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RESUMO 

A Ciência Forense é um conjunto de técnicas e de conhecimentos científicos usados na 

investigação de crimes. Ela é uma área interdisciplinar, pois envolve conceitos e práticas 

utilizadas na Química, na Biologia, na Física e em outras áreas do conhecimento. Essa 

temática é presente no cotidiano dos jovens por ser retratada em filmes, seriados e jornais. 

Sabendo disso, a Ciência Forense e suas áreas, como a Biologia Forense, podem ser utilizadas 

como ferramentas contextualizadoras para o ensino de habilidades investigativas e diversas 

áreas do conhecimento, como a Genética. O objetivo com este trabalho foi analisar uma 

sequência didática que usa a Ciência Forense como ferramenta de Ensino Investigativo. Essa 

sequência sobre DNA e Ciência Forense foi desenvolvida em 6 encontros dentro da disciplina 

eletiva de Práticas Laboratoriais com 22 alunos de 2° ano do Ensino Médio em uma Escola 

Estadual de Ensino Médio e tempo Integral em Fortaleza, CE. As atividades realizadas ao 

longo das aulas foram diversificadas, perpassando por análise de um episódio do seriado 

Crime Scene Investigation - CSI, experimento de extração de DNA da mucosa bucal, aulas 

teóricas, pesquisas e discussões em grupo, análise de crimes, simulação de exames de DNA e 

questionário. Por meio dos resultados do questionário, verificou-se que os alunos gostaram 

das atividades realizadas, embora relatando algumas dificuldades em solucionar o caso 

Débora Syks devido à grande quantidade de informações. Conclui-se que a Sequência 

Didática contextualizada com Ciência Forense, proposta neste trabalho, é investigativa, 

proporciona auto-direcionamento ao aluno com um pouco de direcionamento do professor, 

pois exige participação ativa do discente em observação de fatos, levantamento de 

questionamentos, elaboração de hipóteses, realização de simulação de experimentos, coleta e 

análise de dados, comunicação e construção de argumentos baseado em evidências.  

Palavras-chave: Ensino baseado em problema. Biologia. Genética. Contextualização. 
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ABSTRACT 

Forensic Science is a set of techniques and scientific knowledge used to investigate 

crimes. It is an interdisciplinary area, because it involves Biology, Chemistry, Physics and 

others knowledge areas. This topic increases the teenager`s curiosity for being frequently 

exhibited in movies, TV series and journals. Forensic Science and Its sub-areas, like Forensic 

Biology, can be used to contextualize and to teach investigative skills and a variety of 

knowledge areas, such as Genetics. This assignment aims analizes a didactic sequence about 

Forensic Science that contextualizes investigative skills teaching. The didactic sequence was 

applied to classes with 22 students from a public school in Fortaleza, CE. A variety of 

activities were used during the didactic sequence: a) analise of a “Crime Scene Investigation” 

episode, b) experiment to extract DNA from mouth, c) theoretical classes, d) group research 

and discussions, e) crime analysis, f) DNA test simulation and g) quiz. Based on the quiz 

results, it is possible to affirm that the students involved in this didactic sequence liked the 

classes, although they have had some difficulties understanding the amount of information. It 

was concluded that  the didactic sequence proposed by this assignment improves students' 

investigative skills and their active participation, because it provides situations to observe 

facts, to make questions,  to elaborate hypotheses, to simulate experiment,  to collect and 

analyze data, to communicate and to elaborate arguments based on evidence.  

Keywords: Teaching based Problem. Biology. Genetics.  Contextualization.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento que traz as 

aprendizagens essenciais que todos os discentes devem desenvolver durante o Ensino Básico. 

Ela estabelece 10 competências gerais, resumidas em: 1) Conhecimento, 2) Abordagens 

Científicas, 3) Manifestações Artísticas e Culturais, 4) Comunicação, 5) Tecnologias Digitais, 

6) Projeto de Vida e Trabalho, 7) Argumentação, 8) Autoconhecimento, 9) Empatia e 10) 

Cidadania. Essas competências devem ser estimuladas nos alunos por meio de objetivos e 

habilidades (BRASIL, 2017).  

Os estudantes, em geral, percebem a Biologia como aquela disciplina na qual os  fatos 

e conceitos devem ser memorizados e não desenvolvem habilidades relacionadas ao 

pensamento crítico e reflexivo próprios do fazer ciência (CALDEIRA; ARAÚJO, 2009). 

Portanto, as competências da BNCC acabam sendo pouco estimuladas nos alunos. Contudo, 

metodologias alternativas à tradicional estão sendo implementadas, como é o caso da 

abordagem investigativa com uso da Ciência Forense como forma de estimular as 

competências 1) Conhecimento, 2) Abordagens Científicas, 4) Comunicação, 6) Projeto de 

Vida e Trabalho e 7) Argumentação.  

O uso de Ciência Forense também está de acordo com o que é solicitado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, pois é fundamental no Ensino de Ciências da Natureza 

metodologias que estimulem a investigação, o debate e comunicação sobre ideias e fatos, a 

observação, a comparação, a elaboração de relações, a experimentação, a leitura e escrita de 

textos, organização de dados obtidos de pesquisas em tabelas, desenhos, gráficos, proposição 

e soluções de problemas. Essas metodologias aperfeiçoam o raciocínio e trazem mais 

significado para os conteúdos estudados ajudando o aluno a desenvolver um pensamento 

crítico sobre o que o rodeia. Pois a apropriação de conceitos e propriedades científicas 

colabora para o desenvolvimento de indagações sobre o que se vê e o que se ouve sobre a 

natureza e o leva a realizar reflexões sobre a relação entre a Ciência, a Sociedade e a 

Tecnologia (BRASIL, 1999). 
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De acordo com Sebastiany e colaboradores (2013, p. 49), às aulas envolvendo práticas 

investigativas da Ciência Forense proporcionam:  

(...) que o estudante seja posto em situações de pesquisador que lhe permitam 

reconhecer a importância do trabalho coletivo e individual, da investigação. Este 

tipo de atividade estimula uma variedade de atitudes: desde a observação à 

manipulação, a curiosidade à interrogação, o raciocínio à experimentação, o direito 

à tentativa e erro e capacidades relacionadas com a comunicação, trabalho de análise 

e síntese e criatividade, em cuja conjugação se encontra um marco essencial para o 

desenvolvimento do indivíduo. Em especial, acreditamos que o envolvimento da 

Ciência Forense, de rara abordagem em nosso contexto, ampliará a diversidade de 

atividades de ensino oferecidas em nosso país. Finalmente, esse tema pode 

proporcionar o estímulo à curiosidade, à criatividade e à busca por carreiras 

científicas e tecnológicas.  

O objetivo deste trabalho é elaborar e avaliar a viabilidade pedagógica da sequência 

didática “O DNA e a Investigação Criminal” como ferramenta para o Ensino Investigativo. 

Esta sequência didática oferece ao professor a oportunidade de estimular nos seus alunos 

competências e habilidades trazidas pelo Ensino Investigativo. Além disso, a análise  dos 

resultados da aplicação desta sequência didática em aulas de Biologia também enriquece as 

pesquisas nessa área de ensino.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Ensino Investigativo  

 Usando-se a Ciência Forense no Ensino de Ciências da Natureza, percebe-se o 

envolvimento da aprendizagem significativa, do Ensino Investigativo e da contextualização 

como metodologias constantes na prática educativa dessa área do conhecimento. 

         A aprendizagem significativa, desenvolvida por David Ausubel, fala sobre a 

ancoragem intencional das novas informações com os conhecimentos já existentes na 

estrutura cognitiva do aprendente (AUSUBEL et al., 1980, apud LEMOS; MOREIRA, 2011). 

A aprendizagem significativa possui três requisitos: 1) Existência dos subsunçores na 

estrutura cognitiva. Esses subsunçores são os conhecimentos prévios que possibilitam a 

conexão com a nova informação; 2) Vontade de aprender de forma significativa, isto é, ter 
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atitude de aprender e realizar conexões sobre o novo assunto estudado; 3) Materiais de ensino 

que estimulem a aprendizagem significativa (AUSUBEL et al., 1980, apud FELICETTI, 

PASTORIZA, 2015). 

         O papel do professor na promoção da aprendizagem significativa é motivar o 

questionamento, a dúvida, é desafiar os conceitos já aprendidos para que eles sejam 

reconstruídos de forma ampliada com a nova informação. Por isso, metodologias de ensino 

investigativo são extremamente relacionadas à aprendizagem significativa (SANTOS, 2008). 

De acordo com Zompera e Laburú, 2010, a metodologia de ensino investigativo possui as 

características a seguir: 

 

O engajamento dos alunos para realizar as atividades, as quais são realizadas a partir 

de um problema; a emissão de hipóteses, em que é possível a identificação dos 

conhecimentos prévios dos mesmos; a busca por informações, tanto por meio dos 

experimentos, como na bibliografia que possa ser consultada pelos alunos para 

ajudá-los na resolução do problema proposto na atividade; a comunicação dos 

estudos feitos pelos alunos para os demais colegas de sala, refletindo, assim, um 

momento de grande importância na comunicação do conhecimento, tal como ocorre 

na Ciência, para que o aluno possa compreender, além do conteúdo, também a 

natureza do conhecimento científico que está sendo desenvolvido por meio desta 

metodologia de ensino 

 

Pedaste e colaboradores (2015) realizaram uma revisão sistemática sobre as fases da 

abordagem investigativa. Eles concluíram, a partir da análise de 32 artigos, que, em geral, o 

ensino por investigação acontece nas fases a seguir: 
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Figura 1: Fluxograma  das fases e subfases da aprendizagem baseada em problema 

 
Fonte: Pedaste e colaboradores (2015) 

 

Pedaste e colaboradores (2015) observaram que vários trabalhos que usavam a 

aprendizagem baseada em problema eram formados pelas fases de orientação, 

conceitualização, investigação, conclusão e discussão. Contudo, essas fases não 

necessariamente sempre estavam nessa ordem e nem todas precisavam acontecer para que 

aquele momento fosse considerado de aprendizagem baseada em problema. Outro aspecto 

interessante que Pedaste e colaboradores (2015) traz à tona é o ciclo de investigação. Observa-

se na figura 1, que a fase de discussão pode ser inserida em todas as outras fases da 

investigação por meio das sub-fases de comunicação e reflexão. Por exemplo, um grupo de 

investigadores pode estar realizando interpretação de dados, mas optam por refletir mais, 

voltam a fazer novos questionamentos, novos experimentos e analisam outros dados. 

A aprendizagem baseada em problema estimula o aluno a aprender de forma ativa 

usando o pensamento crítico, dessa forma, são incentivados a resolver problemas 

coletivamente criando modelos mentais para aprender e desenvolver hábitos de aprendizagem 
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auto direcionada por meio de reflexões (YEW; GOH, 2016). Portanto, atividades 

investigativas exigem do aluno uma postura mais ativa quando comparada a atividades 

transmissivas, onde o aluno assume uma postura passiva recebendo informações prontas do 

professor (SEBASTIANY et al., 2015; ZOMPERA; LABURÚ, 2010).   

Para se obter bom êxito nas atividades investigativas é necessário vontade e uma 

postura ativa o que coincide com a vontade de aprender dentro da aprendizagem significativa. 

Durante a investigação os alunos levantarão hipóteses baseados em seus conhecimentos 

prévios, eles irão interagir com outros alunos, com os professores, buscarão bibliografia, 

interpretarão dados coletados. Para concluir a atividade investigativa, pode-se solicitar um 

relatório, onde os discentes esquematizarão seus conhecimentos, seus entendimentos e 

conclusões evidenciando os significados que foram obtidos. À medida que o aluno soluciona 

o problema ele adquire um tipo especial de aprendizagem significativa (ZOMPERA; 

LABURÚ, 2010). 

         Essa abordagem investigativa proporciona ao professor mediar o conteúdo de forma 

que os discentes não sejam apenas expectadores diante da aprendizagem, permite que os 

conhecimentos sejam contextualizados, oportuniza a formação de conceitos a favor ou contra 

a partir de uma prática construtiva de ensino e de aprendizagem (BIACA; ROYER, 2012). O 

ensino contextualizado tem como objetivo proporcionar a conexão do conhecimento prévio 

dos alunos à novas situações. Isso reduz a distância entre o novo conteúdo e as experiências 

cotidianas já vivenciadas pelo discente, favorecendo a aprendizagem significativa. Dessa 

forma o conteúdo novo torna-se mais interessante e o conhecimento prévio passa por uma 

ressignificação (ANDRADE, 2017).  

2.2. Ciência Forense 

A Ciência Forense é um conjunto de técnicas e de conhecimentos científicos usados 

na investigação de crimes. Ela é uma área interdisciplinar, pois envolve conceitos e práticas 

utilizadas na Química, na Biologia, na Física e em outras áreas, como as Ciências Humanas, 

visto que também existe um aspecto social e psicológico por trás de um crime. O objetivo da 

Ciência Forense é fornecer suporte para a justiça civil e criminal, descartando ou confirmando 

o envolvimento de suspeitos em crimes (VALE, 2013; CHEMELLO, 2006). Para isso, o 

profissional forense faz uso dos conhecimentos das mais diversas áreas para melhor analisar 

os indícios de uma cena de crime (CALAZANS; CALAZANS, 2010). 
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A clássica história do “Princípio de Arquimedes” no século III a. C. é um dos 

primeiros relatos de que um crime foi elucidado por meio de alguma técnica. O rei Hierão de 

Siracusa suspeitou que sua coroa não não foi produzida apenas com ouro e desconfiou que 

ela também havia recebido prata em sua composição. Arquimedes foi encarregado de 

descobrir se a coroa teria sido fraudada. Ele colocou, separadamente, um pedaço de ouro e 

um de prata do mesmo peso da coroa na água e verificou que a prata deslocava mais água que 

o ouro. Quando Arquimedes fez o teste com a coroa, ele observou que a água deslocada era 

intermediária aos testes anteriores, logo ele concluiu que a coroa era uma mistura de ouro e 

de prata. Dessa forma, o artesão foi desmascarado (BARBOSA; BREITSCHAFT, 2006). 

Várias pessoas contribuíram para o desenvolvimento da Ciência Forense. Um dos 

primeiros foi Mathieu Orfila, que em 1814, detectou veneno e seus efeitos em animais e assim 

nasceu a toxicologia forense. Em 1879, Bertillon elaborou um procedimento sistemático de 

medidas corporais para a identificação de pessoas, contudo foi substituído pelo sistema de 

identificação de  impressões digitais criado por Francis Galton em 1892. Hans Gross 

verificando que castigos corporais não funcionavam mais, concluiu que a Ciência deveria ser 

usada para a elucidação de crimes, então escreveu sua primeira obra sobre princípios da 

investigação criminal em 1893. Porém, foi Edmond Locard, em Lion, França, quem montou 

o primeiro laboratório forense (SAFERSTEIN, 2011). Há quem diga que a sistematização da 

investigação criminal foi influenciada pela literatura fictícia. Sir Arthur Conan Doyle, por 

meio de seu personagem fictício, Sherlock Holmes, descreveu métodos científicos de 

detecção em 1887, antes mesmo de Hans Gross publicar sua obra (GARRIDO; 

GIOVANELLI, 2009).   

Atualmente, a Ciência Forense é bem difundida entre os jovens principalmente pela 

popularização de filmes e de seriados envolvendo investigação criminal. Seriados como, CSI 

- Crime Scene Investigation (CSI, 2003), Criminal Minds (CRIMINAL, 2005), e Dexter 

(DEXTER, 2006) tornaram a profissão de perito criminal mais conhecida e mais valorizada. 

Contudo, essa mídia pode gerar o Efeito CSI nos telespectadores, pois fornece uma ideia das 

técnicas e das metodologias usadas na Ciência Forense, mas não mostra como ela realmente 

funciona. Isso gera na sociedade uma expectativa elevada em relação à Ciência na resolução 

de crimes (GOMES, 2016; SILVA; ROSA, 2013). Para que o Efeito CSI não seja também 

difundido em sala de aula, o professor precisa ter alguns cuidados com a metodologia proposta 

e incorporar na prática o pensamento crítico (BERGSLIEN, 2006).  
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A popularização dos seriados e filmes sobre investigação criminal aumentou o 

interesse dos alunos pela temática. Assim, várias instituições de ensino passaram a oferecer 

cursos nessa área (BERGSLIEN, 2006). No Reino Unido, a demanda pelos cursos de Ciência 

Forense ou Investigação de Cena do Crime dobraram a quantidade de alunos (WELSH; 

HANNIS, 2011) e na Universidade de Safárik, na Eslováquia, os interessados em estudar as 

diversas áreas forenses aumentaram e vários desses alunos são provenientes de diversos 

lugares do mundo (BALOGHOVÁ; GINELLIOVÁ; BOBROV, 2014). 

Essa divulgação da investigação criminal também tem levado os cursos de Medicina 

a refletirem como essa temática está sendo trabalhada com seus alunos. Também observa-se 

a preocupação das faculdades em relacionar a Medicina com a Ciência Forense, pois as 

graduações, nesta área do conhecimento, são interdisciplinares. Os alunos da graduação neste 

curso criminal pela Universidade Nacional Autônoma do México possuem um currículo 

formado por 46% de Ciências, 23% de Direito, 20% de Psicologia e 11% de Criminalística 

(REYES, 2017). A Medicina Forense também não poderia ser diferente, pois ela está 

relacionada à várias áreas. O departamento de Medicina Forense da Universidade de Safárik, 

na Eslováquia, recebe colaboração de profissionais que não são da área médica, como 

filósofos, advogados e teólogos (BALOGHOVÁ; GINELLIOVÁ; BOBROV, 2014).                                      

Magalhães e colaboradores, 2014, fizeram uma reflexão sobre como a Medicina 

Forense estava sendo trabalhada na Universidade do Porto. Segundo eles, o curso está 

relacionado à patologia forense, medicina forense clínica, química e toxicologia forense, 

biologia e genética forense e criminalística e que usam a metodologia do “aprender fazendo”. 

Miller e colaboradores, 2010, ressaltaram que a Enfermagem Forense foi desafiada em dividir 

a responsabilidade com o sistema legal para fornecer mais recursos aos pacientes relacionados 

à injúrias, vítimas de crimes, criminosos e suspeitos. Esse desafio incentivou a aproximação 

da faculdade de Enfermagem e de Direito para desenvolverem o curso introdutório 

interdisciplinar de Enfermagem Forense. O curso promove a aplicação prática e princípios 

forenses na atuação do enfermeiro. 

Devido às demandas sociais vigentes, a inovação no ensino de Ciência Forense na 

Medicina e nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciência Forense tem sido abordado 

por alguns trabalhos que trazem metodologias focadas no aluno. Eranã-Rojas e colaboradores, 

2019, relataram a abordagem da Medicina Forense por meio da aprendizagem baseada no 
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desafio com estudantes dos cursos de Marketing, de Direito e de Medicina. Foi elaborado um 

cenário autêntico com Laboratório em Investigação da cena do crime em que equipes 

multidisciplinares de estudantes foram desafiadas por especialistas do Instituto Estadual de 

Ciência Forense por meio de metodologias ativas. Os alunos relataram que a experiência 

educacional inovadora foi bem aceita por eles e a mesma ampliou seus horizontes e 

perspectivas em relação à Ciência Forense. Além disso, eles se sentiram mais preparados para 

os desafios do século 21.  

Gupta e colaboradores, 2017, expuseram que as aulas na Faculdade de Medicina 

voltadas para a Forense eram insuficientes e que por isso os profissionais formados por ela 

não conseguiam colaborar adequadamente com a justiça na Índia. Pensando nisso, práticas 

inovadoras de ensino e aprendizagem em Medicina Forense centradas nos alunos foram 

implementadas. Atividades como aulas interativas em grupos grandes, atividades em 

pequenos grupos, tutoriais elaborados pelos alunos, visitas ao tribunal, testes surpresa durante 

a disciplina de Medicina Forense, dentre outras atividades, complementaram os métodos 

convencionais de ensino. As atividades inovadoras foram bem recebidas pelos estudantes e 

eles perceberam a importância da inovação no Ensino de Forense, pois isso implica 

diretamente na Justiça (GUPTA; PAREKH; GANJIWALE, 2017).   

 Os professores, mesmo com poucos recursos, às vezes, são pressionados a 

desenvolver aulas mais eficientes e que aumentem o engajamento dos alunos. Tendo isso em 

vista, Thompson (2020) mostrou a inovação do Ensino de Ciência Forense em uma atividade 

que alunos usaram um software livre chamado Twine para elaborar histórias não lineares 

envolvendo Botânica Forense. As histórias criadas por eles envolviam assassinato por 

envenenamento, investigação forense na fazenda onde a planta venenosa havia sido coletada 

e julgamento dos casos. Concluiu-se que o uso do Twine na educação de nível superior 

mostrou-se mais eficiente que as aulas tradicionais de Ciência Forense, pois melhorou a 

aprendizagem dos alunos com um software livre e de fácil acesso.   

Reyes (2017) relata, em seu artigo, sobre um workshop de Ciência Forense a partir da 

aprendizagem baseada em problema. Os resultados foram bons, contudo existiram várias 

adversidades que aos poucos foram sendo resolvidas ao longo das aulas. Isso aconteceu por 

que os alunos estão habituados à uma posição passiva do ensino tradicional. Primeiro recebem 

o conhecimento pronto do professor e posteriormente aplicam na resolução de problemas. 
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Com a atividade baseada em problema, os discentes se sentiram frustrados pois não receberam 

todo o conhecimento pronto antes da resolução da atividade. Também tiveram dificuldade 

com o montante de trabalho a ser realizado, como pesquisas, relatórios e discussões. A 

quantidade de conteúdo estudado durante este tipo de exercício é menor do que o visto quando 

se usa a metodologia tradicional, no entanto várias habilidades como desenvolvimento de 

pensamento científico, elaboração de perguntas, formulação de hipóteses, interpretação de 

dados, avaliação de evidências e argumentação racional são exercitadas.    

Bryce e colaboradores, 2019, também confirmam o desenvolvimento de várias 

habilidades na Ciência Forense como, analisar criticamente, questionar, desafiar, de seguir 

procedimentos, fazer medições, construir desenho experimental, cálculos de unidades, 

calibrar instrumentos de trabalho e outras mais.  Para se ter essas habilidades pode-se, na 

formação de profissionais da Ciência Forense, usar metodologias de observações diretas, 

simulações, estudos de caso, abordagens de resolução de problemas, análises e interpretações 

de dados. Elkins, 2014, também relatou sobre o desenvolvimento de pensamento crítico ao 

desafiar alunos por meio de um curso sobre DNA na Ciência Forense. 

Percebendo-se a popularidade, a interdisciplinaridade e a potencialidade da Ciência 

Forense no Ensino Superior, é possível fazer as devidas adaptações nos conteúdos e nas 

metodologias para usar essa área do conhecimento no Ensino e na Aprendizagem de Ciências 

da Natureza no Ensino Básico. Ela pode ser usada como tema gerador para o Ensino de 

Ciências, pois está presente no cotidiano do aluno. Crimes de repercussão ou acidentes 

trágicos acabam despertando interesse dos discentes e tornam-se temas instigantes para a 

contextualização dos conteúdos curriculares (DIAS FILHO; FRANCEZ, 2018, 

SEBASTIANY et al., 2013, DIAS FILHO; ANTEDOMENICO, 2010). A análise de crimes 

reais ou fictícios é uma oportunidade grandiosa ao ensino interdisciplinar (DIAS FILHO; 

ANTEDOMENICO, 2010). 

           A Ciência Forense tem sido usada como uma ferramenta para contextualizar e tornar 

o ensino de Ciências mais motivador, interessante e significativo ao aluno. Apesar de a 

Ciência Forense ser interdisciplinar, a maioria das publicações relacionando essa temática e a 

educação básica está dentro do contexto do Ensino de Química. Alguns trabalhos apenas 

sugerem experimentos que podem ser aplicados no Fundamental II e no Ensino Médio. Vale, 

em 2013, sugeriu experimentos de identificação e avaliação de sólidos e de líquidos, a 
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falsificação de óleos alimentares, identificação de tintas, identificação de fibras têxteis e 

detecção de sangue com o teste de Kastle-Meyer. Chamello, 2007, comenta sobre a 

composição do sangue e suas funções, assim como a técnica do luminol e do Kastle-Meyer 

para a identificação desse fluido. Chamello, 2006 e Sebastiany et al., 2013, fizeram uma 

abordagem sobre experimentos de revelação de impressões digitais por técnicas do pó, do 

nitrato de prata, do iodo e da ninidrina. Além das impressões digitais, Sebastiany e 

colaboradores, 2013, também discorrem sobre a obtenção de moldes de gesso a partir de 

pegadas encontradas na cena do crime, identificação de sangue com o reagente de Kastle-

Meyer, averiguação do ângulo e distância de onde o sangue foi projetado e identificação de 

resíduos de arma de fogo. 

         Trabalhos como Diógenes et al., 2018, Azevedo et al., 2018, Souza et al., 2017, Cruz 

et al., 2016, Rosa et al., 2015, e Silva et al., 2014 seguiram uma metodologia semelhante em 

suas aulas para contextualizar o Ensino de Química com Ciência Forense. Eles realizaram 

uma abordagem teórica sobre a Ciência/Química Forense, a aplicação de experimentos 

envolvidos nela e a análise de cena de crime fictícia elaborada pelo professor.  Já os autores 

Ferreira et al., 2018 e Nunes, 2017, aplicaram sequências didáticas semelhantes, mas sem a 

exploração da cena de crime fictícia, portanto a prática deles limitou-se aos experimentos. 

Marques e colaboradores, 2014, escreveram sobre um curso de formação continuada sobre a 

teoria e os experimentos da Química Forense para professores da Educação Básica como uma 

tentativa de promover o ensino investigativo nas escolas. Almeida, 2017, usou a Química 

Forense e seus experimentos para contextualizar o debate sobre drogas com alunos de Ensino 

Médio. Em geral, assuntos como identificação de sangue, revelação de impressões digitais e 

de pegadas, bafômetro, extração de DNA e cromatografia de papel foram abordados nessas 

aulas. 

         A Ciência Forense em Ambientes Interativos de Aprendizagem (AIA) é trabalhada 

para desenvolver atitudes investigativas nos discentes nos trabalhos de Sebastiany et al., 2015, 

Souza, 2016 e Pizzato et al., 2012. Esse ambiente é planejado para oferecer uma situação-

problema e recursos investigativos (bibliográficos, tecnológicos, experimentais) aos 

participantes para que eles possam interagir entre si e com os recursos oferecidos para 

solucionar o problema proposto (SEBASTIANY et al., 2015). Scarelli (2009) explica que 

AIA é onde o aluno tem liberdade de ação e é incentivado a desenvolver a iniciativa de 

aprendizagem. O aluno tem a oportunidade de construir seus significados e dessa forma 



24  

transforma o AIA. Além disso, o aluno desenvolverá a capacidade de realizar observações, 

investigações de problemas, criação e apresentação de soluções, logo ele possui uma postura 

ativa no processo de aprendizagem. Pizzato e colaboradores (2012) montaram cenas de crime 

e os laboratórios forenses que serviram de AIA físicos onde os alunos coletaram seus dados 

para a resolução dos casos propostos. Sebastiany et al. (2015) e Souza (2016) proporcionaram 

uma experiência mais complexa aos docentes, visto que além de montarem a cena do crime e 

o laboratório forense, eles desenvolveram um AIA virtual (banco de dados no computador) 

onde os alunos poderiam encontrar textos, roteiros para experimentos (revelação de 

impressões digitais, pegadas, identificação de sangue...), depoimentos, digitais e DNA dos 

suspeitos. Os ambientes interativos de aprendizagem dos autores Sebastiany et al., 2015, 

Souza, 2016, e Pizzato et al., 2012 também contavam com a ludicidade dos jogos de 

Roleplaying Game (RPG) que significa jogo de representação de papéis, pois os alunos 

assumiram o papel de peritos criminais dentro das cenas de crime.  

         Munayer, 2018, usou um livro paradidático com cinco contos de suspense seguidos 

de atividades de caráter investigativo para promover o engajamento disciplinar produtivo dos 

alunos em Química. O engajamento é considerado desse tipo quando os alunos demonstram 

progresso intelectual. A professora solicitou a leitura do conto "Sem impressão" e do "O 

mistério 501". Após a leitura dos contos foram feitos levantamentos de hipóteses sobre o que 

teria acontecido nos crimes e eles também fizeram coleta de impressões digitais com borrão 

de grafite após a primeira leitura e após a segunda, fizeram a observação e quebra de pulseiras 

luminosas para observar o fenômeno de emissão de luz para relacionar a identificação de 

sangue com luminol. Os alunos elaboraram suas conclusões e compartilharam suas ideias. 

         Existem muitos filmes e seriados de ficção científica que abordam conceitos 

científicos que facilitam o aprendizado dos alunos, embora muitas vezes essas abordagens 

não sejam completamente verdadeiras, elas são extremamente válidas como estratégia de 

ensino em sala de aula (SILVA; ROSA, 2013; VALE, 2013; DIAS FILHO; 

ANTEDOMENICO, 2010). Filmes e seriados com a temática investigação criminal são 

bastante corriqueiros para os adolescentes de hoje (SILVA; ROSA, 2013). Silva e Rosa (2013) 

usaram o seriado CSI - Crime Scene Investiagtion para mostrar a importância da química, 

como seus conhecimentos podem ser usados na prática e como essa Ciência está sendo 

colocada dentro dessa produção midiática. Os autores também ressaltam que a Química vista 

nos episódios fazem parte do conteúdo curricular das escolas. Após o debate sobre os 
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episódios, os alunos analisaram uma cena de crime fictícia montada pelo professor e 

realizaram experimentos simples da Química Forense. Lima, 2012 e Miguel et al., 2014, 

também exibiram episódios do seriado CSI, mas em determinados trechos fizeram pausas para 

que os alunos elaborassem hipóteses sobre os casos. Mello, 2018, Santos; Santos, 2015, 

Aquino et al., 2012 e Brito et al., 2010 também usaram episódios do CSI para melhor 

contextualizar suas aulas. Já Nunes, 2017, usou um vídeo sobre a atuação do grupo 

“Desvendando as Ciências Forenses” do grupo de Pesquisa NEFA/ UFAM, pelo interior do 

Amazonas. 

2.3. Biologia Forense e Medicina Legal 

         A Biologia Forense é a vertente das Ciências Biológicas que trata de problemas 

forenses usando materiais e metodologia geralmente aplicados ao estudo da vida nas suas 

diversas formas. Em tese, qualquer método da biologia pode ser aplicado na área forense 

desde que atenda ao interesse da investigação (DIAS FILHO, 2008). Em resumo, a Biologia 

Forense analisa vestígios de ordem biológica em uma investigação criminal (DIAS FILHO; 

FRANCEZ, 2018). As técnicas de Biologia Forense estão se desenvolvendo e se 

diversificando, por isso apenas nos últimos 25 anos a Biologia tem se tornado mais importante 

na investigação criminal (SANTOS, 2018). Santos, 2018, em sua revisão de literatura, 

afirmou que as principais áreas e técnicas da Biologia envolvidas na investigação forense são 

Genética, Entomologia, Botânica e Toxicologia. No entanto, uma resenha descritiva do livro 

"Introdução à Biologia Forense" escrita por Botteon (2018), relata que a obra de Claudemir 

Rodrigues Dias Filho e Pablo Abdon da Costa Francez, menciona os temas Hematologia, 

Tricologia, Entomologia e vestígios entomológicos, Botânica e Palinologia e Genética 

Forense como áreas importantes da Biologia na Investigação Criminal. 

         A Genética Forense, também conhecida como DNA Forense, é a área que utiliza 

técnicas e conhecimentos da Genética e da Biologia Molecular no auxílio à justiça. A 

Entomologia Forense estuda insetos e outros artrópodes relacionados a crimes. Ela pode ser 

explorada em casos de morte violenta e é conhecida por fornecer uma estimativa do intervalo 

pós-morte (IPM). A Botânica Forense analisa vestígios, fragmentos, resíduos, compostos 

químicos, DNA de plantas, e pólen. A Toxicologia Forense detecta e quantifica substâncias 

tóxicas envolvidas em crimes, já a Tricologia analisa pelos e fibras nesses lugares. 

Hematologia Forense estuda amostras de sangue associadas a casos criminais e suas técnicas 
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que envolvem identificação de manchas de sangue latente, reconhecimento da natureza da 

amostra e análise da disposição das manchas sanguíneas no local do crime (DIAS FILHO; 

FRANCES, 2018; SANTOS, 2018). 

         Os principais métodos de identificação humana empregados na área pericial são 

antropologia forense, odontologia legal, papiloscopia e genética forense. Com exceção desta 

última, apesar de também analisarem vestígios biológicos, as três primeiras são estudadas na 

medicina legal (DIAS FILHO; FRANCES, 2018). A Medicina Legal é a ciência alicerçada 

em conhecimentos médicos, paramédicos e biológicos que possuem a finalidade de proteger 

os direitos e os interesses do homem e da sociedade (CROCE, CROCE JÚNIOR, 2012). A 

antropologia forense aplica métodos da antropologia física e arqueologia para coleta e análise 

de evidências legais, buscando estabelecer a identidade da pessoa por meio de características 

referentes àquela situação (HERCULES apud SOARES; GUIMARÃES, 2008). A 

Odontologia Legal realiza comparações de dados odontológicos ante mortem e post mortem 

para identificar sujeitos (MAGALHÃES et al., 2015). A papiloscopia é a ciência que usa as 

impressões digitais na identificação humana (ISSBERNER, 2013; CROCE, CROCE JÚNIOR 

2012). 

2.4. Biologia Forense no Ensino de Biologia 

         O potencial da Biologia Forense tem sido pouco explorado no Ensino de Biologia. 

Percebe-se pelo fato de existirem poucas publicações fazendo uso dessa possibilidade. O tema 

mais explorado nessas publicações foi genética. Lima, 2012, descreveu a experiência em uma 

disciplina eletiva chamada "Desvendando o enigma" que tinha como objetivo contextualizar 

o ensino de genética usando situações problema. Jogos, investigações criminais, resolução de 

enigmas e análise episódios do CSI foram usados como ferramentas nessa disciplina. Miguel 

e colaboradores, 2014, executaram uma abordagem didático-investigativa sobre DNA. Eles 

exibiram um episódio de CSI sobre uma criança que havia sido sequestrada e que precisavam 

descobrir quem era a verdadeira mãe do menino. Os professores solicitaram aos alunos que 

elaborassem hipóteses a partir de desse caso, que desenhassem e pesquisassem sobre o DNA 

e posteriormente escrevessem uma síntese descritiva individual. Santos e Santos, 2015, 

promoveram uma palestra sobre DNA forense para alunos de licenciatura em Ciências 

Biológicas com o intuito de oferecer uma formação extra ao conteúdo curricular da faculdade. 

Após a palestra fizeram um questionário sobre os conceitos abordados e verificaram que a 
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grande maioria havia compreendido de forma adequada os assuntos trabalhados. Souza e 

colaboradores, 2017, usaram um jogo de tabuleiro para trabalhar a Biologia Forense por meio 

da resolução de um crime e de forma lúdica ensinaram sobre essa área da Ciência Forense. 

Andrade, 2017, trabalhou a Bioquímica contextualizada em um caso de falsificação 

de leite. Essa abordagem é diferenciada, pois foge do padrão de casos que são solucionados 

por meio do DNA, impressões digitais ou análise de sangue. Foi possível trabalhar o conteúdo 

de carboidrato e o complexo iodo-amido, pois os leites eram "batizados" com amido de milho. 

Outra abordagem diferenciada foi comentada por Mello, 2018. A atividade foi um júri 

simulado sobre a morte de Maria Leopoldina, esposa de D. Pedro I e de Iara Iavelberg, 

militante contra a ditadura militar brasileira, declarada suicida. A preparação para o Júri foi 

interdisciplinar, pois os alunos tiveram orientações do Português sobre argumentação, 

interpretação de texto, dedução e indução, da Matemática sobre área e volume, da Arte sobre 

expressão corporal e oratória, da Química sobre substâncias químicas tóxicas e da Biologia 

sobre alguns conceitos envolvidos no caso.  

 

3. OBJETIVOS 

De acordo com o referencial teórico anteriormente exposto, observa-se que a 

Ciência/Biologia Forense possui potencial para ser utilizada como ferramentas no Ensino de 

Biologia. Portanto, o objetivo geral com  este  trabalho é elaborar e analisar a viabilidade 

pedagógica de uma sequência didática para o Ensino Investigativo usando  a Ciência Forense 

como ferramenta. 

 

Para que o objetivo geral seja alcançado, é necessário elaborar, aplicar e analisar a 

sequência didática contextualizada com Ciência Forense para o Ensino Investigativo sobre 

DNA em uma turma de alunos do 2° ano do Ensino Médio da disciplina eletiva de Práticas 

Laboratoriais de uma escola de Ensino Médio e Tempo Integral do Estado do Ceará.  
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4. METODOLOGIA 

4.1. Tipologia da pesquisa 

A aplicação da sequência didática é descrita ao longo do texto assim como algumas 

atitudes e opiniões dos alunos, que foram coletadas por observações e questionários, no 

decorrer das aulas. Portanto, o presente trabalho é caracterizado por uma pesquisa descritiva, 

visto que de acordo com Gil, 2002, p. 42: 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. [...] São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população.  

 

  

Os dados foram coletados a partir de levantamento bibliográfico, observações e 

questionários. As respostas dos alunos foram submetidos à análise de conteúdo e divididas 

em categorias de Bardin, permitindo que a pesquisa possua uma abordagem qualitativa para 

uma melhor análise dos resultados. “A metodologia de análise de conteúdo se destina a 

classificar e categorizar qualquer tipo de conteúdo reduzindo suas características a elementos-

chave, de modo com que sejam comparáveis a uma série de outros elementos” 

(CARLOMAGNO; ROCHA, 2016). 

4.2. Aspectos éticos da pesquisa 

A resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde órgão vinculado ao Ministério 

da Saúde declara como pesquisa ética aquela que respeita a dignidade humana e  protege 

devidamente os participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos. Dessa 

forma a presente pesquisa está vinculada ao macro projeto "Busca em bancos de dados 

biológicos como ferramentas educacionais" com área temática Genética Humana com CAAE 

34570114.8.0000.5534. Para garantir o anonimato dos alunos, as respostas deles nos 

resultados dessa pesquisa, foram identificadas apenas com a letra A seguida de um número, 

por exemplo, A3.   
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4.3. Elaboração da Sequência Didática “O DNA e a Investigação Criminal” 

A elaboração da sequência didática “O DNA e a Investigação Criminal”, pela autora 

deste trabalho, foi baseada em algumas publicações científicas como Pizzato e colaboradores 

(2012), Sebastiany et al. (2015),  Souza (2016), Munayer, 2018 e Silva e Rosa (2013). Além 

disso, o episódio 23 intitulado "Bloodlines" (BLOODLINES/ 43 min.) da temporada 4 do 

seriado norte americano CSI - Crime Scene Investigation (CSI, 2003) e o filme “Sangue frio 

- Quem matou Deborah Syks?” (SANGUE, 2016) também foram usados para o 

desenvolvimento da sequência didática.  

4.4. Disciplina Eletiva de Práticas Laboratoriais  

A sequência didática descrita neste trabalho foi aplicada em uma turma de 22 alunos 

de 2° ano do Ensino Médio da disciplina eletiva de Práticas Laboratoriais (Investigação 

Criminal), contudo a frequência deles nas aulas variou de 18 à 22 discentes.  Ela é ofertada 

semestralmente, com encontros semanais de 80 minutos em uma escola de Ensino Médio e 

Tempo Integral localizada em Fortaleza, Ceará.  

A disciplina tem caráter teórico e prático e trata de várias assuntos da Ciência Forense. 

Ao decorrer das aulas, estuda-se sobre método científico, o que é Ciência Forense, coleta de 

vestígios na cena do crime, impressões digitais, sangue, fios de cabelo, microscopia, 

entomologia forense, antropologia forense e DNA. Além disso, simulação de cenas de crime, 

seriados e documentários também foram usadas como fonte de informação e discussão 

durante as aulas.  

5. RESULTADOS  

5.1.  Sequência Didática: O DNA e a Investigação Criminal 

5.1.1. Introdução 

A Genética é bastante retratada pela mídia por meio de reportagens, novelas, 

documentários, filmes e seriados que abordam temas como DNA, cromossomos, 

hereditariedade, clones e transgênicos. No entanto, essas temáticas as vezes não são bem 

compreendida pelas pessoas em geral (LIMA, 2012).  
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De acordo com Carneiro e Dal-Farra, 2011, o docente pode usar filmes, notícias ou 

situações do cotidiano para elaborar atividades mais atrativas para que os alunos possam  

aprender melhor sobre genética. Por isso, a sequência didática a seguir tem como objetivo 

trabalhar, com abordagem investigativa,  alguns conceitos de genética  na Ciência Forense.   

5.1.2. Para desenvolver a sequência didática é recomendável que o(a) professor(a) tenha 

noções sobre: 

- DNA (Ácido Desoxirribonucleico) 

- Short Tandem Repeats (STR) 

- Extração de DNA 

- PCR (Reação em cadeia da Polimerase) 

- Eletroforese

5.1.3. Materiais para a aplicação da sequência didática 

 - Quadro branco 

- Pincéis para quadro branco 

- Apagador 

- Notebook 

- Data show 

- Caixa de Som 

- Material para a extração de DNA (ver aula 4) 

- Instrumental “O caso Debora Syks” (Apêndice A) 

- Instrumental Eletroforese (Apêndice B)  

- Instrumental Eletroforese Willer Brown (Apêndice C) 

- Questionário final (Apêndice D) 

5.1.4.  Resumo da Sequência Didática 

A sequência didática descrita neste trabalho foi desenvolvida em 6 encontros semanais 

de 80 minutos cada na disciplina eletiva de Práticas Laboratoriais (Investigação Criminal). Os 

resumos dos encontros estão na Tabela 1. 
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Tabela 1: Resumo de cada encontro da Sequência Didática sobre DNA da disciplina 

eletiva de Investigação Criminal 

Encontro Tema do 

encontro 

Aula Duração 

(min) 

Resumo 

1 Introdução 

sobre DNA 

1 e 2 80 O tema foi introduzido com a exibição do 

Episódio "Bloodlines" do seriado CSI - 

Crime Scene Investigation.. 

Posteriormente os alunos responderam 

algumas questões sobre DNA por meio 

de pesquisas em livros e na internet. 

2 Discussão e 

experimento de 

extração de 

DNA da 

mucosa bucal 

3 e 4 80 Os alunos são convidados a relembrar o 

caso explorado no episódio e identificar a 

participação da ciência na resolução do 

crime. Em seguida, realiza-se a extração 

de DNA da mucosa bucal de alguns 

alunos para ilustrar uma das etapas 

realizadas na análise de DNA e também 

relacionar com o que foi visto no episódio 

exibido. 

3 Aula sobre 

DNA, STR, 

PCR e 

eletroforese 

5 e 6 80 Aula teórica sobre função, estrutura e 

armazenamento do DNA, assim como 

identificação de STR e compreensão da 

técnica de PCR e de eletroforese. 

4 Início da 

resolução do 

caso da 

Debrorah Syks 

7 e 8 80 Instrumentais sobre o crime e sobre os 

suspeitos são entregue aos alunos para 

que eles possam compreender o que 

aconteceu, formular hipóteses sobre os 

suspeitos e solicitar exames de DNA para 

o próximo encontro. 

5 Continuação da 

resolução do 

caso de 

Deborah Syks 

9 e 10 80 A partir das conclusões tiradas na aula 

anterior, faz-se a análise do DNA de cada 

suspeito. 
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6 Conclusão do 

caso Deborah 

Syks 

11 e 12 80 Conclusão das análises dos exames de 

DNA e resolução do caso Deborah Syks. 

 Fonte: Própria Autora 

5.1.5.  Encontro 1: Introdução sobre a temática DNA 

Aula 1: Episódio "Irmão de Sangue" do seriado CSI - Crime Scene Investigation 

Duração: 50 minutos 

Objetivos: Exibir para os alunos o episódio "Bloodlines" (BLOODLINES/ 43 min.) do 

seriado CSI - Crime Scene Investigation para que eles identificassem como os peritos criminais 

envolvem a ciência, principalmente questões sobre o DNA, na investigação de um crime. 

Metodologia: Essa aula inicia-se com a exibição do episódio 23 intitulado "Bloodlines" 

(BLOODLINES/ 43 min.) da temporada 4 do seriado norte americano CSI - Crime Scene 

Investigation sem que o professor comente a temática da aula. O episódio tem duração de 43 

minutos e retrata a investigação do estupro de uma atendente de cassino. A vítima identifica o 

criminoso, mas o exame de DNA não confirma o depoimento da atendente, apesar dos 

investigadores encontrarem várias evidências que apontam o suspeito como criminoso. Com o 

desenrolar do episódio, os investigadores descobriram que o suspeito de fato cometeu o crime, 

mas que o primeiro exame de DNA não havia confirmado isso por que o suspeito é uma 

quimera humana. Quimerismo é uma condição genética em um indivíduo possui dois conjuntos 

diferentes de DNA em seu corpo (RAMOS; CUNHA, 2016). O primeiro exame de DNA foi 

realizado com amostras de células da mucosa bucal, já o segundo foi com amostras de sangue 

o que confirmou a participação do suspeito no crime de violência sexual. Sugere-se o uso de 

data show, notebook e caixa de som para a exibição do episódio do seriado. O professor deve 

pausar o episódio em momentos estratégicos para lançar perguntas aos alunos e fazer algumas 

explicações. Os alunos devem escrever suas respostas e não comentar em voz alta.  Os 

momentos de pausa no seriado, observações e perguntas estão na Tabela 2. 
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Tabela 2: Momentos de pausa na exibição do episódio "Irmão de Sangue" do seriado CSI - Las 

Vegas para a realização de perguntas e observações 

Início e término 

da cena (min) 

Assunto retratado Pergunta feita aos alunos ou 

observação do professor 

05:02 - 05:40 Essa cena mostra a coleta 

de fios de cabelo, de 

conteúdo sob as unhas, e 

de fluidos corporais. O 

perito criminal também 

faz fotos dos ferimentos 

da vítima. 

O que os peritos buscavam com o exame 

de corpo de delito da vítima? 

17:35 - 17:45 Nesse momento os 

investigadores estão 

recebendo o resultado do 

primeiro exame de DNA 

do suspeito. 

O que o perito criminal quis dizer sobre o 

resultado do exame de DNA ser "7 de 13"? 

Provavelmente os alunos terão 

dificuldades em entender essa 

nomenclatura, cabe ao professor fazer uma 

breve explicação sobre eletroforese e o 

resultado do exame de DNA para que os 

alunos possam formular suas hipóteses. 

Antes de continuar a exibição do seriado, 

solicite aos alunos que respondam a 

pergunta. 

35:39 Até esse momento 

existem várias evidências 

que corroboram o 

envolvimento do suspeito 

no crime, mas isso tudo 

contradiz o resultado do 

exame de DNA. 

O que você acha sobre o resultado do 

exame de DNA e das demais evidências 

encontradas? 

Fonte: Própria Autora 

Aula 2: Pesquisa sobre DNA 

Duração: 30 minutos 

Objetivos: Estimular os alunos a realizarem pesquisas sobre DNA para construir uma 

base de conhecimentos para a aula teórica. 
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Metodologia: Os alunos devem ser conduzidos para a biblioteca e se organizarem em 

duplas. As duplas deverão responder as questões a seguir com base em suas pesquisas em livros 

e na internet: 

1) Qual a função do DNA? 

2) Explique a estrutura do DNA. 

3) Faça um desenho de uma molécula de DNA. 

4) Escreva uma curiosidade sobre o DNA. 

5.1.6.  Encontro 2: Discussão e experimento de extração de DNA da mucosa bucal 

Aula 3: Discussão sobre o episódio "Irmão de Sangue" do seriado CSI - Las Vegas 

Duração: 30 minutos 

Objetivos: Relembrar a história e discutir alguns aspectos técnicos e científicos 

explorados no episódio "Irmão de Sangue" associando à pesquisa sobre DNA realizada pelos 

alunos na aula anterior. 

Metodologia: Levantar questionamentos aos alunos sobre a história do episódio, como 

o que aconteceu no episódio exibido? De onde são retiradas as amostras de DNA?, Vocês 

conseguiram entender o que é uma quimera humana?,  e as perguntas que estão listadas na 

tabela 2, visto que na primeira aula os alunos apenas escreveram suas respostas e não discutiram 

em grupo. Fazer observações sobre de onde eram retiradas as amostras que seriam usadas como 

material para exame de DNA. Além disso, discutir as respostas das questões feitas na aula 2. 

Abre-se também para questionamento dos alunos. 

Aula 4: Extração de DNA da mucosa bucal de alunos 

Duração: 50 minutos 

Objetivos: Realizar o experimento de extração de DNA das células da mucosa bucal. 

Dessa forma, é possível fazer uma analogia com o que foi visto no episódio do CSI quando os 

peritos criminais colhiam, com um swab, material da mucosa bucal do suspeito e a levava para 

o laboratório para fazer a análise do DNA.  
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Metodologia: Dividir a turma em equipes, de acordo com a disponibilidade de material, 

para realizar a extração de DNA das células da mucosa bucal. A extração de DNA da mucosa 

bucal deverá ser realizada de acordo com Tolezano, 2016: 

1. Bochechar aproximadamente 10-15ml de água com açúcar (3%, uma colher de chá 

de açúcar em meio copo de requeijão. Uma quantidade maior de células pode ser 

obtida fazendo um raspado da mucosa com uma espátula de madeira). 

2. Acondicione em um tubo com tampa o volume obtido do bochecho (apenas 5ml) 

e adicione uma pitada de sal de cozinha (para aproximadamente 1% final). 

3. Adicionar algumas gotas (5-10) de detergente diluído a 25% (1:4) e homogeneizar 

vagarosamente. 

4. Aquecer a 55ªC por 10 minutos em banho maria preparado pelas professoras. 

Resfriar 5 minutos no gelo já separado no laboratório. 

5. Adicionar álcool gelado (absoluto, se possível) pelas bordas do copo lentamente, 

com o auxílio de uma colher de sopa, até que se alcance pelo menos 1cm de espessura. 

O DNA deverá formar um aglomerado e subir. 

 

5.1.7.  Encontro 3: Aula teórica sobre DNA, STR, PCR e Eletroforese 

Aulas 5 e 6: Aula teórica 

Duração: 80 minutos 

Objetivo: Entender a função, estrutura e localização do DNA nas células. Identificar os 

Short Tandem Repeats (STR) e compreender a importância deles para os exames de DNA. 

Entender para que serve e como acontece a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e a 

Eletroforese. 

Metodologia: Aula expositiva dialogada sobre DNA, STR, PCR e eletroforese. A maior 

parte desse conteúdo pode ser ministrada apenas com quadro branco e pincel, mas é necessário 

data show, notebook e caixa de som para a exibição de vídeos. Deve-se conversar sobre a 

função do DNA, a sua estrutura em dupla-hélice, sobre os nucleotídeos e sua composição 

ressaltando as sequências de bases nitrogenadas e sua complementaridade. Comentar que 

existem os STRs (Short Tandem Repeats) que são regiões da molécula de DNA que contém 

pequenos segmentos com 3 à 7 pares de bases que se repetem (SAFERSTEIN, 2011). Todos 

os seres humanos possuem os mesmos tipos de repetições (STRs), mas a quantidade que elas 

se repetem varia entre cada indivíduo, portanto, a partir disso, pode-se traçar o perfil de DNA 

de cada pessoa. Para que isso seja realizado é necessário, que determinadas regiões do DNA 

coletado seja amplificado pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e posteriormente 

submetido à eletroforese para traçar o perfil genético da pessoa de acordo com o tamanho dos 
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fragmentos de repetições de STRs analisados (SAFERSTEIN, 2011). Ainda nesse encontro, 

deve-se explicar os princípios básicos da PCR e da eletroforese e a importância deles na 

investigação criminal. O professor deve exibir dois vídeos sobre eletroforese para ilustrar a 

teoria e mostrar como essa técnica é aplicada na prática. 

5.1.8. Encontro 4: Caso Deborah Syks 

Aulas 7 e 8: Início da Resolução do Caso Deborah Syks 

Duração: 80 minutos 

Objetivo: Levar o aluno a desenvolver uma postura investigativa em grupo por meio de 

reflexões sobre os depoimentos das testemunhas e das evidências encontradas na cena do crime 

e na vítima. Dessa forma, serão capazes de elaborar hipóteses sobre o crime. 

Metodologia: Para compreender melhor o caso o professor pode ver, anteriormente, o 

filme “A Sangue Frio - Quem matou Debora Syks” (SANGUE, 2016). O docente solicita aos 

alunos que formem equipes de quatro alunos e entrega o instrumental “O caso da Deborah 

Syks” (Apêndice A) com a descrição do caso, com os perfis da vítima, dos suspeitos e das 

testemunhas e sobre Genética e Investigação criminal. O professor deve apenas falar que o 

objetivo da aula é realizar a investigação do caso Deborah Syks e não deve fornecer maiores 

explicações sobre o crime. Os alunos devem ler os instrumentais para compreender o caso e 

daí elaborarem suas hipóteses sobre quem cometeu o crime. A própria equipe deve se articular 

para fazer o estudo do material e responder 3 questões que estão no fim do anexo 1. As 

perguntas ajudam a orientar a investigação dos alunos e também para dar uma ideia ao 

professor sobre a linha de raciocínio dos alunos. 

5.1.9.  Encontro 5: Continuação do Caso Deborah Syks 

Aulas 9 e 10: Continuação da Resolução do Caso Deborah Syks por meio de análises de 

fragmentos de DNA 

Duração: 80 minutos 

Objetivo: Identificar e quantificar os STRs nas sequências de DNA de cada suspeito e 

nas amostras coletadas nas vítimas. De acordo com a identificação e quantificação dos STRs, 
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os alunos devem preencher o instrumental da eletroforese e fazer comparações para verificar 

se ocorre alguma correspondência entre o DNA dos suspeitos e os encontrados nas vítimas. 

Metodologia:O professor deve entregar para cada equipe o instrumental com as 

sequências de DNA dos suspeitos e das amostras coletadas nas vítimas e o instrumental 

eletroforese que estão no Apêndice B. A figura 2 mostra um exemplo de sequência de DNA 

que os alunos vão receber. 

 Figura 2: Parte da sequência de DNA encontrado nas amostras coletadas na Deborah 

CTACCAACTATACGTATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGG

AGAGAAAACCTATATATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAC

ACTACGATTACTAACGGCCTAGGTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCA

GCAGCAGAGAGATTAAAGGGCAATGTGGCTATATAGCAGCAGCAGCAGAGAGA

TCAGGATCTAA 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

   O professor deve propor um exemplo aleatório para reforçar como os alunos devem 

identificar e quantificar as repetições de STRs (Figura 3). Os STRs são sequências de 3 a 7 

bases nitrogenadas que se repetem ao longo do genoma da pessoa (SAFERSTEIN, 2011). 

Figura 3: Os alunos devem identificar os STRs que se repetem e quantas vezes eles se repetem. Nesse caso, o STR 

que se repete é uma sequência de 4 pares de base (AATG). A sequência AATG se repete 7 vezes, portanto esse 

fragmento de DNA em destaque possui 28 pares de base (4 pares de base X 7 repetições) 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora. 

 

Após a identificação e quantificação dos STRs, os alunos devem preencher o 

instrumental simulando uma eletroforese (Apêndice B) das amostras de DNA do Apêndice A. 

Na sequência de DNA a seguir (Figura 4) existem 2 STRs (AATG e o GCA). Sendo que eles 

estão se repetindo em regiões diferentes nessa sequência de DNA. Na primeira linha, existem 

sete repetições de AATG, portanto essa sequência possui 28 pares de base. Na segunda linha, 

seis repetições de AATG formam uma sequência de 24 pares de base. Na terceira linha, tem 10 

repetições de GCA formando uma sequência com 30 pares de base. Já na quarta linha, existem 

quatro repetições de GCA que formam uma sequência de 12 pares de base. Durante a PCR 

esses fragmentos de 28, 24, 30 e 12 pares de base são amplificados e posteriormente separados 
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na eletroforese. Esses fragmentos devem ser marcados no instrumental de eletroforese 

(Apêndice B) pelos alunos. Após as bandas serem marcadas no instrumental, os 

alunos devem ter obtido o padrão de bandas da figura 5.   

 

 

Figura 4: Sequência de DNA coletada na Deborah com os STRs em destaque. 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Figura 5: Padrão de bandas resultante da eletroforese do DNA encontrado na Deborah Syks 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Depois que os alunos concluírem a identificação e quantificação dos STRs e 

preenchimento do instrumental da eletroforese, eles devem analisar os resultados dessa última 

técnica a fim de verificar se algumas das amostras de DNA encontradas nas vítimas são iguais 

ou possuem alguma semelhança com as amostras de DNA dos suspeitos. 
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         Após ou durante o encontro, caso seja conveniente, o professor deverá conferir se o 

instrumental da eletroforese de cada equipe foi preenchido corretamente. Caso exista algum 

erro, o professor deverá indicar que existe o erro e que a equipe precisa corrigir. Caso 

necessário, o professor deve fazer mais explicações para que a equipe acerte. 

 

5.1.10.  Encontro 6: Conclusão do Caso Deborah Syks 

Aulas 11 e 12: Conclusão do Caso Deborah Syks e aplicação do questionário 

Duração: 80 minutos 

Objetivo:  

Estimular nos alunos a habilidade de relacionar as informações que foram vistas desde 

o início até o fim dessa sequência didática para a resolução do caso Deborah Syks. Demonstrar 

que a Ciência envolvida na investigação de um crime vai além de apenas confirmar a 

participação do suspeito no crime, ela também tem a capacidade de inocentar pessoas. 

Metodologia: 

As equipes devem fazer correções que ainda forem necessárias nos instrumentais de 

eletroforese com auxílio do professor para seguir para a próxima etapa. Com o instrumental 

corrigido, a equipe deve escrever a resposta para a seguinte pergunta: 1) Qual a sua conclusão 

após analisar os exames de DNA? 

As equipes deverão concluir que nenhuma das amostras de DNA dos suspeitos é 

compatível com as amostras de DNA encontrados na Deborah ou na Regina e que os resultados 

do DNA mostra que existe um parentesco entre o estuprador da Déborah e  o da Regina. Caso 

as equipes não cheguem à essas conclusões, o professor deverá fazer mais explicações e 

questionamento aos alunos para que eles cheguem às conclusões corretas. 

 Depois disso, o professor entrega outra pergunta às equipes: 2) O laboratório de 

perícia forense detectou que o DNA encontrado na roupa da Regina é de Antony Brown. 

Antony Brown tem 25 anos, morava com os pais, Margaret e Alex Brown, e o irmão Willer 

Brown em Wiston-Salem, ele já foi preso por supostamente estar envolvido em um assassinato, 
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mas foi solto por falta de provas e agora está foragido. Willer Brown, de 28 anos, está preso 

a 1 mês por assalto a mão armada. Como advogado de Derry Hunt, o que você deve fazer para 

resolver o caso de Déborah e retirar seu cliente da cadeia? 

         Como advogados de Derry Hunt, eles precisam solicitar o exame de DNA do 

Willer Brown e comparar com o DNA encontrado na Deborah. Caso eles cheguem a essa 

conclusão, o professor deve entregar o resultado da eletroforese do DNA do Willer Brown 

(Anexo 7) para que a equipe tire suas conclusões. Caso eles não cheguem a essa conclusão 

sozinhos o professor precisa auxiliar.  

5.2. Análise da Sequência Didática e da sua aplicação em sala de aula 

Aula 1: Episódio "Irmão de Sangue" do seriado CSI - Las Vegas 

Nessa primeira aula foi exibido aos estudantes o episódio “Irmão de Sangue” de CSI 

(Figura 6) e em momentos estratégicos a exibição foi pausada para que eles respondessem 

algumas perguntas por escrito (Tabela 2). Alguns deles, comentavam algo que poderia 

influenciar a respostas dos outros, mas a professora pedia que apenas escrevessem suas ideias 

e que posteriormente eles poderiam expressar suas ideias em grupo.  

Figura 6: Exibição do episódio "Irmão de Sangue" do seriado CSI - Las Vegas 

 
 Fonte: Própria Autora 

 

Na tabela 3, observam-se as repostas dadas para a pergunta "O que os peritos buscavam 

com o exame de corpo de delito da vítima?" A resposta mais frequente entre os discentes (39%) 

era que os peritos buscavam marcas que comprovassem o crime sexual. Mesmo sem que o 

professor comentasse algo sobre DNA, 28% dos alunos responderam que os peritos criminais 

buscavam o DNA do agressor no corpo da mulher.  
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Tabela 3 - Respostas para a pergunta "O que os peritos buscavam com o exame de corpo de 

delito da vítima?" separadas por categorias.  A letra "A" seguida de um número representa um 

aluno e sua resposta 

Categorias da Análise de conteúdo para a pergunta "O que os peritos buscavam 

com o exame de corpo de delito da vítima?" 

1. Respostas que considerava o exame de corpo de delito apenas para buscar 

marcas do crime sexual - 39% 

A1 - Marcas de agressão e violência. 

A6 - Saber se a vítima tinha lesões internas, se ela tinha sofrido violência sexual. 

A8 - Saber se a vítima tinha sinal de agressão internas e saber se tinha sofrido 

violência sexual 

A12 - Saber se realmente ela foi estuprada e violentada 

A13 - Saber se a vítima tinha sinal de agressões internas e saber se ela tinha sofrido 

violência sexual. 

A14 - Ver se ela tinha contraído alguma doença sabe se foi violentada 

A19 - Descobrir o que aconteceu com a vítima. 

  

2. Respostas que consideravam apenas a busca pelo DNA - 28% 

A5 - Comparar o DNA 

A7 - O DNA do agressor 

A9 - O DNA do criminoso 

A10 - DNA do agressor 

A17 - O DNA do agressor. 

  

3. Respostas que consideraram marcas do crime e vestígios do criminoso - 22% 

A3 - Saber se ela tinha sido violentada e achar vestígios nela 

A11 - Saber como está a saúde da mulher e ver se conseguem achar o culpado. 

A15 - Saber como está a mulher após saber que ela foi violentada, para assim poder 

encontrar vestígios do culpado em seu corpo. 

A16 - Descobrir se ela tinha sido violentada, e achar o DNA do suspeito. 

  

4. Respostas que falam apenas sobre buscar vestígios do criminoso - 11% 

A2 - O suspeito e a prova que o suspeito fez o crime. 

A18 - O indivíduo que estuprou a mulher. 
 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Em relação ao questionamento acerca do que o perito criminal quis dizer sobre o 

resultado do exame de DNA ser "7 de 13”, a maioria dos alunos (60%) apenas respondeu que 

o suspeito não era o criminoso. A segunda categoria de respostas (34%) apresenta comentários 

de alunos sobre a não existência de igualdade entre o DNA do suspeito e o do criminoso, mas 

não deram maiores explicações. Apenas um aluno (6%), comentou que o suspeito não é o 

criminoso, mas que o criminoso é parente do suspeito (Tabela 4). 
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Antes que os alunos respondessem essa questão, a professora explicou que uma das 

fases do exame de DNA é a análise do resultado da eletroforese. O DNA a ser analisado é 

separado de acordo com o tamanho de seus fragmentos e esses fragmentos formam as bandas 

na eletroforese. No exame de DNA, 13 fragmentos de DNA são escolhidos para serem 

analisados. Esses 13 fragmentos formam um padrão de bandas que é individual de cada pessoa. 

Se metade dessas bandas for igual, indica que as amostras de DNA são de pessoas com um 

grau de parentesco, podem ser, por exemplo, irmãos.  A explicação foi realizada de forma 

simplificada para que os alunos tivessem apenas uma ideia do que se tratava. 

Tabela 4: Respostas para a pergunta "O que o perito criminal quis dizer sobre o resultado do 

exame de DNA ser "7 de 13"?" separadas por categorias.  A letra "A" seguida de um número 

representa um aluno e sua resposta 

Categorias da Análise de conteúdo das respostas da pergunta "O que o perito 

criminal quis dizer sobre o resultado do exame de DNA ser "7 de 13"?" 

1. Respostas que dizem que o suspeito não é o criminoso. 60% 

A2 - Que ele não é o homem que estão procurando. 

A3 - Que ele não é o estuprador. 

A6 - Ele não é o culpado necessário importante. 

A7 - Que o suspeito não é o criminoso. 

A8 - Que o suspeito não cometeu o crime. 

A10 - Ele não é o culpado segundo o exame 

A11 - Que o suspeito não é o criminoso por só possuir 7 de 13 bandas iguais. 

A13 - Que o suspeito não cometeu o crime 

A14 - Ele não é o culpado. 

A17 - Ele não é culpado, segundo o exame. 

A18 - Que o suspeito não é o certo. 

  

2. Respostas que informam que o DNA do suspeito é incompatível com o DNA 

coletado na vítima. 34% 

A1 - Que apenas 7 das bandas do DNA são iguais e as amostras 6 são diferentes da 

sequência do DNA do suspeito. 

A5 - O resultado não bate 

A12 - Que o suspeito não é o culpado, por que não é idêntico o DNA 

A15 - Que no resultado a sequência não foi totalmente igual,sendo 7 bandas iguais 

dentro de 13. 

A16 - Que o suspeito não tinha o mesmo DNA correspondente com o do teste. 

A19 - Que não é o acusado por que não são todos idênticos. 

  

3. Resposta que relatam que o suspeito não é o autor do crime, mas o criminoso 

é parente do suspeito. 6% 

A9 - Que o suspeito não é o criminoso, e que o criminoso possa ser um parente 

 

Fonte: Elaborada pela própria Autora.       
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Foi solicitado aos alunos: "Elabore uma hipótese para o crime sobre o que você acha 

do resultado do exame de DNA e das demais evidências encontradas." (Tabela 5). Esse 

comando exige que o aluno faça uma associação entre as evidências, o exame de DNA e a 

resposta correta da questão 2 para elaborar sua hipótese completa. Quase metade dos alunos 

não conseguiu fazer as associações corretamente para elaborar a hipótese esperada pelo 

professor, pois 43% das respostas foram indefinidas. Apenas 17% dos alunos conseguiu 

elaborar uma hipótese que envolvesse as evidências, o exame de DNA e a semelhança no 

exame de DNA que indicava o parentesco entre o suspeito e o criminoso. Alguns comentaram 

que o suspeito não era culpado, pois o DNA e/ou outras evidências não eram compatíveis 

(23%). Uma parcela de 17% dos alunos respondeu a essa pergunta depois que assistiram a 

resolução do caso, portanto não elaboraram suas próprias hipóteses baseadas nas evidências 

apresentadas. 

Tabela 5: Respostas para a pergunta " Elabore uma hipótese para o crime sobre o que você acha 

do resultado do exame de DNA e das demais evidências encontradas?" separadas por 

categorias.  A letra "A" seguida de um número representa um aluno e sua resposta 

Categorias da Análise de conteúdo das respostas da pergunta "Elabore uma 

hipótese para o crime sobre o que você acha do resultado do exame de DNA e das 

demais evidências encontradas?" 

1) Diz que as evidências corroboram para que o suspeito seja o criminoso, mas 

o DNA não é do suspeito e sim de uma parente dele. - 17% 

A11 - Todas as evidências apontam que o suspeito é o culpado do crime, mas ele 

pode ter um irmão gêmeo idêntico que leva a terem a mesma aparência, mas o DNA diferente. 

A15 - O DNA contrariou todas as outras evidências, que estavam se encaixando com 

o suspeito, como o retrato falado, mas também tinham evidências como as das marcas de 

sapato na cena do crime que não se encaixava. Com isso, pode-se concluir que o DNA possa 

ser de algum parente do suspeito. 

A1 - Tudo aponta para que o suspeito seja mesmo o acusado mas acredito que ele 

tenha um irmão gêmeo 

 

2) O Suspeito não é o criminoso - 23% 

A5 - O suspeito não é o culpado 

A8 - O suspeito não é culpado. O DNA não bateu só chegou perto. O carro dele não 

bateu com o que ela disse. 

A12 - Que o exame não batia com o culpado, mas todas as evidências o culpava. 

A13 - O suspeito não é o culpado o DNA não bateu só chegou perto o carro dele não 

bateu como o que ela disse. 

 

4) Respondeu após o momento solicitado - 17% 
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A16 - O DNA sempre mostrava dizendo que não era ele. Só que as evidências sempre 

apontaram para o suspeito. O DNA do suspeito não era como das outras pessoas, ele tinha 

dois tipos de DNA. Nem sempre o DNA é aquilo que sempre irá estar certo. 

A7 - Que até agora elas não apontam para o suspeito. E que no final as evidências do 

crime se confundiram por causa que o criminoso é um criminoso 

A9 - O exame de DNA não é 100% seguro para poder achar o criminoso, pois como 

mostrou o episódio uma pessoa pode ter dois DNA, é preciso de mais evidências.  

 

5) Respostas indefinidas - 43% 

A2 - Complicado. As evidências dadas pela vítima e pela polícia... carro batido, 

sapato, o físico dado pela vítima e tudo mais... 

A3 - No começo, achei que eles não estavam indo bem, pois o caso era bastante 

difícil, mas achei bem específico 

A6 - Necessário e importante 

A10 - Acho necessário e importante 

A17 - Necessário e importante 

A18 - Conhecimento que tinha a batida no carro. 

A19 - Que eles fizeram um bom trabalho? 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

Aula 2: Pesquisa sobre DNA 

         Os alunos se organizaram em duplas e foram levados para a biblioteca (Figura 

7). Apenas 2 computadores estavam disponíveis para pesquisa, mesmo assim, a grande maioria 

dos alunos preferiu usar os computadores ao invés de pesquisar nos livros. Alguns deles 

comentaram que era mais fácil encontrar na internet do que nos livros e que bastava apenas 

copiar a pergunta no Google que a resposta viria praticamente pronta. Os alunos que estavam 

usando livros demoraram mais para concluir a atividade. 

Figura 7: Alunos pesquisando sobre DNA na internet e em livros da biblioteca da escola 

 
Fonte: Própria Autora 
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Aula 3: Discussão sobre o episódio "Irmão de Sangue" do seriado CSI - Las Vegas 

 A discussão iniciou-se com a professora questionando sobre do que se tratava o 

episódio assistido na aula anterior. Os alunos lembraram que era a história de uma mulher que 

foi estuprada, que identificou o criminoso e, posteriormente, quase no fim do episódio, ela foi 

assassinada por seu estuprador. Apesar do criminoso ser identificado, ele não foi preso porque 

o DNA do suspeito não foi compatível com o encontrado no corpo da mulher. Os alunos 

relembraram que durante o exame de corpo delito foram coletadas amostras de cabelo, de 

sangue, fluidos vaginais, de material sob as unhas da vítima e bastantes fotos foram tiradas. 

Eles comentaram que as amostras coletadas serviriam para provar o crime sexual e para buscar 

o DNA do criminoso. Outra observação relevante foi que coletaram-se amostras de células da 

mucosa bucal e posteriormente de sangue para fazer os exames de DNA do suspeito e assim 

conseguir comprovar que ele cometeu o crime. Isso foi necessário porque o homem possuía 

dois genomas, pois ele era uma quimera. Os alunos levantaram vários questionamentos sobre 

o homem quimera. Perguntaram se era muito comum a existência deles, qual era a diferença 

de uma quimera para um transgênico e se a existência de humanos quimera inviabilizavam os 

exames de DNA. Todas as perguntas foram discutidas e respondidas. 

 

Aula 4: Extração de DNA da mucosa bucal de alunos 

         A professora comentou que as células da mucosa bucal são de fácil acesso e que 

por isso frequentemente os peritos criminais faziam coleta delas usando uma haste flexível com 

algodão nas pontas e posteriormente esse material era encaminhado para o laboratório de 

análise de DNA. Para melhor compreender e ilustrar o que os peritos criminais fazem, os alunos 

realizaram a extração de DNA das células da mucosa bucal usando o protocolo sugerido por 

Tolezano (2016) (Figura 8). 

A docente explicou que os procedimentos que os alunos estavam realizando eram 

semelhantes aos que os peritos criminais realizam em seus laboratórios, sendo que eles usam 

reagentes e aparelhos mais sofisticados o que garante mais qualidade aos resultados obtidos.  
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Figura 8: a) Aula prática de Extração de DNA das células da mucosa bucal. b) Aluna 

adicionando detergente à mistura de células, água e sal. c) Amostras em banho de gelo por 5 

minutos. d) DNA extraído da mucosa bucal dos alunos 

 
Fonte: Própria Autora 

 

 

Aulas 5 e 6: Aula teórica sobre DNA, STR, PCR e eletroforese 

         Apesar de ser uma aula expositiva dialogada, os alunos demonstraram falta de 

atenção e desmotivação quando comparados a outros momentos em que uma postura mais ativa 

do aluno era estimulada. Não fizeram perguntas e apenas responderam questionamentos da 

professora depois de uma certa insistência. Contudo, essa aula foi importante para a explicação 

de vários termos como nucleotídeos, pares de base, Short Tandem Repeats (STR), 

amplificação, DNA polimerase e primers. Além disso, houve a explicação da importância e de 

como acontece a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e a eletroforese. Mesmo com a 

exibição de dois vídeos curtos sobre eletroforese os alunos não demonstraram muito interesse.  

Aulas 7 e 8: Início da Resolução do Caso Deborah Syks 

         Os alunos se organizaram em quartetos e foram levados para a biblioteca da 

escola, pois as mesas permitiam uma melhor organização das equipes (Figura 9). Ao contrário 
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das aulas teóricas sobre DNA, STR e eletroforese, os alunos ficaram bastante motivados a 

desvendar o caso Deborah Syks. 

Figura 9: Duas equipes discutindo o caso Deborah Syks na biblioteca 

 
Fonte: Própria Autora 

 

 No início, as equipes reclamaram um pouco sobre a quantidade e os nomes dos 

envolvidos na investigação do crime, mas aos poucos foram tomando notas e relendo as 

informações várias vezes até se acostumarem com a quantidade de informações. Apesar de 

demonstrarem dificuldades, as quatro equipes compreenderam a história, os depoimentos das 

testemunhas e características dos suspeitos e elaboram suas hipóteses sobre o crime. 

Contudo, apenas uma das quatro equipes leu com mais atenção e tentou encaixar, de 

alguma forma, o caso da Regina e o instrumental sobre genética e a investigação criminal com 

o caso da Deborah. Isso fica claro na resposta deles da questão 3 do instrumental do caso 

Deborah Syks (Apêndice A) e na explicação que deram à professora, pois eles solicitaram 

exames de DNA das amostras coletadas, mesmo sendo uma tecnologia recente para a época do 

caso. O caso da Deborah aconteceu em 1984 e o da Regina em 1986. A partir de 1986, o DNA 

passou a ser usado para solucionar crimes, então o advogado de Derry Hunt deveria tentar 

comparar o DNA encontrado na Regina com as amostras que ainda estão nas roupas da 

Deborah. Essa resposta conduz os próximos passos da investigação. 
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Aulas 9 e 10: Continuação da Resolução do Caso Deborah Syks por meio de análises de 

fragmentos de DNA 

Afim de que todas as equipes ficassem no mesmo estágio da investigação, a professora 

explicou sobre quais conclusões as equipes deveriam ter tirado do último encontro. Foram 

entregues para as equipes os instrumentais com fragmentos das sequências de DNA (Anexo 5) 

para a identificação e quantificação dos STRs e posterior obtenção dos resultados da 

eletroforese (anexo 6). 

A professora explicou como os alunos deveriam proceder para identificar e quantificar 

os STRs e preencher o instrumental da eletroforese. Os alunos cometeram vários erros nessa 

etapa, mas a professora acompanhou de perto o trabalho de cada equipe e incentivou para que 

eles consertassem os erros sem que ela desse a resposta (Figura 8). Essa atividade demandou 

paciência e concentração dos alunos e, em todas as equipes, alguns discentes acabaram 

desistindo e negligenciando essa etapa.  

 

Figura 10: Equipes fazendo a identificação e quantificação dos STRs e preenchendo o instrumental de 

eletroforese 

 
Fonte: Própria Autora 

 

 

Aulas 11 e 12: Conclusão do Caso Deborah Syks e aplicação do questionário 

 

As equipes concluíram o preenchimento do instrumental de eletroforese e responderam 

a pergunta a seguir: 1) Qual sua conclusão após a analisar os exames de DNA? Todas elas 

concluíram que nenhum dos suspeitos, que foram submetidos aos exames de DNA, estuprou a 

Deborah ou a Regina, pois os padrões de bandas formadas na eletroforese eram todos 

diferentes. Apenas duas equipes perceberam que dentre as quatro bandas formadas, duas das 

quatro bandas eram iguais entre as amostras coletadas da Deborah e da Regina, então essas 

equipes perceberam que os estupradores da Deborah e da Regina eram parentes. As demais 
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equipes que não perceberam isso foram incentivadas pela professora até que chegassem a essa 

conclusão. 

Após tirarem essa conclusão, as equipes recebiam a próxima pergunta: 2) O laboratório 

de perícia forense detectou que o DNA encontrado na roupa da Regina é de Antony Brown. 

Antony Brown tem 25 anos, morava com os pais Margaret e Alex Brown e o irmão Willer 

Brown em Wiston-Salem, já foi preso por supostamente estar envolvido em um assassinato, 

mas foi solto por falta de provas e agora está foragido. Willer Brown, de 28 anos, está preso 

a 1 mês por assalto a mão armada. O que você deve fazer para resolver o caso de Déborah e 

retirar Derry Hunt da cadeia? Após algumas explicações e incentivo, da professora à leitura 

da nova informação, as equipes solicitaram o exame de DNA do Willer Brown (Apêndice C). 

Eles perceberam que o padrão de bandas do Willer Brown era igual ao DNA encontrado na 

Deborah. Aos poucos as equipes foram concluindo que o Willer Brown violentou a Deborah. 

O questionário foi aplicado na turma para verificar  a opinião dos alunos sobre as aulas 

e também para verificar um pouco do aprendizado deles. A maioria dos alunos (85%) achou 

importante a exibição do Episódio de CSI para compreender melhor sobre o conteúdo de DNA.  

 Foi questionado se eles conseguiam perceber a relação entre o experimento de extração 

de DNA, o episódio do CSI e o caso da Débora Syks e 86% dos alunos responderam que sim. 

Algumas das justificativas para essa pergunta estão a seguir:  

- Sim. Pois a polícia retira a saliva da boca para analisar o DNA e foi isso que fizemos 

no experimento 

- Sim. Para saber de onde as amostras podem ser encontradas, como funciona e como 

se faz. 

- Sim. Para a gente ter uma noção de onde tirar as amostras. 

- Sim. Fizemos a mesma coisa. 

- Sim. Para nos mostrar como se faz a extração. 

 

O questionário solicitou que os discentes ordenassem as fases da análise do DNA. 

Alguns alunos não ordenaram as fases e sim marcaram “x”, logo a resposta foi invalidada 

(29%), apenas 43% dos alunos ordenou corretamente as fases da análise do DNA e  28% deles 

ordenou de forma errada  

A quinta questão do questionário é sobre comparação de DNA de indivíduos envolvidos 

em um crime e eletroforese. Dos 21 alunos, 62% deles identificaram corretamente a qual 

suspeito a prova encontrada na cena do crime pertencia, enquanto que os demais erraram a 
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questão. Do total de discentes, 48% achou a resolução do caso Débora Syks difícil, enquanto 

29% achou muito difícil e 14% afirmou que a dificuldade foi mediada. Nenhum aluno afirmou 

que a resolução do caso foi fácil (Figura 11). Apesar da dificuldade relatada, pode-se verificar 

que todos os aluno gostaram da sequência didática aplicada, sendo que 38% deles gostou 

bastante (Figura 12). Todos os alunos informaram ter aprendido algo sobre DNA ao longo da 

sequência didática. 

 

Figura 11: Resultado da pergunta “O que você achou da resolução do caso Deborah Syks?” 

 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Figura 12: Resultado da pergunta “Você gostou dessas aulas sobre DNA?” 

 

Fonte: Elaborada pela própria autora 
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Por meio do questionário também foi possível verificar que a atividade que mais 

agradou os discentes foi o experimento de extração de DNA, seguido da resolução do Caso 

Débora Syks (Figura 13). Vários alunos afirmaram que não houve algo que não gostassem e 4 

alunos disseram que não gostaram da dificuldade da resolução do caso Débora Syks (Figura 

14).  

Figura 13: Distribuição, em categorias da análise de conteúdo, das respostas para a pergunta "O que 

mais você gostou nessas aulas sobre DNA?” 

 

 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Figura 14: Distribuição, em categorias da análise de conteúdo, das respostas para a pergunta "O que você não 

gostou nessas aulas sobre DNA?” 

 

Fonte: Elaborada pela própria autora 
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6. DISCUSSÃO 

A exibição do episódio de CSI, na presente sequência didática, desempenhou o papel 

tanto de fonte de conhecimento prévio para as discussões posteriores como mediador da 

aprendizagem sobre extração e análise de DNA ao longo das aulas da sequência didática, 

mesmo para aquele aluno que nunca havia entrado em contato com a Ciência Forense antes. 

Rocha, Garrido, Garrido (2014) comentaram que os alunos participantes das aulas práticas 

contextualizada com Ciência Forense tornaram-se ainda mais motivados a estudar química, 

física e biologia por já terem assistido filmes e seriados que mostram técnicas de investigação 

criminal. Percebe-se tanto no estudo destes autores como na nossa pesquisa, que esse tipo de 

produção midiática pode funcionar como instrumental para a aquisição do conhecimento sobre 

o assunto e deixa o aluno mais interessado em compreender o que vai estudar. 

O episódio de CSI, exibido durante essa sequência didática, contextualizou a temática 

da genética e mostrou como ela pode ser aplicada na investigação de um crime por meio da 

Ciência Forense e também despertou o interesse do aluno pelo conteúdo. Silva e Rosa (2013) 

obtiveram resultados semelhantes quando usaram CSI, mas para contextualizar o uso da 

Química Forense:  

O seriado CSI em sala de aula demonstrou que a maioria dos alunos desinteressados 

e desanimados com as aulas rotineiras mostraram-se instigados no estudo da química 

forense, proporcionando também maior facilidade na discussão do assunto. Além da 

abordagem contextualizada que a exibição de alguns episódios possibilitou, os alunos 

despertaram interesse em saber como era possível trazer a química vista em sala de 

aula para a química de um programa de TV. 

 

Interessante destacar, que “pensar como detetive” é uma habilidade bastante explorada 

e aperfeiçoada quando o ensino e a aprendizagem tem abordagem investigativa. No encontro 

1, durante uma pausa na exibição do episódio, foi solicitado aos alunos, que elaborassem 

hipóteses sobre o crime baseados nas evidências e observações feitas por eles. Lima (2012) e 

Miguel e colaboradores (2014) também estimularam a elaboração de hipóteses sobre o que 

teria de fato acontecido no episódio exibido para desenvolver uma abordagem investigativa do 

ensino de Genética. Gomes (2016) faz uma discussão de como os seriados sobre investigação 

criminal conduzem seus telespectadores a relacionarem fatos e evidências para explicar um 

acontecimento:  
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Mas, o efeito de sentido do romance policial não nos torna pecadores arrependidos 

(nem neuróticos conscientes de suas obsessões) e sim nos ensina a pensar como 

detetives. Abduzir é deduzir narrativas das ações possíveis a partir de evidências, de 

pistas e de provas. É descobrir a intriga narrativa, fio condutor dos acontecimentos. 

E os seriados policiais “nos ensinam” a sondar as intenções dos namorados das filhas, 

a elaborar perfis comportamentais no ambiente de trabalho, a investigar 

cientificamente nossos problemas de saúde. Abduzir é viver como detetive, 

investigando o cotidiano além do aparente. 

 

O presente trabalho, assim como Sebastiany, Pizzato e Salgado (2015) e Souza (2016), 

proporcionou um ambiente de aprendizagem desafiador e motivador que instigou a 

curiosidade, interesse e participação ativa do aluno usando a Ciência Forense para 

contextualizar o ensino de Ciências e habilidades investigativas. Saindo do padrão de se 

trabalhar química por meio da Ciência Forense, a Biologia foi explorada com uso de uma 

abordagem investigativa para o ensino de Genética e mostrou-se viável como notrabalho de 

Miguel e colaboradores (2014), onde conceitos de genética foram ampliados.  

O importante nessa sequência didática não é descobrir quem matou a Débora Syks e 

sim o processo que levou os alunos a chegarem a essa conclusão. É importante que eles 

observassem evidências, formulassem hipóteses e as testassem usando o pensamento crítico 

para chegar à uma conclusão, conforme consta na BNCC (BRASIL, 2017). Segundo Munford 

e Lima (2007) durante esse processo acontece a distinção entre evidência e explicação, então 

determina-se a relação entre evidências para a construção de um argumento. E esse argumento 

é passível de críticas pois pode ser discutido baseado em outras evidências. Percebe-se que 

durante a sequência didática os alunos cometeram alguns erros, mas estes serviram de 

aprendizagem. Os alunos possuem liberdade intelectual na abordagem investigativa, isto é 

podem errar e eles mesmos percebem que erraram, discutem novamente, buscam formas de 

consertar o erro e assim aprendem ainda mais. Carvalho (2013) faz essa discussão: 

(...) o importante não é o conceito que se quer ensinar, mas as ações manipulativas 

que dão condições para os alunos levantarem hipóteses (ou seja, ideias para resolvê-

lo) e os testes destas hipóteses (ou seja, pôr essas ideias na prática). É a partir das 

hipóteses – das ideias – dos alunos que, quando testadas experimentalmente deram 

certo, que eles terão oportunidade de construírem o conhecimento. As hipóteses que, 

quando testadas não deram certo, também são muito importantes nesta construção, 

pois é a partir do erro – o que não deu certo – que os alunos têm confiança em o que 

é o certo eliminando as variáveis que não interferem na resolução do problema. O 

erra ensina... e muito. 

 Durante a abordagem investigativa, os alunos desenvolvem o raciocínio científico 

porque estão realizando práticas científicas ao construir novos conhecimentos a partir de 
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informações que já possuem usando pensamento crítico e constante para realizar as ações 

(SASSERON, 2018). Quando fala-se em abordagem investigativa, em geral, espera-se uma 

total liberdade do aluno para tirar suas conclusões, contudo existem momentos na prática 

científica que isso não é possível, pois é necessário seguir um protocolo já bem estabelecido 

(MUNFORD; LIMA, 2007). Durante esta sequência didática, os alunos vivenciaram essa etapa 

quando seguiram o protocolo pré-estabelecido de extração de DNA durante a aula 4. Caso esse 

experimento de extração de DNA fosse realizado fora do contexto dessa sequência didática, a 

discussão feita sobre o episódio de CSI teria um cunho bem mais investigativo do que esse 

experimento. Munford e Lima (2007) afirmam que “uma atividade experimental, muitas vezes, 

não apresenta características essenciais da investigação, e que atividades que não são práticas 

podem ser até mais investigativas do que aquelas experimentais, dependendo da situação.” 

Munford e Lima (2007) defendem que a abordagem investigativa é apropriada para 

alguns conteúdos, mas não todos e que existem outras abordagens de ensino para esses outros 

assuntos. Segundo esse autor, a abordagem investigativa é mais uma alternativa para o 

professor diversificar a sua práxis. As aulas expositivas sobre a estrutura do DNA, STR´s, PCR, 

eletroforese dentro da sequência didática explicou vários conceitos. Caso esses conceitos 

fossem trabalhados totalmente de forma investigativa, é provável que a atividade demandaria 

muito tempo e que os alunos tivessem  mais dificuldades ainda em compreender vários aspectos 

estudados.  

Cruz e colaboradores (2016) criaram a aplicaram uma eletroforese lúdica para 

desvendar um crime durante uma aula prática de química forense em uma turma de 9° Ano. 

Aplicando essa prática, eles trabalharam sobre complementaridade dos pares de bases do DNA, 

a separação de fragmentos de DNA de tamanhos diferentes na eletroforese e análise no padrão 

de bandas formados. Já o exercício sobre eletroforese desenvolvido nas aulas 9 e 10 da presente 

sequência didática exigiu uma maior quantidade de ações do aluno, foram elas: identificar e 

quantificar os STR´s, inferir o tamanho dos fragmentos de DNA formados pelos STR´s,  

separá-los na eletroforese e analisar  o padrão de bandas formados. Essa metodologia mais 

detalhada torna-se mais desafiadora já que são alunos do 2° ano do Ensino Médio e não do 9° 

ano do Ensino Fundamental. 
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De acordo com Pedaste e colaboradores (2015), o ensino por investigação pode ser 

composto pelas fases de Orientação, Conceitualização (Sub-fases de elaboração de perguntas 

e de hipóteses), Investigação, Conclusão e Discussão (Sub-fases: Reflexão e Comunicação). A 

sequência didática deste trabalho passa pela fase de Orientação quando usa o seriado de CSI 

para estimular os alunos e introduzir a temática sobre Genética na Ciência Forense. A fase de 

conceitualização é abordada quando os alunos elaboram perguntas e hipóteses sobre a relação 

entre suspeitos, evidências e criminosos tanta na pausa durante a exibição do episódio como 

nos grupos quando discutem sobre as evidências do caso Débora Syks. A fase de investigação 

acontece quando os aprendizes realizam pesquisas na biblioteca, observações das evidências, 

realizam experimentos por meio da simulação de eletroforese e realizam a interpretação dos 

dados fornecidos por ela. Pedaste e colaboradores (2015) trás a abordagem investigativa não 

como linear e sim como um ciclo investigativo (Figura 1), pois a discussão com suas sub-fases 

de reflexão e comunicação podem acontecer várias vezes ao longo de todo o processo de 

aprendizagem. No caso da sequência didática deste trabalho, a comunicação aconteceu entre 

os alunos e entre os alunos e a professora para realizar reflexões sobre perguntas, evidências, 

hipóteses ao longo de todas as aulas.  Ainda segundo esses autores, a discussão é um momento 

que os alunos recebem feedbacks sobre seus aprendizados e isso acontece por meio da 

comunicação, portanto é um momento rico em ganho de conhecimento. A conclusão aconteceu 

por meio da escrita de pequenos relatórios.  

 Munford e Lima (2007) fizeram uma adaptação de uma tabela do National Research 

Council (2000) sobre auto-direcionamento dos alunos e direcionamento do professor em 

atividades investigativas (Figura 15). Na Figura 15, os retângulos em vermelho marcam as 

características que a sequência didática sobre DNA possui em relação à abertura que os alunos 

possuem ao participarem dessas aulas.  

Os alunos receberam a pergunta norteadora “Quem matou Débora Syks?”, contudo ao 

longo do processo investigativo eles também elaboram questionamentos sobre as evidências 

do crime. Na simulação da eletroforese, os discentes receberam orientações de como fazer a 

análise do DNA das vítimas e interpretar os resultados. Eles também receberam orientações de 

como usar os dados para elaborarem suas explicações. Algumas vezes, o professor percebia 

que os alunos estavam estagnados na investigação e levantava questionamentos para incentivar 

a busca por mais informações para compreender melhor a relação entre as evidências. Com as 
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evidências em mãos, os alunos tinham total liberdade de usá-las para justificar e comunicar 

suas conclusões.   

 

Figura 15: Variações no nível de direcionamento do professor e no auto-direcionamento do 

aluno em atividades de abordagem investigativa 

 
Fonte: Munford; Lima (2007) apud NRC (2000) com adaptações. 

O direcionamento dado pelo professor na atividade investigativa pode ser de 3 formas 

diferentes: 1) O professor faz a proposição das questões e métodos para investigá-las  e os 

alunos buscam relações ainda não estabelecidas; 2) O professor propõe a questão e os discentes 

buscam por métodos que melhor se adeque à investigação; 3) O docente faz a proposição de 

fenômenos ou temas, mas as questões e métodos ficam à critério dos estudantes, dessa forma 

os alunos teriam mais autonomia (SÁ, LIMA, AGUIAR; 2011). 



57  

Diante disso, conclui-se que a Sequência Didática “O DNA e a Investigação Criminal” 

apresentada neste trabalho trás umas abordagem mais estruturada, pois o professor propõe 

questões e métodos e os alunos buscam relação entre eles, mas também levantam 

questionamentos sobre as evidências, logo a atividades também proporciona o auto-

direcionamento do aluno. Munford e Lima (2007) comentam que a abertura da investigação 

dada pelo professor para o aluno varia de acordo com o contexto da aula, tempo, conceitos a 

serem estudados, características dos alunos e experiência docente. Para o contexto descrito 

neste trabalho a abertura dado pelo docente aos alunos foi adequada para a situação.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Ciência Forense cumpriu um importante papel na sequência didática, pois torna-se 

meio de contextualização onde conceitos genéticos podem ser aplicados na vida real, além 

disso torna o assunto mais atrativo ao aluno por ser usada frequentemente como temática de 

grandes produções midiáticas assistidas periodicamente pelos estudantes. A Ciência Forense 

ilustrada no episódio de CSI também funcionou como fonte de conhecimento prévio para o 

aluno, o que facilitou as discussões posteriores.   

A Sequência Didática contextualizada com Ciência Forense para o ensino de Genética 

proposta neste trabalho é investigativa, pois exige participação ativa do aluno em observação 

de fatos, levantamento de questionamentos, elaboração de hipóteses, realização de simulação 

de experimentos, coleta e análise de dados, comunicação e construção de argumentos baseado 

em evidências. Além de proporcionar auto-direcionamento ao aluno e um pouco de 

direcionamento do professor. 

Este trabalho trouxe a sequência didática “O DNA e a Investigação Criminal” como 

produto para a conclusão do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em rede (ProfBio) 

e colabora  com o enriquecimento da pesquisa e materiais que podem ser usados para o ensino 

de Biologia e  Ciência Forense por meio da abordagem investigativa.  
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APÊNDICE A - O CASO DEBORA SYKS 

         Naquela manhã, de 1984, Deborah Syks não chegou ao jornal onde ela trabalhava e seu 

chefe ficou apreensivo, pois ela era bastante assídua. O chefe ligou para a casa dela e o marido 

disse que ela havia saído no horário de costume e não havia comentado que iria fazer algo antes 

de ir para o trabalho. Os dois ficaram preocupados. Vários jornalistas saíram à procura de 

Déborah. Sem sucesso nas buscas, o marido resolve ir à polícia comunicar o desaparecimento 

da esposa, porém não deram atenção. 

         Um trabalhador que estava passando pelo parque achou o corpo por trás de uma cerca 

e chamou a polícia. O lugar era cheio de plantas e afastado o que facilitou a ação do criminoso. 

Não foram encontradas impressões digitais nem a arma do crime. Enquanto isso, os jornais já 

estavam anunciando o assassinato de Deborah Syks e os departamentos de polícia estavam 

sendo pressionados pela repercussão do crime. 

         Ao fim do dia, as testemunhas começaram a se apresentar. Uma recompensa estava 

sendo oferecida. 

- Dois pintores viram um homem negro e uma mulher branca brigando no parque, mas não 

fizeram nada. 

- Thomas Murphy estava passando de carro ali perto e relatou que viu dois homens negros com 

uma mulher branca. Um deles estava com o braço sobre os ombros dela e outro homem estava 

mais atrás. Ele faz um retrato falado para a polícia. 

- A polícia recebeu a ligação de uma pessoa, que se identificou como Sami Michell, dizendo 

que uma mulher havia sido atacada no parque naquela manhã. A polícia procurou Sami 

Michell, mas não o encontrou. Localizaram o Derry Hunt, amigo de Sami Michell. Mostraram 

a ele a gravação da ligação telefônica e Derry afirmou que aquela voz não era a de Sami. No 

dia do assassinato, ele disse que estavam no apartamento de um amigo e que eles dois não 

faziam negócios naquela região. 

- Jony Gray acusa Terry Thomas de ter assassinado Deborah.  Terry afirma que não tinha sido 

ele. Jony afirma que se não tinha sido ele, teria sido o irmão gêmeo de Terry. 
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- Polícia começa a suspeitar de Jony Gray e conclui que a voz da ligação era a voz dele. Jonny 

Gray se passou por Sami Michell. Ele afirma que viu o rosto do homem negro que estava 

atacando uma mulher branca, mas não queria se identificar e disse na ligação o primeiro nome 

que veio a mente dele. Jonny Gray viu várias fotos de homens negros na polícia para fazer 

reconhecimento. Ele reconhece a foto de Derry Hunt e diz que ele é o assassino. 

- Em um segundo depoimento, Derry Hunt afirma que no dia do assassinato estava no 

apartamento da namorada, Margaret Crofort. 

- Margaret Crofort afirmou que estava com Derry Hunt naquela manhã, mas ela disse que 

também afirmaria que estava com ele em qualquer outra manhã. Naquele dia, ela disse que 

Derry estava com as calças sujas de grama. 

- Thomas Murphy e Jony Gray são levados para fazer o reconhecimento do criminoso e são 

colocados diante de vários homens negros. 

- Thomas Murphy aponta Derry Hunt e diz que o viu com a mulher branca naquele dia. 

- Jony Gray reconhece Derry Hunt como o assassino. 

- Derry Hunt foi preso, se condenado terá pena de morte. 

 

Perfis dos suspeitos, das testemunhas e da vítima 

Deborah Syks: Jornalista de 26 anos, casada, inteligente, bonita, trabalhadora, amável 

e gentil. Era de Harmony, na Carolina do Norte, mas estava morando em Wiston Salem. O 

corpo dela foi encontrado a um quarteirão do seu trabalho e seu carro a dois. O corpo tinha 

sinais de estupro e 4 ferimentos profundos causados por um objeto pontiagudo e não faltava 

nada em sua carteira. Ela costumava estacionar em um parque a dois quarteirões do trabalho 

para não ter que pagar o estacionamento, apesar do bairro ser perigoso. 

Winston-Salem: é uma cidade localizada no  Condado de Forsyth, no estado americano 

da Carolina do Norte erguida pela indústria do tabaco. Cidade rica, mas com divisão racial 

acentuada. A sua área é de 346,3 km², dos quais 3,2 km² estão cobertos por água. Sua população 

é de 229 617 habitantes, e sua densidade populacional é de 669,35. É a quarta cidade mais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Forsyth_(Carolina_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Forsyth_(Carolina_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_maiores_cidades_dos_Estados_Unidos_por_estado
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populosa da Carolina do Norte. A cidade possui 103 974 residências, que resulta em uma 

densidade de 303,09 residências/km². 

Thomas Murphy: Empresário do ramo de tabaco, 50 anos, branco, casado e tem 2 

filhos. 

Sami Michell: Criminoso conhecido dentro e fora de Wiston Sallem. Ele roubava, 

furtava e invadia casas. Teve várias passagens pela polícia. 28 anos. Negro. 

Derry Hunt: Amigo de Sami Michell, geralmente encontrados juntos. Derry tem 19 

anos e venera o amigo mais velho Sami Michell. Os dois são muito parecidos fisicamente. 

Jony Gray: Era um assassino e disse que conhecia o criminoso e queria a recompensa. 

Jony viu Terry Thomas no ônibus e ligou para a polícia ir buscá-lo. Jony Gray tinha uma richa 

com Sami Michell. 

Margaret Croft: Fugiu de casa muito jovem e tornou-se prostituta. Foi presa sob 

acusação de prostituição.  

Genética na Investigação Criminal 

Histórico 

Muito se passou desde a proposta de Bentham, em 1832, nos Estados Unidos, em 

empregar a tatuagem como processo de identificação civil, ou nos tempos mais ou menos 

remotos, quando, premidos pela necessidade de identificar seus semelhantes, empregavam-se 

os mais bárbaros e desumanos processos de identificação. Destituídos de quaisquer recursos 

científicos, tais “tratamentos” consistiam na marcação com ferro em brasa em indivíduos que 

houvessem praticado, por exemplo, um roubo, ou se tratasse simplesmente de um escravo em 

fuga. Já neste século, com a descoberta dos antígenos eritrocitários, tornou-se possível a idéia 

de discriminar indivíduos através de análises sanguíneas. 

Mas em agosto de 1986, na Inglaterra, um caso criminal envolvendo o estupro e 

homicídio de duas adolescentes foi solucionado com a determinação da autoria do delito após 

toda a população masculina de dois vilarejos do condado de Leicester ter contribuído com a 

doação de amostras de sangue para confronto com vestígios de sêmen coletados do corpo das 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_maiores_cidades_dos_Estados_Unidos_por_estado
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vítimas. Estava assim inaugurada uma nova página no emprego da biologia molecular e sua 

utilização na identificação humana criminal. 

O exame de DNA 

Apontada como a maior revolução científica na esfera forense desde o reconhecimento 

das impressões digitais como uma característica pessoal, as técnicas de identificação 

fundamentadas na análise direta do ácido desoxirribonucléico (significado da sigla DNA, de 

Deoxyribonucleic Acid) ostenta pelo menos duas vantagens sobre os métodos convencionais 

de identificação: a estabilidade química do DNA, mesmo após longo período de tempo, e a sua 

ocorrência em todas as células nucleadas do organismo humano, o que permite condenar ou 

absolver um suspeito com uma única gota de sangue ou através de um único fio de cabelo 

encontrado na cena do crime. 

Fonte: Instituto de Criminalística do Paraná 

 

1.  Qual sua hipótese sobre o crime? Quem matou Deborah Syks? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Você concorda com a conclusão da polícia? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

         Em 1986, Regina estava indo trabalhar quando foi sequestrada e estuprada por um 

homem negro. Por um descuido do homem, ela conseguiu tomar a faca dele em meio a uma 

briga e saiu correndo, mesmo muito machucada. Regina levantou a hipótese de que o agressor 
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dela era o mesmo que o de Déborah, mas a polícia afirmou que não poderia ser,  pois ele estava 

na cadeia. 

3. Como advogado de Derry Hunt, o que você poderia fazer para tirá-lo da cadeia já que o 

mesmo se dizia inocente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTAL ELETROFORESE 

Fragmento da sequência de DNA do Sami Michell 

CTAGTCCTAATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAAATT

CGTTAAGGCTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATTTAGC

AAAATTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATACAGTCCGTATATAAATGAAT

GAATGAATGAATGGAGAGACCGGAATCAA 

Fragmento da sequência de DNA encontrado nas amostras da Déborah 

CTACCAACTATACGTATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGGA

GAGAAAACCTATATATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGACAC

TACGATTACTAACGGCCTAGGTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCA

GCAGAGAGATTAAAGGGCAATGTGGCTATATAGCAGCAGCAGCAGAGAGATCA

GGATCTAA 

Fragmento da sequência de DNA encontrado nas amostras de Regina 

TCATGACTATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAAA

ACCTATATATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGACGTGGTCAG

ACTCTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGGCAGGAGAGATACTGTCCAGTATATAGC

AGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGCACAATGGACTATGTCGTAAGATTACA

ACTAA 

Fragmento da sequência de DNA do Darry Hunt 

TACGTTATATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATCGGTCATAG

AATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGACACCTATG

AAGCGTACGATTATATAAATGAATGAATGAATGGAGAGAAAAAGGGTCGATGAT

ATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGTGTCAGTCTCTTGGTACATA

GTAGGTC 

Fragmento da sequência de DNA do THOMAS MURPHY 

TAGGGCTAATATATAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGCTGGTCAAAGTCATA

TATAAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAAACTGTGTCAATGTAATGTATATA
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AATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAAGGATACTAGTAGGA

ACAGCAGATATATAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGACGATA 

Fragmento da sequência de DNA do JONNY GRAY 

GGATAATGATATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGA

GATCGATGATTACGGATATATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAG

AGAAAGTAGCTGATTCATATATAAATGAATGAATGAATGGAGAGATGGTATGAT

GGATAACGTCATATATAAATGAATGAATGAATGGAGAGAAGTAGATGATCAGTA

AAA 

Fragmento da sequência de DNA do TERRY THOMAS 

TACGTGATCAAGTTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGATGATGGA

CTATATATAGCAGCAGCAGCAGAGAGAGATGACTAGTAGATCGTATATATAAAT

GAATGAATGAATGAATGGAGAGATAACGAGACTGAATATATAAATGAATGAATG

AATGAATGGAGAGA 

INSTRUMENTAL ELETROFORESE 
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3) Qual sua conclusão após analisar os exames de DNA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 4) O laboratório de perícia forense detectou que o DNA encontrado na roupa da Regina é de 

Antony Brown. Antony Brown tem 25 anos, morava com os pais, Margaret e Alex Brown, e 

o irmão Willer Brown em Wiston-Salem, já foi preso por supostamente estar envolvido em 

um assassinato, mas foi solto por falta de provas e agora está foragido. Willer Brown, de 28 

anos, está preso a 1 mês por assalto a mão armada. O que você deve fazer para resolver o 

caso de Déborah e retirar Derry Hunt da cadeia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Os resultados encontrados por você são suficientes para retirar Derry Hunt da cadeia? 

Quem cometeu o crime contra Deborah? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - RESULTADO ELETROFORESE DO DNA DO WILLER BROWN 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO FINAL 

1. Você achou importante a exibição do Episódio do Homem Quimera para a melhor 

compreensão do conteúdo sobre DNA?     a) Sim     b) Não 

2. O exame de DNA pode ser realizado a partir de amostras retiradas de onde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Em uma de nossas aulas fizemos extração de DNA da mucosa bucal de alguns alunos. Esse 

experimento tem alguma relação com o episódio assistido e com as análises de exames de 

DNA que fizemos posteriormente? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Ordene corretamente as técnicas aplicadas para fazer a análise de um DNA. 

(   ) Eletroforese          ( ) Extração de DNA        ( ) PCR         ( )Coleta de amostras com DNA 

5.  Dentre as aplicações atuais da genética molecular, temos os testes de 

identificação de pessoas por meio do DNA. Essa técnica, que pode ser usada para 

identificar suspeitos em investigações policiais, consiste em detectar e comparar 

sequências repetitivas ao longo de trechos da molécula de DNA, regiões 

conhecidas como STR (Sequências curtas repetidas). A figura ao lado ilustra os 

padrões de STRs de quatro pessoas envolvidas (uma vítima (V) e 3 suspeitos 

(S1, S2 e S3) em uma investigação policial e de uma prova (P) coletada no local 

do crime. A prova encontrada na cena do crime pertence a qual suspeito? 

__________ 

6. O que você achou sobre a resolução do caso da Deborah Syks?     

a) fácil      b) médio      c) difícil d) muito difícil 

7. Essas aulas ajudaram você a entender um pouco mais sobre o DNA?   a) Sim    b) Não 

8. Você gostou dessas aulas sobre DNA? a) Gostei   b) Gostei bastante     c) Não gostei   d) 

indiferente. Justifique sua resposta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. O que você mais gostou nessas aulas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. O que você não gostou nessas aulas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



74  

APÊNDICE E - CARTA DE ANUÊNCIA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE 

CENTRO DE CIÊNCIAS E SAÚDE 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA - PROFBIO 

  

Prezada Maria do Socorro Oliveira Tabosa, 

Diretora da Escola de Ensino Médio e Tempo Integral Maria José dos Santos Ferreira Gomes, 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada “Ciência Forense 

como ferramenta de Ensino Investigativo e Aprendizagem Significativa de Biologia” a qual 

inclui aulas teóricas e práticas envolvendo Ciência Forense e Biologia no Laboratório de 

Ciências e aplicação de questionários e que está submetida ao Conselho de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estadual do Ceará sob o Protocolo nº ________________. Serão 

desenvolvidas atividades sobre DNA, Anatomia Humana e Entomologia Forense em turmas 

da disciplina eletiva Investigação Criminal. Somente participarão dos encontros, os alunos que 

tenham assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os maiores de 18 

anos, Termo de Assentimento para os menores de 18 anos, assim como o TCLE assinado pelos 

pais daqueles menores de 18. A coleta de dados da pesquisa será iniciada no 1º semestre de 

2019, sendo conduzida pela pesquisadora responsável discente, Vitória Maria Rodrigues 

Oliveira, do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia. Os dados coletados serão 

publicados de maneira a não identificar os participantes e somente se iniciará a coleta após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Estadual do 

Ceará. Na certeza de contarmos com a colaboração desta Direção, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Fortaleza, 16 de abril de 2019. 

______________________________________________________________ 

Vitória Maria Rodrigues Oliveira 

(Mestranda em Ensino de Biologia) 
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APÊNDICE F - TERMO DE ANUÊNCIA DA DIREÇÃO ESCOLAR 

 

Termo de Anuência 

 

         Eu, Maria do Socorro Oliveira Tabosa, diretora da Escola de Ensino Médio e Tempo 

Integral Maria José dos Santos Ferreira Gomes, autorizo a realização da pesquisa “Ciência 

Forense como ferramenta de Ensino Investigativo e Aprendizagem Significativa de Biologia” 

a ser realizada por Vitória Maria Rodrigues Oliveira, estudante do curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia, a ser iniciada após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UECE. 

         Autorizo a pesquisadora, Vitória Maria Rodrigues Oliveira, a utilizar o espaço da 

EEMTI Maria José dos Santos Ferreira Gomes para o desenvolvimento das aulas teóricas e 

práticas envolvendo Ciência Forense e Biologia e aplicação de questionários aos alunos. 

Afirmo que não haverá qualquer implicação negativa aos alunos que não queiram ou desistam 

de participar do estudo. 

  

Fortaleza, 16 de abril de 2019. 

  

  

__________________________________________________________ 

Maria do Socorro Oliveira Tabosa 
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APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

MAIORES DE 18 ANOS 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de 18 anos 

Você (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Ciência Forense como ferramenta 

de Ensino Investigativo e Aprendizagem Significativa de Biologia”.  Os objetivos deste estudo 

consistem em: elaborar e testar manuais de aulas práticas de Biologia Forense para alunos e 

para professores do Ensino Médio que promovam a aprendizagem significativa da Biologia por 

meio do Ensino Investigativo. Caso aceite participar dessa pesquisa, você ajudará a elaborar 

um material que auxilia o desenvolvimento de novas metodologias de Ensino e 

consequentemente com o desenvolvimento da Educação no nosso país. Caso você autorize, 

você irá: 1) participar de aulas teóricas e práticas no Laboratório de Ciências e no Jardim da 

escola Ensino Médio e de Tempo Integral Maria José dos Santos Ferreira Gomes (o áudio 

dessas aulas poderão ser gravados), 2) Assistir episódios de seriados, filmes, documentários ou 

parte deles com a temática Ciência Forense dentro da faixa etária da turma, 3) Usar e responder 

o Manual de Aulas Práticas de Biologia Forense e 4) Responder questionários. A sua 

participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da participação. Tal 

recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que 

estuda. Há riscos quanto a sua participação sendo sensação de tédio, cansaço, fadiga; é possível 

que o participante se sinta envergonhado ao ser solicitado em se expressar em alguma atividade; 

é possível que alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram os participantes, já que citará a 

instituição na qual a pesquisa se desenvolverá. Tudo foi planejado para minimizar os riscos da 

sua participação, porém se sentir desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá 

interromper a participação e, se houver interesse, conversar com o pesquisador. Você não 

receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos com esse, os participantes e a 

sua participação pode contribuir para a melhoria na aprendizagem dos estudantes do ensino 

médio, consequentemente melhoria do ensino. As suas respostas não serão divulgadas de forma 

a possibilitar a identificação. Eu, 

_________________________________________________________ declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que:                                                 (   

 ) aceito participar             (    ) não aceito participar 

____________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno maior de 18 anos 

         Fortaleza, _______ de _________________ de 2019. 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, 

Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar 

em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das 

pesquisas com seres humanos. 
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APÊNDICE H-TERMO ASSENTIMENTO ESTUDANTES MENORES DE 18 ANOS 

Termo Assentimento a Estudantes menores de 18 anos 

  Você (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Ciência Forense como ferramenta 

de Ensino Investigativo e Aprendizagem Significativa de Biologia” Os objetivos deste estudo consistem 

em: elaborar e testar manuais de aulas práticas de Biologia Forense para alunos e para professores do 

Ensino Médio que promovam a aprendizagem significativa da Biologia por meio do Ensino 

Investigativo. Caso aceite participar dessa pesquisa, você ajudará a elaborar um material que auxilia o 

desenvolvimento de novas metodologias de Ensino e consequentemente com o desenvolvimento da 

Educação no nosso país. Caso você autorize, você irá: 1) participar de aulas teóricas e práticas no 

Laboratório de Ciências e no Jardim da escola Ensino Médio e de Tempo Integral Maria José dos Santos 

Ferreira Gomes (o áudio dessas aulas poderão ser gravados), 2) Assistir episódios de seriados, filmes, 

documentários ou parte deles com a temática Ciência Forense dentro da faixa etária da turma, 3) Usar 

e responder o Manual de Aulas Práticas de Biologia Forense e 4) Responder questionários. A sua 

participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da participação. Tal recusa não 

trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que estuda. Tudo foi planejado 

para minimizar os riscos de sua participação, porém você pode sentir algum desconforto, dificuldade 

ou desinteresse, sensação de tédio, cansaço, fadiga; é possível que o participante se sinta envergonhado 

ao ser solicitado em se expressar em alguma atividade; é possível que alguém ao ler o trabalho suspeite 

quem foram os participantes, já que citará a instituição na qual a pesquisa se desenvolverá. Caso sinta 

algo desagradável poderá interromper a sua participação e, se houver interesse, conversar com o 

pesquisador sobre o assunto. Você não receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos 

com esse, os participantes gostaram de participar e a sua participação poderá contribuir para a melhoria 

na aprendizagem dos estudantes do ensino médio, consequentemente melhoria do ensino. As suas 

respostas não serão divulgadas de forma a possibilitar a sua identificação. 

________________________________________________________ 

Vitória Maria Rodrigue Oliveira (Mestranda do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia) 

 

Eu, _________________________________________________________ declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que: 

(    ) aceito participar             (    ) não aceito participar 

________________________________________________ 

Assinatura do menor 

  

        Fortaleza, _______ de _________________ de 2019. 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, 

telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse 

Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres humanos. 

APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PAIS 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais  
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Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Ciência Forense como ferramenta de 

Ensino Investigativo e Aprendizagem Significativa de Biologia”.  Os objetivos deste estudo consistem 

em: elaborar e testar manuais de aulas práticas de Biologia Forense para alunos e para professores do 

Ensino Médio que promovam a aprendizagem significativa da Biologia por meio do Ensino 

Investigativo. Caso você permita que seu filho(a) participe dessa pesquisa, vocês ajudarão a elaborar 

um material que auxilia o desenvolvimento de novas metodologias de Ensino e consequentemente com 

o desenvolvimento da Educação no nosso país. Caso você autorize, seu filho irá: 1) participar de aulas 

teóricas e práticas no Laboratório de Ciências e no Jardim da escola Ensino Médio e de Tempo Integral 

Maria José dos Santos Ferreira Gomes (o áudio dessas aulas poderão ser gravados), 2) Assistir episódios 

de seriados, filmes, documentários ou parte deles com a temática Ciência Forense dentro da faixa etária 

da turma, 3) Usar e responder o Manual de Aulas Práticas de Biologia Forense e 4) Responder 

questionários. 

A participação dele(a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da participação. Tal 

recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que ele estuda. 

Tudo foi planejado para minimizar os riscos da participação dele(a), porém se ele(a) sentir algum 

desconforto, dificuldade ou desinteresse, sensação de tédio, cansaço, fadiga; é possível que o 

participante se sinta envergonhado ao ser solicitado em se expressar em alguma atividade; é possível 

que alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram os participantes, já que citará a instituição na qual a 

pesquisa se desenvolverá, poderá interromper a  participação e, se houver interesse, conversar com o 

pesquisador  sobre o assunto. Você ou seu filho(a) não receberá remuneração pela participação. A 

participação dele(a) poderá contribuir para a melhoria na aprendizagem dos estudantes do ensino médio, 

consequentemente melhoria do ensino.  As suas respostas não serão divulgadas de forma a possibilitar 

a identificação. Além disso, você está recebendo uma cópia deste termo onde consta o telefone do 

pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento. 

Eu,_____________________________________________________ declaro que entendi os objetivos, 

riscos e benefícios da participação do meu filho(a) 

_______________________________________________________nessa pesquisa, sendo que: 

(    ) aceito que ele(a) participe  (       ) não aceito que ele(a) participe 

___________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

Fortaleza, _______ de _________________ de 2019. 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, 

telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse 

Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres humanos.  
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APÊNDICE J -  PRODUTO: O DNA E A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

                                                                                          

 O DNA e a Investigação Criminal 

Introdução 

 A presente sequência didática é o produto desenvolvido pela aluna Vitória Maria 

Rodrigues Oliveira para a aquisição do título Mestre em Ensino de Biologia pelo Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional - PROFBIO. Desde já agradeço o apoio 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Brasil - Código 

de Financiamento 001. 

A Genética é bastante retratada pela mídia por meio de reportagens, novelas, 

documentários, filmes e seriados que abordam temas como DNA, cromossomos, 

hereditariedade, clones e transgênicos. No entanto, essas temáticas as vezes não são bem 

compreendida pelas pessoas em geral (LIMA, 2012).  

De acordo com Carneiro e Dal-Farra, 2011, o docente pode usar filmes, notícias ou 

situações do cotidiano para elaborar atividades mais atrativas para que os alunos possam  

aprender melhor sobre genética. Por isso, a sequência didática a seguir tem como objetivo 

trabalhar, com abordagem investigativa,  alguns conceitos de genética  na Ciência Forense.   

Para desenvolver a sequência didática é recomendável que o(a) professor(a) tenha noções 

sobre: 

- DNA (Ácido Desoxirribonucleico) 

- Short Tandem Repeats (STR) 

- Extração de DNA 

- PCR (Reação em cadeia da Polimerase) 

- Eletroforese

Materiais para a aplicação da sequência didática 
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 - Quadro branco 

- Pincéis para quadro branco 

- Apagador 

- Notebook 

- Data show 

- Caixa de Som 

- Material para a extração de DNA (ver aula 4) 

- Instrumental “O caso Debora Syks” (Apêndice A) 

- Instrumental Eletroforese (Apêndice B)  

- Instrumental Eletroforese Willer Brown (Apêndice C) 

 

Resumo da Sequência Didática 

A sequência didática descrita neste trabalho foi desenvolvida em 6 encontros semanais 

de 80 minutos cada na disciplina eletiva de Práticas Laboratoriais (Investigação Criminal). Os 

resumos dos encontros estão na Tabela 1. 

Tabela 1: Resumo de cada encontro da Sequência Didática sobre DNA da disciplina 

eletiva de Investigação Criminal 

Encontro Tema do 

encontro 

Aula Duração 

(min) 

Resumo 

1 Introdução 

sobre DNA 

1 e 2 80 O tema foi introduzido com a exibição 

do Episódio "Bloodlines" do seriado 

CSI - Crime Scene Investigation.. 

Posteriormente os alunos 

responderam algumas questões sobre 

DNA por meio de pesquisas em livros 

e na internet. 
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2 Discussão e 

experimento 

de extração de 

DNA da 

mucosa bucal 

3 e 4 80 Os alunos são convidados a relembrar 

o caso explorado no episódio e 

identificar a participação da ciência na 

resolução do crime. Em seguida, 

realiza-se a extração de DNA da 

mucosa bucal de alguns alunos para 

ilustrar uma das etapas realizadas na 

análise de DNA e também relacionar 

com o que foi visto no episódio 

exibido. 

3 Aula sobre 

DNA, STR, 

PCR e 

eletroforese 

5 e 6 80 Aula teórica sobre função, estrutura e 

armazenamento do DNA, assim como 

identificação de STR e compreensão 

da técnica de PCR e de eletroforese. 

4 Início da 

resolução do 

caso da 

Debrorah Syks 

7 e 8 80 Instrumentais sobre o crime e sobre os 

suspeitos são entregue aos alunos para 

que eles possam compreender o que 

aconteceu, formular hipóteses sobre 

os suspeitos e solicitar exames de 

DNA para o próximo encontro. 

5 Continuação 

da resolução 

do caso de 

Deborah Syks 

9 e 10 80 A partir das conclusões tiradas na aula 

anterior, faz-se a análise do DNA de 

cada suspeito. 

6 Conclusão do 

caso Deborah 

Syks 

11 e 12 80 Conclusão das análises dos exames de 

DNA e resolução do caso Deborah 

Syks. 

 Fonte: Própria Autora 
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Encontro 1: Introdução sobre a temática DNA 

Aula 1: Episódio "Irmão de Sangue" do seriado CSI - Crime Scene Investigation 

Duração: 50 minutos 

Objetivos: Exibir para os alunos o episódio "Bloodlines" (BLOODLINES/ 43 min.) do 

seriado CSI - Crime Scene Investigation para que eles identificassem como os peritos criminais 

envolvem a ciência, principalmente questões sobre o DNA, na investigação de um crime. 

Metodologia: Essa aula inicia-se com a exibição do episódio 23 intitulado "Bloodlines" 

(BLOODLINES/ 43 min.) da temporada 4 do seriado norte americano CSI - Crime Scene 

Investigation sem que o professor comente a temática da aula. O episódio tem duração de 43 

minutos e retrata a investigação do estupro de uma atendente de cassino. A vítima identifica o 

criminoso, mas o exame de DNA não confirma o depoimento da atendente, apesar dos 

investigadores encontrarem várias evidências que apontam o suspeito como criminoso. Com o 

desenrolar do episódio, os investigadores descobriram que o suspeito de fato cometeu o crime, 

mas que o primeiro exame de DNA não havia confirmado isso por que o suspeito é uma 

quimera humana. Quimerismo é uma condição genética em um indivíduo possui dois conjuntos 

diferentes de DNA em seu corpo (RAMOS; CUNHA, 2016). O primeiro exame de DNA foi 

realizado com amostras de células da mucosa bucal, já o segundo foi com amostras de sangue 

o que confirmou a participação do suspeito no crime de violência sexual. Sugere-se o uso de 

data show, notebook e caixa de som para a exibição do episódio do seriado. O professor deve 

pausar o episódio em momentos estratégicos para lançar perguntas aos alunos e fazer algumas 

explicações. Os alunos devem escrever suas respostas e não comentar em voz alta.  Os 

momentos de pausa no seriado, observações e perguntas estão na Tabela 2. 

Tabela 2: Momentos de pausa na exibição do episódio "Irmão de Sangue" do seriado CSI - Las 

Vegas para a realização de perguntas e observações 

Início e término 

da cena (min) 

Assunto retratado Pergunta feita aos alunos ou 

observação do professor 
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05:02 - 05:40 Essa cena mostra a coleta 

de fios de cabelo, de 

conteúdo sob as unhas, e 

de fluidos corporais. O 

perito criminal também 

faz fotos dos ferimentos 

da vítima. 

O que os peritos buscavam com o exame 

de corpo de delito da vítima? 

17:35 - 17:45 Nesse momento os 

investigadores estão 

recebendo o resultado do 

primeiro exame de DNA 

do suspeito. 

O que o perito criminal quis dizer sobre o 

resultado do exame de DNA ser "7 de 13"? 

Provavelmente os alunos terão 

dificuldades em entender essa 

nomenclatura, cabe ao professor fazer uma 

breve explicação sobre eletroforese e o 

resultado do exame de DNA para que os 

alunos possam formular suas hipóteses. 

Antes de continuar a exibição do seriado, 

solicite aos alunos que respondam a 

pergunta. 

35:39 Até esse momento 

existem várias evidências 

que corroboram o 

envolvimento do suspeito 

no crime, mas isso tudo 

contradiz o resultado do 

exame de DNA. 

O que você acha sobre o resultado do 

exame de DNA e das demais evidências 

encontradas? 

Fonte: Própria Autora 

Aula 2: Pesquisa sobre DNA 

Duração: 30 minutos 

Objetivos: Estimular os alunos a realizarem pesquisas sobre DNA para construir uma 

base de conhecimentos para a aula teórica. 

Metodologia: Os alunos devem ser conduzidos para a biblioteca e se organizarem em 

duplas. As duplas deverão responder as questões a seguir com base em suas pesquisas em livros 

e na internet: 
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1) Qual a função do DNA? 

2) Explique a estrutura do DNA. 

3) Faça um desenho de uma molécula de DNA. 

4) Escreva uma curiosidade sobre o DNA. 

Encontro 2: Discussão e experimento de extração de DNA da mucosa bucal 

Aula 3: Discussão sobre o episódio "Irmão de Sangue" do seriado CSI - Las Vegas 

Duração: 30 minutos 

Objetivos: Relembrar a história e discutir alguns aspectos técnicos e científicos 

explorados no episódio "Irmão de Sangue" associando à pesquisa sobre DNA realizada pelos 

alunos na aula anterior. 

Metodologia: Levantar questionamentos aos alunos sobre a história do episódio, como 

o que aconteceu no episódio exibido? De onde são retiradas as amostras de DNA?, Vocês 

conseguiram entender o que é uma quimera humana?,  e as perguntas que estão listadas na 

tabela 2, visto que na primeira aula os alunos apenas escreveram suas respostas e não discutiram 

em grupo. Fazer observações sobre de onde eram retiradas as amostras que seriam usadas como 

material para exame de DNA. Além disso, discutir as respostas das questões feitas na aula 2. 

Abre-se também para questionamento dos alunos. 

Aula 4: Extração de DNA da mucosa bucal de alunos 

Duração: 50 minutos 

Objetivos: Realizar o experimento de extração de DNA das células da mucosa bucal. 

Dessa forma, é possível fazer uma analogia com o que foi visto no episódio do CSI quando os 

peritos criminais colhiam, com um swab, material da mucosa bucal do suspeito e a levava para 

o laboratório para fazer a análise do DNA.  

Metodologia: Dividir a turma em equipes, de acordo com a disponibilidade de material, 

para realizar a extração de DNA das células da mucosa bucal. A extração de DNA da mucosa 

bucal deverá ser realizada de acordo com Tolezano, 2016: 
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1. Bochechar aproximadamente 10-15ml de água com açúcar (3%, uma colher de chá 

de açúcar em meio copo de requeijão. Uma quantidade maior de células pode ser 

obtida fazendo um raspado da mucosa com uma espátula de madeira). 

2. Acondicione em um tubo com tampa o volume obtido do bochecho (apenas 5ml) 

e adicione uma pitada de sal de cozinha (para aproximadamente 1% final). 

3. Adicionar algumas gotas (5-10) de detergente diluído a 25% (1:4) e homogeneizar 

vagarosamente. 

4. Aquecer a 55ªC por 10 minutos em banho maria preparado pelas professoras. 

Resfriar 5 minutos no gelo já separado no laboratório. 

5. Adicionar álcool gelado (absoluto, se possível) pelas bordas do copo lentamente, 

com o auxílio de uma colher de sopa, até que se alcance pelo menos 1cm de espessura. 

O DNA deverá formar um aglomerado e subir. 

 

Encontro 3: Aula teórica sobre DNA, STR, PCR e Eletroforese 

Aulas 5 e 6: Aula teórica 

Duração: 80 minutos 

Objetivo: Entender a função, estrutura e localização do DNA nas células. Identificar os 

Short Tandem Repeats (STR) e compreender a importância deles para os exames de DNA. 

Entender para que serve e como acontece a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e a 

Eletroforese. 

Metodologia: Aula expositiva dialogada sobre DNA, STR, PCR e eletroforese. A maior 

parte desse conteúdo pode ser ministrada apenas com quadro branco e pincel, mas é necessário 

data show, notebook e caixa de som para a exibição de vídeos. Deve-se conversar sobre a 

função do DNA, a sua estrutura em dupla-hélice, sobre os nucleotídeos e sua composição 

ressaltando as sequências de bases nitrogenadas e sua complementaridade. Comentar que 

existem os STRs (Short Tandem Repeats) que são regiões da molécula de DNA que contém 

pequenos segmentos com 3 à 7 pares de bases que se repetem (SAFERSTEIN, 2011). Todos 

os seres humanos possuem os mesmos tipos de repetições (STRs), mas a quantidade que elas 

se repetem varia entre cada indivíduo, portanto, a partir disso, pode-se traçar o perfil de DNA 

de cada pessoa. Para que isso seja realizado é necessário, que determinadas regiões do DNA 

coletado seja amplificado pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e posteriormente 

submetido à eletroforese para traçar o perfil genético da pessoa de acordo com o tamanho dos 

fragmentos de repetições de STRs analisados (SAFERSTEIN, 2011). Ainda nesse encontro, 

deve-se explicar os princípios básicos da PCR e da eletroforese e a importância deles na 
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investigação criminal. O professor deve exibir dois vídeos sobre eletroforese para ilustrar a 

teoria e mostrar como essa técnica é aplicada na prática. 

Encontro 4: Caso Deborah Syks 

Aulas 7 e 8: Início da Resolução do Caso Deborah Syks 

Duração: 80 minutos 

Objetivo: Levar o aluno a desenvolver uma postura investigativa em grupo por meio de 

reflexões sobre os depoimentos das testemunhas e das evidências encontradas na cena do crime 

e na vítima. Dessa forma, serão capazes de elaborar hipóteses sobre o crime. 

Metodologia:  Para compreender melhor o caso o professor pode ver, anteriormente, o 

filme “A Sangue Frio - Quem matou Debora Syks” (SANGUE, 2016). O docente solicita aos 

alunos que formem equipes de quatro alunos e entrega o instrumental “O caso da Deborah 

Syks” (Apêndice A) com a descrição do caso, com os perfis da vítima, dos suspeitos e das 

testemunhas e sobre Genética e Investigação criminal. O professor deve apenas falar que o 

objetivo da aula é realizar a investigação do caso Deborah Syks e não deve fornecer maiores 

explicações sobre o crime. Os alunos devem ler os instrumentais para compreender o caso e 

daí elaborarem suas hipóteses sobre quem cometeu o crime. A própria equipe deve se articular 

para fazer o estudo do material e responder 3 questões que estão no fim do Apêndice A. As 

perguntas ajudam a orientar a investigação dos alunos e também para dar uma ideia ao 

professor sobre a linha de raciocínio dos alunos. 

Encontro 5: Continuação do Caso Deborah Syks 

Aulas 9 e 10: Continuação da Resolução do Caso Deborah Syks por meio de análises de 

fragmentos de DNA 

Duração: 80 minutos 

Objetivo: Identificar e quantificar os STRs nas sequências de DNA de cada suspeito e 

nas amostras coletadas nas vítimas. De acordo com a identificação e quantificação dos STRs, 

os alunos devem preencher o instrumental da eletroforese e fazer comparações para verificar 

se ocorre alguma correspondência entre o DNA dos suspeitos e os encontrados nas vítimas. 
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Metodologia: O professor deve entregar para cada equipe o instrumental com as 

sequências de DNA dos suspeitos e das amostras coletadas nas vítimas e o instrumental 

eletroforese que estão no Apêndice B. A figura 1 mostra um exemplo de sequência de DNA 

que os alunos vão receber. 

 
 Figura 1: Parte da sequência de DNA encontrado nas amostras coletadas na Deborah 

CTACCAACTATACGTATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGG

AGAGAAAACCTATATATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAC

ACTACGATTACTAACGGCCTAGGTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCA

GCAGCAGAGAGATTAAAGGGCAATGTGGCTATATAGCAGCAGCAGCAGAGAGA

TCAGGATCTAA 

Fonte: Elaborada pela própria autora. 

O professor deve propor um exemplo aleatório para reforçar como os alunos devem 

identificar e quantificar as repetições de STRs (Figura 2). Os STRs são sequências de 3 a 7 

bases nitrogenadas que se repetem ao longo do genoma da pessoa (SAFERSTEIN, 2011). 

Figura 2: Os alunos devem identificar os STRs que se repetem e quantas vezes eles se repetem. Nesse caso, o STR 

que se repete é uma sequência de 4 pares de base (AATG). A sequência AATG se repete 7 vezes, portanto esse 

fragmento de DNA em destaque possui 28 pares de base (4 pares de base X 7 repetições) 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora. 

 

Após a identificação e quantificação dos STRs, os alunos devem preencher o 

instrumental simulando uma eletroforese das amostras de DNA. Na sequência de DNA a seguir 

(Figura 3) existem 2 STRs (AATG e o GCA). Sendo que eles estão se repetindo em regiões 

diferentes nessa sequência de DNA. Na primeira linha, existem sete repetições de AATG, 

portanto essa sequência possui 28 pares de base. Na segunda linha, seis repetições de AATG 

formam uma sequência de 24 pares de base. Na terceira linha, tem 10 repetições de GCA 

formando uma sequência com 30 pares de base. Já na quarta linha, existem quatro repetições 

de GCA que formam uma sequência de 12 pares de base. Durante a PCR esses fragmentos de 

28, 24, 30 e 12 pares de base são amplificados e posteriormente separados na eletroforese. 

Esses fragmentos devem ser marcados no instrumental de eletroforese (Apêndice B) pelos 

alunos. Após as bandas serem marcadas no instrumental, os 
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alunos devem ter obtido o padrão de bandas da figura 4.   

 

 

 

 

Figura 3: Sequência de DNA coletada na Deborah com os STRs em destaque. 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Figura 4: Padrão de bandas resultante da eletroforese do DNA encontrado na Deborah Syks 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Depois que os alunos concluírem a identificação e quantificação dos STRs e 

preenchimento do instrumental da eletroforese, eles devem analisar os resultados dessa última 

técnica a fim de verificar se algumas das amostras de DNA encontradas nas vítimas são iguais 

ou possuem alguma semelhança com as amostras de DNA dos suspeitos. 
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         Após ou durante o encontro, caso seja conveniente, o professor deverá conferir se o 

instrumental da eletroforese de cada equipe foi preenchido corretamente. Caso exista algum 

erro, o professor deverá indicar que existe o erro e que a equipe precisa corrigir. Caso 

necessário, o professor deve fazer mais explicações para que a equipe acerte. 

Encontro 6: Conclusão do Caso Deborah Syks 

Aulas 11 e 12: Conclusão do Caso Deborah Syks  

Duração: 80 minutos 

Objetivo:  

Estimular nos alunos a habilidade de relacionar as informações que foram vistas desde 

o início até o fim dessa sequência didática para a resolução do caso Deborah Syks. Demonstrar 

que a Ciência envolvida na investigação de um crime vai além de apenas confirmar a 

participação do suspeito no crime, ela também tem a capacidade de inocentar pessoas. 

Metodologia: 

As equipes devem fazer correções que ainda forem necessárias nos instrumentais de 

eletroforese com auxílio do professor para seguir para a próxima etapa. Com o instrumental 

corrigido, a equipe devem responder a perguntas no  Instrumental eletroforese (Apêndice B): 

1) Qual a sua conclusão após analisar os exames de DNA? 

 As equipes deverão concluir que nenhuma das amostras de DNA dos suspeitos é 

compatível com as amostras de DNA encontrados na Deborah ou na Regina e que os resultados 

do DNA mostra que existe um parentesco entre o estuprador da Déborah e  o da Regina. Caso 

as equipes não cheguem à essas conclusões, o professor deverá fazer mais explicações e 

questionamento aos alunos para que eles cheguem às conclusões corretas. 

 Depois disso, o professor entrega outra pergunta às equipes: 2) O laboratório de 

perícia forense detectou que o DNA encontrado na roupa da Regina é de Antony Brown. 

Antony Brown tem 25 anos, morava com os pais, Margaret e Alex Brown, e o irmão Willer 

Brown em Wiston-Salem, ele já foi preso por supostamente estar envolvido em um assassinato, 

mas foi solto por falta de provas e agora está foragido. Willer Brown, de 28 anos, está preso 
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a 1 mês por assalto a mão armada. Como advogado de Derry Hunt, o que você deve fazer para 

resolver o caso de Déborah e retirar seu cliente da cadeia? 

Como advogados de Derry Hunt, eles precisam solicitar o exame de DNA do Willer 

Brown e comparar com o DNA encontrado na Deborah. Caso eles cheguem a essa conclusão, 

o professor deve entregar o resultado da eletroforese do DNA do Willer Brown (Apêndice C) 

para que a equipe tire suas conclusões. Caso eles não cheguem a essa conclusão sozinhos o 

professor precisa auxiliar. Para concluir, fazer uma roda de conversa sobre a atividade. 

 

 

 

APÊNDICE A - O CASO DEBORA SYKS 

         Naquela manhã, de 1984, Deborah Syks não chegou ao jornal onde ela trabalhava e seu 

chefe ficou apreensivo, pois ela era bastante assídua. O chefe ligou para a casa dela e o marido 

disse que ela havia saído no horário de costume e não havia comentado que iria fazer algo antes 

de ir para o trabalho. Os dois ficaram preocupados. Vários jornalistas saíram à procura de 

Déborah. Sem sucesso nas buscas, o marido resolve ir à polícia comunicar o desaparecimento 

da esposa, porém não deram atenção. 

         Um trabalhador que estava passando pelo parque achou o corpo por trás de uma cerca 

e chamou a polícia. O lugar era cheio de plantas e afastado o que facilitou a ação do criminoso. 

Não foram encontradas impressões digitais nem a arma do crime. Enquanto isso, os jornais já 

estavam anunciando o assassinato de Deborah Syks e os departamentos de polícia estavam 

sendo pressionados pela repercussão do crime. 

         Ao fim do dia, as testemunhas começaram a se apresentar. Uma recompensa estava 

sendo oferecida. 

- Dois pintores viram um homem negro e uma mulher branca brigando no parque, mas não 

fizeram nada. 

- Thomas Murphy estava passando de carro ali perto e relatou que viu dois homens negros com 

uma mulher branca. Um deles estava com o braço sobre os ombros dela e outro homem estava 

mais atrás. Ele faz um retrato falado para a polícia. 
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- A polícia recebeu a ligação de uma pessoa, que se identificou como Sami Michell, dizendo 

que uma mulher havia sido atacada no parque naquela manhã. A polícia procurou Sami 

Michell, mas não o encontrou. Localizaram o Derry Hunt, amigo de Sami Michell. Mostraram 

a ele a gravação da ligação telefônica e Derry afirmou que aquela voz não era a de Sami. No 

dia do assassinato, ele disse que estavam no apartamento de um amigo e que eles dois não 

faziam negócios naquela região. 

- Jony Gray acusa Terry Thomas de ter assassinado Deborah.  Terry afirma que não tinha sido 

ele. Jony afirma que se não tinha sido ele, teria sido o irmão gêmeo de Terry. 

- Polícia começa a suspeitar de Jony Gray e conclui que a voz da ligação era a voz dele. Jonny 

Gray se passou por Sami Michell. Ele afirma que viu o rosto do homem negro que estava 

atacando uma mulher branca, mas não queria se identificar e disse na ligação o primeiro nome 

que veio a mente dele. Jonny Gray viu várias fotos de homens negros na polícia para fazer 

reconhecimento. Ele reconhece a foto de Derry Hunt e diz que ele é o assassino. 

- Em um segundo depoimento, Derry Hunt afirma que no dia do assassinato estava no 

apartamento da namorada, Margaret Crofort. 

- Margaret Crofort afirmou que estava com Derry Hunt naquela manhã, mas ela disse que 

também afirmaria que estava com ele em qualquer outra manhã. Naquele dia, ela disse que 

Derry estava com as calças sujas de grama. 

- Thomas Murphy e Jony Gray são levados para fazer o reconhecimento do criminoso e são 

colocados diante de vários homens negros. 

- Thomas Murphy aponta Derry Hunt e diz que o viu com a mulher branca naquele dia. 

- Jony Gray reconhece Derry Hunt como o assassino. 

- Derry Hunt foi preso, se condenado terá pena de morte. 

 

Perfis dos suspeitos, das testemunhas e da vítima 

Deborah Syks: Jornalista de 26 anos, casada, inteligente, bonita, trabalhadora, amável 

e gentil. Era de Harmony, na Carolina do Norte, mas estava morando em Wiston Salem. O 
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corpo dela foi encontrado a um quarteirão do seu trabalho e seu carro a dois. O corpo tinha 

sinais de estupro e 4 ferimentos profundos causados por um objeto pontiagudo e não faltava 

nada em sua carteira. Ela costumava estacionar em um parque a dois quarteirões do trabalho 

para não ter que pagar o estacionamento, apesar do bairro ser perigoso. 

Winston-Salem: é uma cidade localizada no  Condado de Forsyth, no estado americano 

da Carolina do Norte erguida pela indústria do tabaco. Cidade rica, mas com divisão racial 

acentuada. A sua área é de 346,3 km², dos quais 3,2 km² estão cobertos por água. Sua população 

é de 229 617 habitantes, e sua densidade populacional é de 669,35. É a quarta cidade mais 

populosa da Carolina do Norte. A cidade possui 103 974 residências, que resulta em uma 

densidade de 303,09 residências/km². 

Thomas Murphy: Empresário do ramo de tabaco, 50 anos, branco, casado e tem 2 

filhos. 

Sami Michell: Criminoso conhecido dentro e fora de Wiston Sallem. Ele roubava, 

furtava e invadia casas. Teve várias passagens pela polícia. 28 anos. Negro. 

Derry Hunt: Amigo de Sami Michell, geralmente encontrados juntos. Derry tem 19 

anos e venera o amigo mais velho Sami Michell. Os dois são muito parecidos fisicamente. 

Jony Gray: Era um assassino e disse que conhecia o criminoso e queria a recompensa. 

Jony viu Terry Thomas no ônibus e ligou para a polícia ir buscá-lo. Jony Gray tinha uma richa 

com Sami Michell. 

Margaret Croft: Fugiu de casa muito jovem e tornou-se prostituta. Foi presa sob 

acusação de prostituição.  

Genética na Investigação Criminal 

Histórico 

Muito se passou desde a proposta de Bentham, em 1832, nos Estados Unidos, em 

empregar a tatuagem como processo de identificação civil, ou nos tempos mais ou menos 

remotos, quando, premidos pela necessidade de identificar seus semelhantes, empregavam-se 

os mais bárbaros e desumanos processos de identificação. Destituídos de quaisquer recursos 

científicos, tais “tratamentos” consistiam na marcação com ferro em brasa em indivíduos que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Forsyth_(Carolina_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_maiores_cidades_dos_Estados_Unidos_por_estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_maiores_cidades_dos_Estados_Unidos_por_estado
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houvessem praticado, por exemplo, um roubo, ou se tratasse simplesmente de um escravo em 

fuga. Já neste século, com a descoberta dos antígenos eritrocitários, tornou-se possível a idéia 

de discriminar indivíduos através de análises sanguíneas. 

Mas em agosto de 1986, na Inglaterra, um caso criminal envolvendo o estupro e 

homicídio de duas adolescentes foi solucionado com a determinação da autoria do delito após 

toda a população masculina de dois vilarejos do condado de Leicester ter contribuído com a 

doação de amostras de sangue para confronto com vestígios de sêmen coletados do corpo das 

vítimas. Estava assim inaugurada uma nova página no emprego da biologia molecular e sua 

utilização na identificação humana criminal. 

O exame de DNA 

Apontada como a maior revolução científica na esfera forense desde o reconhecimento 

das impressões digitais como uma característica pessoal, as técnicas de identificação 

fundamentadas na análise direta do ácido desoxirribonucléico (significado da sigla DNA, de 

Deoxyribonucleic Acid) ostenta pelo menos duas vantagens sobre os métodos convencionais 

de identificação: a estabilidade química do DNA, mesmo após longo período de tempo, e a sua 

ocorrência em todas as células nucleadas do organismo humano, o que permite condenar ou 

absolver um suspeito com uma única gota de sangue ou através de um único fio de cabelo 

encontrado na cena do crime. 

Fonte: Instituto de Criminalística do Paraná 

1.  Qual sua hipótese sobre o crime? Quem matou Deborah Syks? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Você concorda com a conclusão da polícia? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

         Em 1986, Regina estava indo trabalhar quando foi sequestrada e estuprada por um 

homem negro. Por um descuido do homem, ela conseguiu tomar a faca dele em meio a uma 
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briga e saiu correndo, mesmo muito machucada. Regina levantou a hipótese de que o agressor 

dela era o mesmo que o de Déborah, mas a polícia afirmou que não poderia ser,  pois ele estava 

na cadeia. 

3. Como advogado de Derry Hunt, o que você poderia fazer para tirá-lo da cadeia já que o 

mesmo se dizia inocente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTAL ELETROFORESE 

Fragmento da sequência de DNA do Sami Michell 

CTAGTCCTAATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAAATT

CGTTAAGGCTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATTTAGC

AAAATTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATACAGTCCGTATATAAATGAAT

GAATGAATGAATGGAGAGACCGGAATCAA 

Fragmento da sequência de DNA encontrado nas amostras da Déborah 

CTACCAACTATACGTATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGGA

GAGAAAACCTATATATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGACAC

TACGATTACTAACGGCCTAGGTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCA

GCAGAGAGATTAAAGGGCAATGTGGCTATATAGCAGCAGCAGCAGAGAGATCA

GGATCTAA 

Fragmento da sequência de DNA encontrado nas amostras de Regina 

TCATGACTATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAAA

ACCTATATATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGACGTGGTCAG

ACTCTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGGCAGGAGAGATACTGTCCAGTATATAGC

AGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGCACAATGGACTATGTCGTAAGATTACA

ACTAA 

Fragmento da sequência de DNA do Darry Hunt 

TACGTTATATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATCGGTCATAG

AATATATAAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGACACCTATG

AAGCGTACGATTATATAAATGAATGAATGAATGGAGAGAAAAAGGGTCGATGAT

ATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGTGTCAGTCTCTTGGTACATA

GTAGGTC 
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Fragmento da sequência de DNA do THOMAS MURPHY 

TAGGGCTAATATATAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGCTGGTCAAAGTCATA

TATAAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAAACTGTGTCAATGTAATGTATATA

AATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGGAGAGAAGGATACTAGTAGGA

ACAGCAGATATATAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGACGATA 

Fragmento da sequência de DNA do JONNY GRAY 

GGATAATGATATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGA

GATCGATGATTACGGATATATATAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAG

AGAAAGTAGCTGATTCATATATAAATGAATGAATGAATGGAGAGATGGTATGAT

GGATAACGTCATATATAAATGAATGAATGAATGGAGAGAAGTAGATGATCAGTA

AAA 

Fragmento da sequência de DNA do TERRY THOMAS 

TACGTGATCAAGTTATATAGCAGCAGCAGCAGCAGAGAGATGATGATGGA

CTATATATAGCAGCAGCAGCAGAGAGAGATGACTAGTAGATCGTATATATAAAT

GAATGAATGAATGAATGGAGAGATAACGAGACTGAATATATAAATGAATGAATG

AATGAATGGAGAGA 
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INSTRUMENTAL ELETROFORESE 

 

 

3) Qual sua conclusão após analisar os exames de DNA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 4) O laboratório de perícia forense detectou que o DNA encontrado na roupa da Regina é de 

Antony Brown. Antony Brown tem 25 anos, morava com os pais, Margaret e Alex Brown, e 

o irmão Willer Brown em Wiston-Salem, já foi preso por supostamente estar envolvido em 

um assassinato, mas foi solto por falta de provas e agora está foragido. Willer Brown, de 28 

anos, está preso a 1 mês por assalto a mão armada. O que você deve fazer para resolver o 
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caso de Déborah e retirar Derry Hunt da cadeia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Os resultados encontrados por você são suficientes para retirar Derry Hunt da cadeia? 

Quem cometeu o crime contra Deborah? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - RESULTADO ELETROFORESE DO DNA DO WILLER BROWN 

 

 

 



100  

REFERÊNCIAS 

BLOODLINES (temporada 4, ep. 23) CSI - Crime Scene Investigation [Seriado]. Direção: 

Sarah Goldfinger, Eli Talbert, Carol Mendelsohn,  Naren Shankar. Produção: Allen 

MacDonald, Bernie Laramie, Bruce Golin Chip Vucelich, Christopher Barbour, Eli Talbert, 

Jacqueline Hoyt e Tom Mularz. Estados Unidos: CBS, 2004. (43 min). 

CARNEIRO, S. P.; DAL-FARRA, R. A. As Situações-Problema no Ensino de Genética: 

Estudando a Mitose. Genética na Escola, v.6, n.2, p.30-34, 2011. 

LIMA, D., B.; O ensino investigativo e suas contribuições para a aprendizagem de Genética 

no Ensino Médio. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2012. 

RAMOS, A. V. G. F.; CUNHA, L. R. B. DA. Um outro eu: o caso das quimeras humanas. 

Revista de bioética y derecho: publicación del Máster en bioética y derecho, n.38, p. 

101–117, 2016.  

 

SAFERSTEIN, R. Criminalistics – An Introduction to Forensic Science. 10° Edição.  

Pearson Prentice Hall, 2011. 

SANGUE Frio - Quem matou Deborarh Syks?. Direção: Marcus Velentini. Produção: Simon 

LLoyd, 2016. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iJmFyX_5flo&t=235s; 

Acesso em: 11 mar. 2019 

TOLEZANO, Giovana Cantini. Desvendando o DNA: Uma sequência didática para o ensino 

de Genética. Trabalho de Conclusão de Curso. São Paulo, 2016. 

  

 

  

  

  

  

 


