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Resumo  Esta produção pedagógica apresenta sugestões de 
aulas práticas para o ensino de divisão celular na 
disciplina de Biologia, pois o conhecimento das ciências 
biológicas deve ser contextualizado para promover 
melhoria na qualidade de vida das pessoas e para 
explicar as causas do surgimento de doenças graves, 
como o câncer. O problema que se coloca para esta 
pesquisa é a busca de resposta para a questão do modo 
de abordar de maneira prática o ciclo celular na íntegra 
durante o estudo de células somáticas, de forma que 
possa tornar-se uma ferramenta eficaz na compreensão 
do mesmo dentro do processo de ensino e 
aprendizagem. O objetivo desta produção é desenvolver 
aulas práticas que conduzam ao conhecimento e 
reflexão sobre a divisão celular contextualizando os 
conhecimentos de maneira prática. As atividades 
práticas são ferramentas que permitem visualizar o ciclo 
celular destacando a importância da abordagem teórica 
complementada pela atividade prática no aprendizado, 
para oportunizar aos alunos a comparação entre os 
processos de divisão celular após as experiências 
realizadas. As aulas serão desenvolvidas com alunos do 
1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Carlos 
Zewe Coimbra permitindo aos alunos compreender o 
processo da mitose na divisão celular. 
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Formato do Material Didático    UNIDADE DIDÀTICA 
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2 APRESENTAÇÃO 

 

 

 Esta unidade didática tem como tema as ciências biológicas e suas 

implicações para o ensino de Biologia, tomando como ponto de análise a realização 

de aulas práticas de divisão celular. 

 O aprendizado de conhecimentos científicos na escola se faz necessário para 

que o aluno possa assimilar saberes para sua formação acadêmica. A escola exerce 

grande influência sobre os educandos em especial, nos adolescentes e contribui na 

formação de valores e princípios. Representa também, o lugar onde os programas 

curriculares devem ser desenvolvidos, atingindo alunos, pais e comunidade. Nesse 

espaço de convivência escolar torna-se relevante que ocorram mudanças dentro dos 

processos metodológicos, tendo em vista a participação na construção do 

conhecimento do ser humano e estimulando-o a ter atitudes participativas no sentido 

de aquisição dos conhecimentos. 

 

Uma educação de qualidade deve ser defendida devido a crianças e 
adolescentes passarem pela escola e necessitarem de conhecimentos que 
atinjam a maioria. Em segundo lugar, numerosas investigações demonstram 
que as raízes do comportamento do indivíduo, do seu modo de ser se 
situam na infância e na adolescência. Em terceiro lugar, ao se fazer 
educação na escola atinge-se indivíduos em fase de formação mental e 
social e, em quarto lugar, a escola conta com a colaboração de profissionais 
eu sabem realmente educar (PRECIOSO, 2004, p.11). 
 

 A mudança mais importante dentro dessa dimensão está em que, tanto 

alunos como professores devem ser capazes de lidar, cada vez mais e facilmente, 

com os conteúdos das disciplinas, procedendo à infusão de temas necessários para 

sua formação no currículo (PRECIOSO, 2004). 

 Dentro desse currículo, o estudo da biologia celular deve estar presente, 

tendo em vista a célula de qualquer planta ou animal surgir de uma célula inicial 

chamada de zigoto. O zigoto após divisão forma células filhas idênticas contendo 

cada uma, cromossomos iguais ao da célula que lhes deu origem. Em seguida, 

estas células filhas também se dividem, continuando o processo de surgimento de 

um novo elemento (CURTIS, 2001).  

 O conhecimento sobre a célula como unidade básica da vida parte de uma 

visão mecanicista do pensamento biológico, o que imprime uma visão macroscópica, 



descritiva e fragmentada da natureza. No entanto, para se ampliar a discussão sobre 

a organização dos seres vivos, há que se analisar o funcionamento dos sistemas 

orgânicos partindo da organização celular para a sistêmica. Assim, considerando a 

visão evolutiva da biodiversidade percebe-se a influência da organização dos seres 

vivos e da manipulação genética na construção de conhecimentos curriculares de 

Biologia (DCE, 2008).  

 Segundo Silveira e Finger (2008) é inquestionável o uso de aulas prática no 

ensino de ciência e biologia, pois essa compreende a base do estudo desta 

disciplina. Ao aplicar aulas práticas o professor acrescenta conceitos que não estão 

claros nos livros, assim as práticas podem ajudar no desenvolvimento científico e 

tornam o ensino mais objetivo, contribuindo para solucionar problemas complexos. 

 Quando o professor desenvolve uma aula no laboratório de ciências, ele 

desperta a curiosidade dos alunos o que favorece a observação dos fenômenos 

estudados teoricamente. Esse tipo de atividade propicia a argumentação e os testes 

dos conhecimentos empíricos constituídos, isto oportuniza aos alunos maior 

interação na montagem de instrumentos específicos que não são possíveis de 

serem realizados em sala de aula (BORGES, 2002) 

  

O uso da aula prática fundamenta os conceitos colocados impressos no 
livro didático, e torna o momento da aprendizagem mais assimilativo. A 
partir do momento em que o educando tem a possibilidade de trabalhar o 
conteúdo, tendo a disposição o objeto de estudo a compreensão resultante 
ter maior expressividade, pelo fato de haver a possibilidade de 
questionamentos e indagações que muitas vezes não seriam possíveis, 
como na questão visual, por exemplo; o estudo em aula teórica de um 
determinado organismo fica "restrito" as informações presentes no livro, o 
mesmo organismo estudado no livro e consequentemente sendo foco de 
uma possível aula prática, pode condicionar o aluno a perceber estruturas, 
características, que não seriam possíveis somente com as imagens 
impressas na página (SILVEIRA e FINGER, 2008, p. 2).  

 

 Percebe-se que a importância das aulas práticas não se restringe apenas a 

uma questão de método, mas são estas atividades que contextualizam o 

conhecimento tornando-o passível de ser aplicado na vida cotidiana. 

 Desta forma, o problema de pesquisa volta-se para o conhecimento 

construído a respeito do ciclo celular que possui uma abordagem geralmente teórica 

e restrita às etapas da divisão. Diante disso, cabe questionar como abordar na 

prática, utilizando células somáticas, o ciclo celular na íntegra sem que apenas 

ocorra a memorização das etapas, considerando que a atividade prática se 



apresenta como uma ferramenta eficaz para a compreensão do ciclo celular e pode 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

 Assim, o objetivo estabelecido para a realização desta unidade didática é 

demonstrar a importância de conhecer o ciclo celular na integra, relacionando 

reconhecendo a importância do que ocorre em cada fase. Para realizar o estudo 

estabelece como objetivos específicos reconhecer o papel da mitose na reprodução 

dos organismos unicelulares e no crescimento e desenvolvimento de organismos 

multicelulares; utilizar a atividade prática como ferramenta para que seja visualizado 

o ciclo celular na prática; destacar a importância da abordagem teórica 

complementada pela atividade prática no aprendizado; e, oportunizar aos alunos 

relacionar os conceitos teóricos da divisão celular após as experiências realizadas. 

 

 



3 MATERIAL DIDÁTICO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Ao escolher as aulas práticas como modelo de realização que permita ao 

aluno conhecer o desenvolvimento das células e sua multiplicação permite-se 

construir conhecimentos que explicam a partir da experimentação a multiplicação 

celular. 

 

As aulas de laboratório têm um lugar insubstituível nos cursos de Biologia, 
pois desempenham funções únicas: permitem que os alunos tenham 
contato direto com os fenômenos, manipulando os materiais e 
equipamentos e observando organismos. [...] Além disso, somente nas 
aulas práticas os alunos enfrentam os resultados não previstos, cuja 
interpretação desafia sua imaginação e raciocínio (KRASILCHIK, 2005, p. 
86) 

 

 As Diretrizes Curriculares da Educação para o estado do Paraná declara que 

a relação entre o conhecimento empírico deve ser provido de significado, para tanto 

deve superar as práticas comuns de salas de aula, onde a leitura e a escrita levam á 

interpretações equivocadas sobre o conhecimento científico. 

 

As atividades experimentais, sejam elas de manipulação de material ou 
demonstrativa, também representam importante estratégia de ensino. Para 
a realização dessas atividades, não é preciso um aparato experimental 
sofisticado, mas  a organização, discussão e análise, de procedimentos que 
possibilitem a interação com fenômenos biológicos, a troca de informações 
entre os grupos que participam da aula e, portanto, a emergência de novas 
interpretações. 
 

 

 Diante disso, depreende-se que as atividades práticas podem ser o ponto de 

partida para desenvolver a compreensão de conceitos ou permitir a aplicação de 

ideias discutidas em aula, levando os alunos a aproximarem a teoria e a prática, 

permitindo que o professor perceba as explicações e as dúvidas manifestadas por 

seus alunos. 

 A escolha do modelo de aula com participação dos alunos foi ocasionada pela 

necessidade promover o aluno da condição de observador passivo para a ação que 



constata a ciência como uma realidade, o que vai contribuir para sejam encontradas 

soluções para problemas e hipóteses desenvolvendo uma concepção de ciência 

considerada nova entre os alunos. 

Nesta perspectiva metodológica após abordagem teórica propõe-se a seguir 

um roteiro de aulas práticas.  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

 Demonstrar a importância de conhecer o ciclo celular relacionando e 

reconhecendo a importância do que ocorre em cada fase da mitose. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Conhecer o laboratório de ciências e a importância de seus objetos para a 

realização da experiência. 

 Compreender a partir da experiência prática como acontece a divisão celular 

(mitose). 

 Relacionar a divisão celular com o surgimento de doenças como o câncer. 

 

 

 



 

UNIDADE I 

 

 

 A primeira Unidade a ser trabalhada volta-se para o conhecimento do material 

a ser utilizado no desenvolvimento das experiências. 

 

ATIVIDADE 1:  Redescobrindo o laboratório 

 

 As aulas com realização de experiências devem seguir um roteiro fixo para 

promover a disciplina na sua realização. 

1º - Preparação do material para a realização da experiência 

2º - Apresentar o material para os alunos 

3º - Realizar atividade de fixação dos conhecimentos a respeito do material 

4º - Estabelecer as normas de uso 

5º - Realizar as atividades 

6º - Avaliar as atividades realizadas  

 

 

Microscópio: a estrela do laboratório 

 

 

 O surgimento do microscópio aconteceu em 1590, em Middelburg, Holanda, 

pelos construtores de lentes Hans Lippershey, Zacharias Jansen e seu pai Hans 

Jansen.  

 Galileo Galilei aprimorou o instrumento utilizando um conjunto de lentes 

alinhadas e o chamou de “occhiolino”, que significa “pequeno olho” em italiano. 

 Giovanni Faber, nomeou em 1625, o “occhiolino” de Galileo Galilei de um 

microscópio composto e este nome permanece até hoje. 

 O tipo mais comum de microscópio é formado por partes específicas 

contendo várias segmentos com funções distintas.  

1. Oculares: contêm as lentes oculares, as quais fornecem um poder de 

aumento de 10x a 15x, geralmente. É por aqui que você olha através. 



2. Revólver: segura as lentes objetivas e pode ser girada facilmente para mudar 

o aumento. 

3. Lentes objetivas: geralmente, há três ou quatro lentes objetivas em um 

microscópio, consistindo de poderes de aumento de 4x, 10x, 40x e 100x. A 

fim de obter o aumento total de uma imagem, você precisa multiplicar o 

aumento das lentes oculares pelo aumento das lentes objetivas. Portanto, se 

você utilizar em conjunto uma lente ocular de 10x com uma lente objetiva de 

40x, o aumento total é de 10 x 40 = 400 vezes. 

4. Presilhas: seguram a lâmina no lugar. 

5. Platina: é uma plataforma plana que suporta a lâmina sendo analisada. 

6. Diafragma: controla a intensidade e o tamanho do cone de luz projetado 

sobre o espécime. Como uma regra geral, quanto mais transparente o 

espécime, menos luz é requerida. 

7. Fonte de luz: projeta luz para cima através do diafragma, lâmina e lentes. 

8. Base: suporta o microscópio. 

9. Condensador: ajuda a focar a luz sobre a amostra analisada. É 

particularmente útil quando utilizado em conjunto com as lentes objetivas 

mais poderosas. 

10. Braço: suporta o microscópio quando carregado. 

11. Botão macrométrico: quando o botão é girado, a platina é movida para cima 

ou para baixo, a fim de promover um ajuste grosso de foco. 

12. Botão micrométrico: utilizado para um ajuste fino de foco (PACHECO, 

2009). 

 A figura a seguir apresenta um microscópio e suas partes para ser analisado 

em conjunto com os alunos. Explicar todas as partes e permitir aos alunos fazer 

perguntas esclarecendo todas as dúvidas.  

 Explicar os outros materiais gerais do laboratório, os equipamentos, as 

vidrarias  e as substâncias e soluções e porque cada peça é importante e inspira 

cuidados. 

 



 

FONTE: http://feiradeciencias.com.br/2009/ Acesso em 12.11.2012 

 

 

Avaliação da Atividade 1 

 

 A avaliação dos conhecimentos construídos a respeito do microscópio será 

realizada por escrito, solicitando aos alunos que escrevam um texto explicando os 

pontos mais interessantes que entenderam sobre o aparelho. 

 

 

ATIVIDADE 2: A segurança do laboratório. 

 

 

 Iniciar a aula explicando as normas de segurança do laboratório, entregar as 

normas por escrito em folder (Apêndice A) e debater apresentando slides, para 

enfatizar que o uso do material de laboratório apresenta riscos que necessitam ser 

monitorados preventivamente. 

 Outro aspecto a ser valorizado é que a preservação do laboratório é 

responsabilidade de todos e, por isso, deve ser cuidado evitando desgaste por uso 



inadequado, desperdício de bem de uso comum e valorização do conhecimento 

construído de forma prática.  

 

Avaliação da atividade 2 

 

 Como a aula será um momento reflexivo sobre o uso do laboratório a 

avaliação é contínua e formativa seguindo os pressupostos das Diretrizes 

curriculares para o Estado do Paraná, os resultados dessa aprendizagem será 

realizado a partir de uma observação atitudinal dos alunos dentro do laboratório. 

 

 

 

ATIVIDADE 3:  

 

 

1. Divisão celular: Mitose (Parte I) Células Eucarióticas (CEBOLA) 

 

 A prática será realizada tomando como objeto de análise as raízes da cebola, 

pois segundo Brancalhão (2004, p. 95) “A região meristemática das raízes da cebola 

(Allium cepa) constitui um ótimo material para observação e reconhecimento das 

fases da mitose”.  

 As raízes da cebola possuem a capacidade de se dividir muitas vezes, sendo 

que de uma só raiz pode brotar até 50 outras raízes quase simultaneamente e em  

sincronia. Esse processo facilita a obtenção de grande população de células 

meristemáticas geneticamente idênticas. Além disso, o próprio bulbo fornece os 

nutrientes necessários ao desenvolvimento da raiz, requerendo apenas água e ar 

para germinar (BRANCALHÃO, 2004). 

 



 Material de laboratório 

 

 Microscópio de luz; 

 Microscópio estereoscópico – lupa (opcional); 

 Óleo de imersão; 

 Lâminas; 

 Lamínulas; 

 Papel absorvente; 

 Solução de álcool: éter para limpeza (3:1); 

 Conta – gotas ou pipeta; 

 Copos ou recipientes com água (para colocar as cebolas); 

 Papel de filtro; 

 Pinça; 

 Estilete; 

 Lâmina de barbear; 

 Lamparina; 

 Esmalte de unha incolor; 

 Estufa a 70ºC; 

 Corante (orceína-acética). 

 

OBJETIVOS  Compreender os processos de divisão celular que ocorrem na 

mitose.  

   Descrever os fenômenos que ocorrem durante as fases da mitose. 

 

 Método:  A turma será dividida em grupos de cinco alunos, cada grupo 

utilizará um microscópio. Cada grupo receberá uma cópia da página de 

atividades.  

 A atividade realizada pelos alunos consiste na seleção e limpeza das 

cebolas e raízes realizando pequenos furos onde germinam as raízes no 

bulbo. Em copos colocar as cebolas de modo que apenas a sua base fique 

em contato com a água. 

 A água dos copos deve ser trocada diariamente até que as cebolas 

germinem. Com uma pinça retirar as raízes crescidas e colocar num frasco 

contendo orceína acética.  



 Retirar uma ou duas raízes de dentro do frasco com uma pinça e 

colocar sobre uma lâmina. Cortar a raiz longitudinalmente e colocar sobre o 

material uma gota de orceína-acética e fragmentar, colocar a lamínula em 

posição de 45º em relação à lâmina e ir abaixando lentamente. Esmagar o 

material e espalhar, retirar o excesso de corante, com filtro de papel, 

pressionando levemente sobre a lamínula. Colocar o preparado em uma 

superfície plana e pressionar com força usando os dois polegares, sem mover 

a lamínula, vedar as bordas com esmalte incolor e analisar os aumentos 

crescentes. A esquematização do aumento deve chegar 400X ou  1000X.  

 

2 - Divisão celular: Mitose (Parte II) Resultados da experiência com Células 

Eucarióticas (CEBOLA) 

 

 

 Observar a experiência e relatar os seguintes aspectos  

a) Represente a fase de divisão compreendida como prófase desenhando e 

escrevendo o que entendeu sobre ela na experiência; 

b) O que aconteceu na sua experiência durante a metáfase? 

c) Descreva e desenhe a fase da Anáfase; 

d) Represente a fase da telófase. 

e) O que é interfase? Qual a sua duração nesta experiência? 

 

 Escreva o resultado de cada fase dentro dos círculos abaixo. 

 

1. Células nas diferentes fases do ciclo celular (interfase e divisão). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aumento 

    

    Aumento: 

  Metáfase 

Prófase 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   Aumento: 

   Anáfase 

  Aumento: 

   Telófase 



ATIVIDADE 3 – Compreendendo o DNA. 

 

Objetivo: Realizar um protocolo caseiro mostrando a extração do DNA. 

 

Método: Após realizar a experiência de mitose com cebolas é possível desenvolver 

com os alunos a extração de DNA de células eucarióticas, partindo de três etapas:  

 Ruptura das células para liberação dos núcleos;  

 Desmembramento dos cromossomos em seus componentes básicos: DNA e 

proteínas; 

 Separação do DNA dos demais componentes celulares. 

 O bulbo da cebola apresenta células grandes que se rompem facilmente 

quando a cebola é picada. 

 Com o uso de detergente desintegram-se os núcleos e os cromossomos das 

células da cebola, liberando o DNA. A química presente no detergente (dodecil ou 

lauril) sulfato de sódio, desnatura as proteínas separando-as do DNA cromossômico. 

 

Recursos: Uma cebola grande, faca de cozinha, dois copos americanos, banho 

Maria, água filtrada, sla de cozinha, detergente de louça, álcool etílico a 95% gelado 

a cerca de 10ºC, bastão fino de vidro ou de madeira, filtro de papel e gelo moído.. 

 

Processo: Picar a cebola em pedaços de 0,5cm, colocar 4 colheres de sopa de 

detergente e uma colher de sal, mexendo para dissolver, colocando a cebola na 

solução e levando ao banho-maria por 15 minutos, retirar do banho –maria e colocar 

o copo no gelo por 5 minutos. Coar no filtro de papel adicionar meio copo de álcool 

gelado deixando escorrer pela borda, formam-se duas fases, a superior alcoólica, e 

a inferior aquosa. Mergulhar o bastão no copo e misturar até formar fios 

esbranquiçados, que são aglomerados de moléculas de DNA. 

 

Avaliação: Os alunos deverão descrever a experiência e seus resultados. 

                                          

 



ATIVIDADE 4: Apresentação de filme sobre a ação das células cancerígenas 

 

 A exibição de filmes sobre o desenvolvimento de células cancerígenas se 

apresenta como uma possibilidade de reflexão, trazendo os alunos de encontro com 

a realidade. Não se trata de apenas apresentar o filme, mas de discutir, refletir e 

compreender o que acontece que motiva o aparecimento do câncer. 

 Há uma lista imensa de filmes, documentários e vídeos a respeito do assunto, 

cabendo ao professor reservar o que mais adequado ao conhecimento que deseja 

formar, mesmo que seja apenas mobilizar os jovens para a reflexão sobre o assunto. 

 O filme escolhido para esta aula denomina-se “Uma lição de vida” dirigido por 

Mike Nichols e lançado em 2001. A temática trata da luta de uma professora de 

literatura que se descobre com câncer e se dedica a um tratamento experimental, a 

intenção é promover uma reflexão a respeito do assunto para depois discutir os 

alunos sobre o desenvolvimento desta doença que afeta as células. 

 

Avaliação: Os alunos deverão escrever uma síntese a respeito do filme destacando 

os pontos que mais impressionaram. 

 

 

ATIVIDADE 5: Leitura e análise de texto sobre a pesquisa do câncer 

 

 

CÂNCER E DIVISÃO CELULAR 

André Sasse 

 

 O câncer é fundamentalmente uma doença genética. Quando o processo 

neoplásico se instala, a célula-mãe transmite às células filhas a característica 

neoplásica. Isso quer dizer que, no início de todo o processo está uma alteração no 

DNA de uma única célula. 

 Esta alteração no DNA pode ser causada por vários fatores, fenômenos 

químicos, físicos ou biológicos. A esta alteração inicial damos o nome de estágio de 

iniciação. 

 Temos que ter em mente que uma só alteração no DNA não causa câncer. 

São necessárias várias mutações em sequencia, que ao mesmo tempo não sejam 



mortais para a célula, e causem lesões estruturais suficientes para causarem uma 

desregulação no mecanismo de crescimento e multiplicação. 

 O estágio de promoção é o segundo estágio da carcinogênese. Nele, as 

células geneticamente alteradas, ou seja, "iniciadas", sofrem o efeito dos agentes 

cancerígenos classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada 

em célula maligna, de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é 

necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor. 

 Observamos que o câncer ocorre mais frequentemente em pessoas idosas. A 

partir dos 55 anos, a incidência da doença cresce em nível exponencial. Isso quer 

dizer que quanto mais tempo uma pessoa tem para expor seu material genético a 

um fator qualquer que possa alterá-lo, maior será a chance disso acontecer. 

 Todas as células têm um mecanismo de reparo do DNA. Mutações genéticas 

mínimas ocorrem muito frequentemente, em todas as pessoas. Só que não 

desenvolvemos câncer rapidamente porque nossos mecanismos de reparo são em 

geral eficientes. Só que quanto mais tempo se passar, maior será a chance de um 

"escape". Se vivêssemos até 200 anos, todos provavelmente teríamos algum tipo de 

câncer. Isso porque passou tempo suficiente para que se acumulassem mutações 

genéticas em nossas células. 

 Se o tempo é um fator importante para permitir ao organismo uma maior 

exposição a elementos potencialmente lesivos para o DNA celular, a exposição a 

uma maior quantidade desses elementos lesivos também exerce grande importância 

no desenvolvimento do câncer. 

 A esses elementos lesivos que acabam por acarretar um aumento na 

probabilidade de ocorrência de lesões no DNA, e portanto, aumento da incidência de 

neoplasias, é dado o nome de carcinógenos. 

 A ocorrência de mutações, logicamente, ocorre no momento da divisão 

celular. Isso porque a célula deve estar duplicando o seu DNA, e a possibilidade de 

erros é maior. Assim, substâncias que levam a um aumento na população de 

determinadas células são também, indiretamente, agentes capazes de aumentar a 

ocorrência de mutações genéticas. 

 A radiação é um tipo de carcinógeno que age lesando diretamente o DNA da 

célula. A inflamação crônica de algum órgão, como o intestino, por exemplo, causa 

aumento da divisão celular, e aumenta a chance de alguma mutação. Dessa forma, 

gorduras animais, que causam um tipo de inflamação na mucosa intestinal, são 



carcinógenos "indiretos". É por essa razão que se orienta uma dieta com fibras. Essa 

dieta aumenta o volume do bolo fecal, diminuindo o tempo de exposição de todas as 

substâncias à mucosa intestinal, além de diminuir a concentração da gordura animal 

na massa fecal total. 

 A ação de hormônios é semelhante. Eles aceleram a divisão celular de alguns 

tipos de células, facilitando a ocorrência de mutações. 

 O fumo, por sua vez, desenvolve uma ação carcinogênica mista. Ele é capaz 

tanto de lesar o DNA das células do corpo inteiro, diretamente, quanto irritar 

mucosas, causando inflamação crônica na boca, garganta, brônquios e pulmões. É 

por isso que o fumo pode causar também câncer de bexiga e pâncreas, por 

exemplo, não ficando limitado apenas às vias aéreas. 

 As neoplasias ditas hereditárias estão relacionadas com a perda de genes 

supressores de tumor. Isso explica a quase totalidade das doenças neoplásicas que 

existem em crianças, geralmente produzidas por um aumento da predisposição ao 

desenvolvimento de tumores já ao nascimento. 

 Outras situações em que pode ocorrer lesão direta do DNA é quando ocorre 

invasão celular por vírus. Como exemplo mais evidente temos o vírus das hepatites 

B e C, que a longo prazo podem causar câncer hepático. Também há a associação 

do papilomavirus (HPV) com o câncer de colo de útero. As alterações específicas 

geradas no DNA que estes tipos de vírus causam ainda não estão bem 

determinadas. O que se sabe é que pode haver uma completa integração do 

genoma do vírus no genoma (DNA) da célula hospedeira, sendo que esta célula 

dará origem à oncogênese. 

 O estágio de progressão é o terceiro e último estágio e se caracteriza pela 

multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio o 

câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações 

clínicas da doença. 

 Não podemos encarar o câncer como um processo que tenha uma causa 

específica. A neoplasia é o produto de um processo genético inicial, invariavelmente 

seguido de um outro, e assim por diante, desencadeando algo como uma cascata de 

derrubadas de dominó. Por carcinogênese se entende, portanto, todo o processo 

que se inicia na primeira mutação e termina nas alterações moleculares que 

resultam no câncer clinicamente detectado. 

 



 

  

Atividades relacionadas ao texto 

 

a) Realizar a leitura.  

b) Buscar o significado das palavras desconhecidas para os alunos. 

c) Discutir o tema do texto. 

d) Apontar os novos conhecimentos.  

e) Produzir um texto sobre os conhecimentos adquiridos a partir da leitura e do 

debate. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 6: Avaliação e exposição de trabalhos 

 

 A avaliação dos trabalhos e da participação dos alunos será contínua, 

seguindo os aspectos formativos da avaliação indicados no projeto pedagógico do 

estabelecimento. 

 Todo o material produzido será exposto e apresentado para a comunidade 

com o objetivo de esclarecer as pessoas sobre o surgimento do câncer e sua 

prevenção.. 
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