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Resumo 

 

É perceptível a dificuldade que a maioria dos alunos encontra para compreender e 
os professores para ensinar os conteúdos de Genética no Ensino Médio. 
Constantemente se busca novas formas de ensinar, na perspectiva de aproximar o 
aluno do conhecimento tornando mais eficiente o processo de ensino e 
aprendizagem. Este artigo contempla a pesquisa, a elaboração e aplicação da 
massa de modelagem para o ensino de Genética no Ensino Médio. O 
desenvolvimento deste recurso didático tem a finalidade de facilitar a aprendizagem 
dos alunos, tendo sido desenvolvido a partir de uma pesquisa acerca de materiais 
diferenciados para ensinar a Herança Mendeliana. O desenvolvimento desta 
atividade prática foi realizado com aos alunos da 3ª série do Colégio Estadual São 
José – Ensino Médio, uma vez que o conteúdo de Genética é contemplado nesta 
série, e, dada a relevância de tais conhecimentos. Durante o processo de 
implementação do projeto foi possível constatar que a utilização da massa de 
modelagem teve ampla aceitação por parte dos alunos, podendo inclusive ser 
aplicada no desenvolvimento de outros conteúdos, sendo encarada como um 
recurso facilitador da aprendizagem que possibilita uma mudança na rotina de sala 
de aula. 
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Introdução 
 
 

O estudo da genética no Ensino Médio é considerado relevante e 

indispensável, no entanto, a dificuldade encontrada pela maioria dos alunos em 

compreender os conceitos pertinentes a essa ciência, apesar de considerarem um 

assunto interessante, é perceptível e preocupante para os docentes que objetivam a 
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eficácia do ensino e da aprendizagem, surgindo então a necessidade de se 

desenvolver recursos que permitam uma maior proximidade entre o que se pretende 

ensinar e a eficiência na aprendizagem dos educandos. 

Na maioria das vezes utiliza-se de estratégias tradicionais para o ensino de 

genética que contam com a explicação do professor, os livros textos, e atividades de 

resolução de exercícios envolvendo problemas. Segundo alguns autores, diversos 

problemas de genética podem ser resolvidos corretamente utilizando algoritmos de 

memória (BANET; AYUSO, 2000; MARRERO; MAESTRELLI, 2001). No entanto, 

segundo Inocêncio (2001), com os avanços atuais evidenciados na genética, o 

sistema educacional brasileiro tem necessidade de adequar-se à realidade, 

aproximando a escola dos novos conceitos. 

É necessário que os alunos cheguem à compreensão dos diferentes aspectos 

daquilo que está sendo estudado, estabelecendo relações com o cotidiano, e de 

como as ações individuais e coletivas influenciam no desenvolvimento dos seres 

vivos podendo atingir e interferir no equilíbrio natural do ambiente do qual fazem 

parte. 

No entanto, é impossível se chegar à compreensão dessas relações se os 

estudiosos não passarem por uma profunda reflexão da totalidade daquilo que se 

está estudando a ponto de perceberem que há uma íntima relação de 

interdependência entre as diferentes formas de vida e o meio onde coexistem. Desta 

forma, não basta ler os textos do livro didático e resolver exercícios, com o propósito 

de perceber se houve assimilação do que foi lido, ou estudado, pois isto pode levar a 

uma superficialidade que culmina com o estudar por estudar, ou para cumprir 

protocolo (“passar de ano”), deixando de se alcançar os objetivos do ensino, pelo 

desinteresse ou pela complexidade dos conceitos que estão sendo estudados. 

As Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Básica do Estado do 

Paraná para o ensino de Biologia apontam que “as estratégias de ensino como a 

aula dialogada, a leitura, a escrita, a atividade experimental, o estudo do meio, os 

jogos didáticos, entre tantas outras, devem favorecer a expressão dos alunos...” 

sugerindo assim, um “cardápio variado”. Certamente uma prática dotada de tais 

estratégias tende a trazer uma maior contribuição no processo de aprendizagem e 

uma maior eficiência no alcance dos objetivos propostos em cada unidade de 

estudo. 



Com base nessa necessidade de adequação e eficiência, percebida ao longo 

dos anos de estudo e ensino de conceitos de genética, é que se propõe uma 

atividade prática com a utilização de massa de modelagem à base de sabonete, que 

poderá ser confeccionada ou não pelos próprios alunos, utilizando-se coloração 

diferenciada, misturas e representando a segregação de gametas e os cruzamentos 

dos mesmos, possibilitando o manuseio de peças, contagem, observação de cores e 

quantidades, de maneira a tornar mais fácil a compreensão desse conteúdo.  

O presente trabalho toma como ponto de partida as bases da genética, mais 

especificamente a Primeira Lei de Mendel, que se tornou uma grande referência 

científica, embora haja estudos que questionam a importância de Mendel, como 

marco inicial da genética, como afirmam Brandão e Ferreira, (2009):  

 

No Experimento de Hibridização de Plantas de 1866, Mendel se refere a 

essa tradição e propõe sua contribuição com respeito aos mecanismos para 

o desenvolvimento das plantas híbridas e não da hereditariedade em geral, 

como incorretamente atribuído a ele (BRANDÃO; FERREIRA, 2009).  

 

Segundo Laurence (2005), é fundamental que o aluno compreenda os 

fundamentos da primeira lei de Mendel para que possa acompanhar o desenrolar da 

genética. É importante lembrar que foram as experiências e estudos de Mendel que 

permitiram a elaboração das primeiras e principais leis da genética, aliás, nada se 

conhecia até então, sobre os mecanismos de divisão celular, estrutura do material 

genético, cromossomos, DNA, RNA, síntese de proteínas e outros tantos conceitos 

conhecidos hoje. Ferreira et al. (2010), citando Pierce (2004), descrevem que 

Mendel através da observação dos fenótipos da ervilha, estudou a transmissão dos 

caracteres e estabeleceu o Princípio da Segregação. Lopes e Rosso (2005) afirmam: 

 

O sucesso do trabalho de Mendel pode ser atribuídos principalmente a dois 

motivos, não considerados por outros cientistas da época: o material 

biológico escolhido e o método empregado na organização das 

experimentações, associado à aplicação da estatística no tratamento dos 

dados (LOPES; ROSSO, 2005). 

 

  

 



 Brandão e Ferreira (2009) acreditam na contextualização histórica dos 

experimentos de Mendel para o raciocínio sobre os mecanismos da hereditariedade, 

como forma de ensino para o nível médio. Ferreira et al, (2010) defendem os jogos 

didáticos como forma de facilitar o estudo da 1ª Lei de Mendel citando Schwartz 

(1998), que diz que o jogo possui duas funções: o lúdico, quando propicia diversão e 

prazer, e o educacional servindo para complementar o conhecimento do indivíduo. 

A partir da análise dos pontos relacionados anteriormente, fica mais claro que 

o ensino sobre a 1ª Lei de Mendel (Fundamentos da genética Clássica) para 

estudantes do ensino médio, especificamente na série final, necessita de um 

excelente domínio conceitual, de capacidade para contextualizar e 

interdisciplinarizar, bem como da habilidade de criar estratégias e recursos didáticos 

potencialmente significativos. Como dizem Valadares e Resende (2009), citando 

Krasilchik (2004):  

 

A inclusão de modalidades didáticas diversificadas, empregadas como 

instrumento de ensino, permite ao professor atender a situações específicas 

dentro do processo de ensino-aprendizagem, encontrando soluções que se 

adequam a cada caso, contemplando diferenças individuais e atraindo o 

interesse do aluno. (VALADARES; RESENDE, 2009 apud KRASILCHIK, 

2004).  

 

Sendo assim, com base em todos os argumentos citados, o trabalho mais 

desafiador e instigante aqui foi desenvolver as estratégias e recursos didáticos 

potencialmente significativos necessários para a aprendizagem e ampliação da 

capacidade cognitiva do estudante. A utilização de massa de modelagem é um 

recurso visual palpável que facilita a compreensão dos conceitos e resultados que, 

segundo depoimento dos alunos, “são tão difíceis de ser entendidos”. 

 

 

Desenvolvimento 
 
 

O trabalho se iniciou por meio de pesquisas de materiais já produzidos, 

análises dos mesmos, estudo de literatura apropriada, produção de um novo recurso 

didático/pedagógico e aplicação do mesmo em sala de aula.  



Na sequência procedeu-se a averiguação de como estavam os 

conhecimentos dos alunos em relação aos conhecimentos de genética presentes em 

nosso cotidiano, através de perguntas orais como: Você se parece com alguém? 

Quem? Em que vocês se parecem?  Já ouviram a expressão: “é a cara do pai” ou “ 

puxou para  o avô” ou ainda, “o DNA dele tá estampado na cara”? Já pararam para 

pensar em como seria o mundo se todas as pessoas fossem iguais?  E se não 

houvesse parentescos, ninguém se parecesse com ninguém... formiga diferente de 

formiga? E ainda, questionamentos acerca dos conhecimentos existentes sobre os 

estudos da genética, bem como, a respeito da própria ciência em si: Ao ouvir falar 

em genética, de que você se lembra? Para que servem os estudos da genética? 

Como estes estudos podem nos ajudar, mesmo sem conhecê-los? As respostas dos 

alunos traziam contribuições importantes para o início dos estudos e sugeriam novos 

questionamentos.  

Após as discussões, os pontos principais foram destacados no quadro e em 

seguida foi apresentada a definição de genética “... é uma subdivisão da Biologia 

que estuda os genes e os mecanismos de transmissão de características 

hereditárias ao longo das gerações.” A partir desta ideia, foi sugerida uma pesquisa 

sobre substantivos que foram surgindo tais como: gene, cromossomo, alelos, loco, 

híbrido, homozigoto e heterozigoto, sendo que, os significados foram registrados 

pelos alunos.  

Na sequência foi apresentada uma breve história de Mendel dando ênfase ao  

fato de que este pesquisador dispunha de recursos limitados para pesquisa, nada de 

equipamentos e tecnologias avançados tampouco era detentor dos conhecimentos 

atuais em genética. Foram apresentados os primeiros trabalhos de Mendel 

acompanhados de esquemas feitos pelo professor, dos cruzamentos realizados com 

ervilhas, para observação dos alunos. Foi explicado o porquê da escolha das 

ervilhas (Pisum sativum), pelo pesquisador. O caráter escolhido para trabalhar foi a 

cor da semente (verde e amarela). Ao apresentar a primeira observação de Mendel 

de que ervilhas de sementes amarelas (linhagem pura) só apresentavam filiação 

com sementes amarelas, e que o resultado do cruzamento destas com outras de 

sementes verdes resultavam apenas em descendentes com sementes amarelas foi 

feita uma exploração das ideias que faziam sobre estes resultados. O que poderia 

ter acontecido? O que explicaria este “desaparecimento” da cor verde? Ao informar 

que o resultado dos experimentos de fecundação cruzada entre as amarelas, 



resultantes do cruzamento de amarelas com verdes, trazia de volta à descendência 

indivíduos com sementes verdes em uma proporção de 3:1, foi aguçada a 

curiosidade sobre os processos envolvidos. Vale ressaltar, que todo esse trabalho 

contou com a utilização de uma apostila 

detalhada (figura 1), com uma linguagem bem 

humorada e de fácil compreensão, contendo 

gravuras (esquemas e fotos), que se tornou um 

excelente auxiliar no processo de 

sistematização dos conteúdos.    

Ao analisar os resultados obtidos nesses 

experimentos, foi feita uma investigação sobre 

as ideias que faziam sobre a obtenção de tais 

números e, logo em seguida passamos às análises dos resultados feitas pelo 

pesquisador na época, bem como as conclusões que ele tirou de seus inúmeros 

experimentos com ervilhas. Todas essas conclusões foram sendo discutidas passo a 

passo com os alunos, de forma que eles pudessem compreender os primeiros 

processos envolvidos nos estudos da Genética, e aos poucos cada um registrava no 

caderno, os conceitos envolvidos em todo o processo. O enunciado da primeira lei 

de Mendel foi então lido pelos alunos seguido de uma breve discussão sobre o 

significado da afirmação “cada caráter é determinado por um par de fatores, que se 

separam  na formação dos gametas, que são sempre puros. 

Surgiu então a necessidade de esclarecer que posteriormente aos trabalhos 

de Mendel, novos conhecimentos surgiram, e com eles, uma nova nomenclatura 

para todas as estruturas e conceitos envolvidos no processo de transmissão das 

características hereditárias, de maneira que as células das ervilhas são ditas 

diploides pelo fato de apresentarem genes aos pares, provenientes respectivamente 

um de cada genitor, e ainda, o par de genes determinantes da cor são denominados 

alelos e estão posicionados no mesmo loco gênico em cromossomos homólogos. Os 

alelos passaram a ser representados por letras, sendo maiúscula para o alelo 

dominante e minúscula para o alelo recessivo, convencionando-se  o uso da primeira 

letra do caráter recessivo:  VV= Amarela pura (homozigota), Vv= Amarela híbrida 

(heterozigota) e  vv= Verde. Aos pares de alelos determinantes de uma 

característica no indivíduo, deu-se o nome de genótipo e à manifestação dos 

mesmos chamamos de fenótipo (Ex: Genótipo: VV = Fenótipo: Cor amarela /  

Figura 1. Apostila utilizada em aula 



Genótipo: VV = Fenótipo: cor verde). É conhecido ainda que durante o processo da 

formação dos gametas, os cromossomos homólogos são separados na anáfase I da 

Meiose, ficando apenas um de cada tipo em cada gameta formado, portanto, os 

gametas apresentam apenas um alelo para o caráter cor da semente, que se unirá 

ao outro alelo do gameta com o qual ocorrer a fecundação para formar o novo 

indivíduo. Diante dessas informações foram apresentados os mesmos 

conhecimentos citando outros tipos de características, inclusive no ser humano. 

De posse dos conhecimentos prévios, foram esquematizados os 

cruzamentos, agora utilizando os termos já conhecidos pelos alunos, letras 

representando genes, as porcentagens obtidas dos cruzamentos e a definição de 

genótipos e fenótipos nos 

resultados observados. 

O passo seguinte foi 

“brincar de Mendel”, não com 

ervilhas no campo, mas com 

massa de modelagem 

confeccionada com base em uma 

receita encontrada na internet 

(figura 2). Com o intuito de não 

tomar tanto tempo, a massa foi 

trazida já pronta, apenas para ser 

colorida na sala de aula (figura 3). 

 

 

 

               Figura 3 (A e B). Colorindo a massa de modelar. 

 

Figura 2. Receita da massa de modelar de sabonete 
Disponível em:  
http://www.flinkiartes.com/2009/11/5-cinco-receitas-de-massa-de- 
biscuit.html . Acesso em 13 de Junho de 2011. 
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Foram formadas equipes de no máximo cinco alunos, e distribuídas bolotas 

de massa de cores diferentes (amarela e verde) para representar o trabalho de 

Mendel, cruzando ervilhas verdes com amarelas puras destacando-se os resultados 

obtidos. Cada equipe fez uma pequena marcação nas bolotas (ervilhas) amarelas, 

resultantes de cruzamento de amarelo com verde indicando que houve uma 

“mistura”, momento em que foi apresentado o conceito de heterozigoto ou híbrido 

(figuras 4, A e B). 

                    

  

 
 Figura 4.  A e B- Confecção das “ervilhas” pelos grupos 

 
 

 Nesta etapa foram explorados os resultados revendo cada passo do 

experimento realizado com as ervilhas e os alunos anotaram no caderno o 

procedimento e os respectivos resultados, iniciando com o cruzamento das 

linhagens puras amarelas com verdes, utilizando as bolotinhas de massa para 

representar os indivíduos e bolotas 

ainda menores representando os 

gametas. O trabalho era esboçado 

sobre papel sulfite (figura 5), e 

socializado entre as equipes, de 

forma que ao se certificarem de 

que estavam corretos procediam 

com a colagem das bolotas e 

registro dos resultados.  

 

A 

B A 

Figura 5. Cruzamento entre homozigotas 



Os passos seguintes foram desafios com outros tipos de cruzamentos como: 

amarela híbrida com híbrida amarela híbrida (figura 6 A), amarela híbrida com verde 

(figura 6 B), amarela híbrida com amarela pura (figura 7), entre tantas outras 

possibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  (A) Cruzamento entre heterozigotas; (B) Cruzamento: heterozigota e homozigota recessiva.                         
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Figura 7. Cruzamento entre homozigota dominante eee 
e híbrida 



Foi ainda sugerido que os grupos 

utilizassem a massa, para representar os 

cromossomos homólogos e os locos gênicos 

com seus alelos posicionados ( figura 8), 

simulando a segregação que ocorre durante a 

divisão celular para formação de gametas o 

que os torna puros e possibilita a continuação 

da mesma quantidade de cromossomos nos 

descendentes após a fecundação.  

 

 

Vale lembrar que ao elaborar o projeto pensou-se na possibilidade de 

empregar essa estratégia de utilização de modelagem para a compreensão da 

formação dos gametas (gametogênese), utilizando-se pequenos fios de cores 

diferentes representando cromossomos, facilitando a visualização da separação das 

cromátides e segregação independente. Que também seria de grande utilidade para 

demonstrar os casos de co-dominância e herança intermediária e, como as cores 

das massas são miscíveis entre si serviria para demonstrar herança quantitativa. 

Sendo assim, esse recurso quebraria um pouco a rotina da sala de aula abrindo um 

leque de possibilidades para a compreensão de vários conteúdos de genética, e 

com um pouco de criatividade, até mesmo de outros conteúdos da Biologia e de 

outras disciplinas. Pensando nessas possibilidades foi então proposto aos grupos 

que escolhessem dentro dos conteúdos de Genética, o que eles gostariam de 

representar utilizando a massa de modelagem, e que, procurassem exclusividade 

para que surgisse um maior número de possibilidades, enriquecendo o trabalho 

(figuras 9, 10, 11 e 12). O resultado foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Segregação dos cromossomosmos 
homólogos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 9. (A e B) Equipe 1-Tipos de cromossomos 

Figura 10. (A e B) Equipe 2-Formação de gametas - 2ª Lei de Mendel 
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Figura 11. (A e B) Equipe 3- Linkage - Ligação Gênica 

Figura 12. (A e B)  Equipe 4-Ausência de Dominância 
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Conclusão 

 

 A utilização de recursos didáticos diferenciados para se ensinar, requer uma 

dose de ousadia e disponibilidade de tempo para pesquisa e preparação de material. 

Traz ainda a preocupação de como será a receptividade por parte dos alunos, bem 

como a eficácia da aplicação da técnica no processo de ensino e aprendizagem. 

 O trabalho com a massa de modelagem teve uma excelente aceitação por 

parte dos alunos, com participação efetiva de todos os alunos da turma, contrário ao 

que se esperava, houve uma grande empolgação por parte da turma. Um misto de 

curiosidade e sensação de bem estar a cada novo conceito que deu condições de ir 

além do que estava planejado. Para quem estava orientando o trabalho, o cansaço 

foi satisfatório. Um turbilhão de questionamentos, tentativas de responder a  

questões levantadas, alunos sentados produzindo mesmo após o sinal de saída 

para o intervalo. Silêncio absoluto para ouvir as novas informações e conversas 

entre os membros de cada grupo, a fim de resolverem juntos os desafios propostos. 

Trocas de informações entre os grupos em busca de certificação dos resultados. 

Discussões e inferências. E o tempo parecia passar voando. Em suma, uma gostosa 

sensação de dever cumprido, e porque não dizer, aulas de genética que pareciam 

irreais. 

 Sem dúvida alguma, a utilização da massa de modelagem para ensinar 

conteúdos de Genética, principalmente a primeira lei de Mendel, pode ser de grande 

valia para ajudar o professor a motivar os alunos e tornar mais prazeroso o ato de 

aprender. 

 Ao término da aplicação do projeto, foi solicitado aos alunos que fizessem 

uma breve avaliação do processo, sem identificação e fora da sala de aula, para que 

não houvesse distorção das opiniões. Esses depoimentos (figura 10) são 

considerados fundamentais para a conclusão deste trabalho, afinal de contas, os 

alunos são o público alvo desta pesquisa e, a opinião deles é a real expressão do 

alcance dos objetivos propostos. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura13. (A,B,C,D,e E) Depoimentos de alunos sobre a utilização de massa de modelagem em sala de aula. 
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