco embrionárias
do mesoderma impedindo
a ligação de Pax3, que é a
proteína recrutadora das células
precursoras.Como consequência,
há bloqueio da miogênese.
Baseada em Rios et al., 2002.
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Figura 3.

O GENE MSTN
E A PROTEÍNA MIOSTATINA
A miostatina, também conhecida como fator
8 de crescimento/diferenciação (GDH-8), é
uma proteína sintetizada e excretada por células musculares. O gene que codifica a miogenina foi descoberto em 1997 por McPheron e colaboradores na Universidade de John
Hopkins nos Estados Unidos (MCPHERON et al, 1977).
O gene MSTN já foi sequenciado em várias
espécies de animais domésticos e selvagens,
demonstrando poucas diferenças entre as
espécies. No ser humano, ele se localiza no

cromossomo 2, contém dois íntrons e três
éxons e o RNAm processado possui 1126
pb (Figura 4).
A tradução do RNA mensageiro MSTN é
uma proteína não ativa, composta por uma
sequência sinal, um pro-peptídeo, e uma região madura. Ela circula no sangue na forma latente com um pro-peptídeo, ligado não
covalentemente ao seu terminal NH2. Para
sua ativação é necessária a clivagem proteolítica do pro-peptídeo, que resulta um terminal COOH, que se associa a outra molécula
que também é clivada, formando um dímero
funcional.

Ligação da miostatina a
receptores celulares. A miostatina
se liga aos receptores do tipo
ActRII e Alk-3/Alk-4, e essa
ligação impede a ligação da Pax3,
inibindo a miogênese.

Figura 4.
Esquema da estrutura do gene da
MSTN, o RNA por ele transcrito,
seu processamento, e a proteína
miogenina, por ele codificada.
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Quando na forma ativa, a miogenina liga-se
ao receptor de activina tipo IIB e ALK 4/5,
que são proteínas trans membrana. Após
fosforilação do heterodímero são iniciadas
várias cascatas de sinalização que resultam
na ativação de alguns genes e na repressão de
outros (regulação negativa), todos eles envolvidos na miogênese. As referidas vias de sinalização são complexas e não completamente
conhecidas.
Durante a embriogênese, a miostatina é expressa exclusivamente nos músculos esqueléticos atuando na diferenciação e controlando
a proliferação de mioblastos. No adulto, ela
não é restrita à musculatura esquelética e
pode ser detectada em outros tecidos como
coração, tecido adiposo e glândulas mamárias.

FUNÇÃO DO GENE
O papel do gene MSTN na musculatura
foi descoberto pela análise de camundongos
com este gene nocauteado. O fenótipo associado a mutações no MSTN é bem marcante, caracterizado pelo aumento significativo
da massa muscular, duas vezes maior do que
o tamanho normal, como resultado de uma
combinação de hiperplasia e hipertrofia.
Por outro lado, organismos nos quais o gene
MSTN é superexpresso apresentam redução
da massa muscular, sugerindo que a miostatina é um regulador negativo do crescimento
da musculatura esquelética.
Mutações com ocorrência natural foram
identificadas em nas raças bovinas de dupla
musculatura, em cães, peixes e até mesmo em
seres humanos. A combinação de dois alelos
com mutação confere ao indivíduo adulto o
fenótipo característico de dupla musculatura
nas raças bovinas (Figura 5). Embora cresça
de forma natural, a impressão é de os animais
com tal fenótipo foram tratados com anabolizantes.
Para que o indivíduo apresente o fenótipo
de “dupla musculatura”, é necessária a presença de dois alelos mutados, no entanto,
um aumento discreto na musculatura, se observado minuciosamente, também está presente em indivíduos com apenas uma cópia

do alelo mutado. Dessa forma, esse tipo de
herança, é caracterizado como dominância
incompleta, ou parcialmente recessiva. O fenótipo de “dupla musculatura”, ou o genótipo
homozigoto, recebeu uma atenção maior por
parte de produtores de animais, pelo fato de
apresentar maiores vantagens ecônomicas,
do que o fenótipo intermediário.

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA
DA MIOSTATINA
As vantagens econômicas da “dupla musculatura”, para o setor pecuário, restringem-se
apenas aos animais que são utilizados na
produção de carne, pois esta característica
promove melhor conversão alimentar (transformação do alimento ingerido pelo animal
em musculatura ou carne).
Além disto, o rendimento de cortes nobres,
como picanha e filé mignon, e menor proporção de ossos e gordura e, consequentemente,
produzindo também uma carne mais magra
e mais saudável, também é observada em animais com este fenótipo. As raças de bovinos
que apresentam maior frequência deste fenótipo são de origem europeia, como a Belgian
Blue (principal raça) (Figura 5).

BELGIAN BLUE
A raça Belgian blue, ou Belga azul, é a raça
que deu fama aos pesquisadores da área de
produção animal devido à mutação no gene
da miostatina. A origem desta raça remonta ao século XIX, quando touros da raça
Shorthorn, oriundos do Reino Unido, foram
enviados para a Bélgica com a finalidade de
melhorar a estrutura muscular do gado nativo. Entre 1920 e 1960, o animal resultante
do cruzamento entre elas cumpria as exigências tanto de leite quanto de carne. A partir
do momento em que a exigência por carne
aumentou, animais mais musculosos foram
selecionados para procriar. Após sucessivos
cruzamentos, resultaram animais com musculatura exagerada, sendo que muitos touros
chegaram a pesar mais de uma tonelada. Somente após a descoberta da miostatina, é que
se soube qual a proteína envolvida na formação deste fenótipo.
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Figura 5.

A partir da descoberta do gene, os efeitos
da miostatina sobre a composição corporal
e suas bases moleculares foram elucidados
utilizando camundongos transgênicos. Essa
abordagem permitiu que a miostatina pudesse ser também utilizada na área de ciências médicas.

A MIOSTATINA
EM HUMANOS
O efeito inibidor da miostatina na hiperplasia no crescimento muscular despertou o
interesse por parte de atletas, principalmente fisiculturistas e pesquisadores na área de
ciências médicas. Vários estudos foram realizados buscando mutações que pudessem
favorecer a formação do genótipo de dupla
musculatura. Essas mutações não foram encontradas somente em animais de produção,
mas também em cães de raça, ratos de laboratório e humanos.
Reduzir ou eliminar a expressão da miostatina é, assim, vista como uma possível futura candidata para aumentar o crescimento
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muscular e maximizar o desempenho atlético em seres humanos.
Existem estudos que buscam o bloqueio
desta proteína para tratamento de distrofias
musculares, pois atualmente a maioria das
abordagens que visam repor a distrofina,
proteína defeituosa ou ausente nos indivíduos distróficos, têm se mostrado pouco eficientes. Por causa da sua ação, estudos com
modelos animais buscam o bloqueio da ação
da miostatina para auxiliar no tratamento de
distrofias.
O aumento da miostatina circulante em camundongos mostrou severa perda de massa
muscular e tecido adiposo, fato semelhante
ao que ocorre nas síndromes de caquexia
humana (caracterizada por perda de peso,
atrofia muscular, fadiga, fraqueza e perda
de apetite associada a doenças graves como
AIDS e câncer). Ao contrário, camundongos
com deleção do gene da miostatina mostraram um ganho de massa muscular significativo. Atualmente os esforços para reverter o
quadro de caquexia são demorados e pouco

Esse animal é um exemplar da
raça Belgian blue homozigoto
para a mutação no gene MSTN,
apresentando por esta razão o
fenótipo “dupla musculatura”.
(Figura reproduzida com
permissão da Araucária Genética
Bovina, proprietária do animal).
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efetivos, não trazendo, portanto, resultados
satisfatórios ao paciente. Um alvo mais eficiente para o tratamento da caquexia parece
ser a miogenina e seu receptor do tipo II. O
bloqueio deste receptor leva a um aumento
significativo da massa muscular.
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