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Resumo 
 

O presente trabalho relata atividades realizadas durante o ano de 2015 com os alunos da 3ª série do 
Colégio Estadual Carlos Silva – Ensino Médio, aplicadas referente à implementação pedagógica 
proposta no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O objetivo foi propor ações no 
ambiente escolar por meio da apresentação de filme, confecção de modelos, jogos e painéis, todas 
planejadas de forma que possibilitou a participação dos educandos e favoreceu a assimilação e 
compreensão de conceitos básicos, que envolvem a Biologia, específicos à molécula tridimensional 
do DNA, e aos conceitos fundamentais da Genética, dada a relevância de tais conhecimentos. Neste 
sentido, o trabalho destaca a alfabetização científica que propicia leitura e domínio do discurso 
científico, vocabulários e conceitos, importantes ferramentas para o entendimento e posicionamento 
do aluno frente a questões relacionadas com os avanços científicos.  De modo geral, as atividades 
práticas tiveram ampla aceitação por parte dos alunos e os resultados em relação à aprendizagem 
foram satisfatórios, podendo inclusive ser aplicados na sequência dos conteúdos de Biologia. 
 

Palavras-chave: Genética. Ensino Médio. Alfabetização Científica. 

 

Abstract 

 
This paper describes activities performed during 2015 school year with the 3rd grade students of 
Carlos Silva State Highschool, relating to the pedagogical approach implementation in Educational 
Development Program (EDP).  The objective was to propose actions in the school enviroment by 
means of movie presentation, preparation of models, games and panels, all of them planed in a way 
that enabled the participation of the students and propritiated the assimilation and undestanding of 
concepts involving biology, specific to the three-dimensional molecule of DNA and to the Genetic 
fundamental concepts, given the relevance of such knowledge. In this sense, the work highlights the 
scientific literacy that promotes reading and mastery of scientific discourse, vocabulary and concepts, 
relevant tools for understanding and positioning of the student front of issues related to the scientific 
advances. In such a way the practical activities were widely accepted by the students and the results 
in relation to learning  were satisfactory, and may also be applied following the Biology contents. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No contexto escolar os tópicos relacionados ao ensino da Genética são 

considerados os mais difíceis para aprender quanto para ensinar. E são tantos os 

avanços nessa área, que para o professor do ensino médio manter-se atualizado, 

muitas vezes torna-se um desafio (ARIAS, 2004; CAMARGO; INFANTE-

MALACHIAS, 2007). 
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 Os livros didáticos geralmente abordam os temas da Genética de maneira 

inadequada, isolado e sem contexto histórico, o que coopera para apatia e rejeição 

por parte dos alunos. Por isso, é importante lembrar, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares de Biologia do Estado do Paraná (2008), que na escola atividades 

experimentais com manipulação de materiais ou demonstrações representam uma 

forma importante na consolidação do ensino, e ainda cabe ao professor fazer uso 

dos recursos tecnológicos presentes na escola, a fim de criar um ambiente que 

estimule a participação e iniciativa dos alunos quanto à tomada de decisões. 

Desse modo, vale ressaltar a importância da alfabetização científica no ensino 

de Genética embasado em práticas, que proporcionem construção e apropriação 

progressiva dos conceitos científicos. Com o intuito de proporcionar ao aluno 

entendimento de forma clara dos avanços científicos e das novas tecnologias, cada 

vez mais presentes em sua vida.   

Considerando o panorama acima exposto, a ideia de desenvolver este 

trabalho surgiu a partir da necessidade da investigação dos conceitos básicos na 

área da Biologia, que são de suma importância, mais especificamente relacionados 

ao estudo da Genética. Como durante a vida escolar de qualquer pessoa são muitos 

os novos conceitos apresentados, e por observar que apresentam alto grau de 

abstração, essa proposta contempla uma reflexão sobre uma possível maneira de 

torná-los mais próximos à realidade dos alunos, o que poderá implicar em uma 

aprendizagem significativa. 

O presente artigo “Alfabetização Científica no Ensino de Genética” ressalta o 

uso de metodologias alternativas, como recurso para a construção de uma relação 

pedagógica mais produtiva e motivadora. A sequência de atividades desenvolvidas 

através de pesquisas, discussões e confecção de material pedagógico apresentaram 

resultados promissores e sugerem caminhos que possibilitam aos alunos a 

contextualização dos conhecimentos da Genética considerados abstratos, o que 

pode tornar a aprendizagem mais ativa e eficaz. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Muitos autores reconhecem a importante contribuição da Biologia como meio 

de compreensão da realidade frente ao mundo cada dia mais complexo. De acordo 

com Krasilchik (2008), a formação biológica contribui para que o cidadão seja capaz 



de compreender processos e conceitos da vida moderna, utilizar conhecimentos 

para tomar decisões individuais e coletivas de maneira ética e de respeito.  

Dessa maneira, ensinar Biologia, conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (2002), é permitir que os alunos desenvolvam novas maneiras de pensar 

e agir, interajam de forma consciente em relação aos outros seres, ao ambiente, ao 

corpo humano, à qualidade de vida das populações e aos sistemas tecnológicos, ou 

seja, adquiram maiores conhecimentos que a escola propicia ao aluno para 

posicionar-se frente a questões com sentido prático e crítico. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Biologia do Estado do Paraná 

(2008, p. 60), a ciência e a tecnologia, 

[...] são conhecimentos produzidos pelos seres humanos e interferem 
no contexto de vida da humanidade, razão pela qual todo cidadão 
tem o direito de receber esclarecimentos sobre como as novas 
tecnologias vão afetar a sua vida.   
 

Os temas relacionados à Genética e à Biologia Molecular, normalmente 

trabalhado na 3ª série do ensino médio, apesar de estarem em evidência pelos 

avanços alcançados têm sido considerados de difícil assimilação pelos alunos. Para 

Vilela (2007), os iniciantes no mundo das ciências consideram a linguagem científica 

quase incompreensível, desvinculadas da sua realidade, além do enfoque superficial 

que a maioria dos livros didáticos dá aos temas, o que também prejudica a 

compreensão e motivação.   

Neste sentido apesar dos temas da Biologia estar presentes no nosso 

cotidiano, a população não consegue fazer esta relação em se tratando de ensino 

(BRASIL, 2008). Cabe ao professor possibilitar ao aluno o desenvolvimento de 

habilidades para compreensão do papel do homem na natureza, pautado pela 

alfabetização científica.     

No trabalho em sala reconhece-se a necessidade da inclusão de atividades 

experimentais, ferramenta essencial para desenvolver a curiosidade e criatividade 

do aluno e tornar o aprendizado mais real. Temp (2011) destaca o uso de 

metodologias alternativas, como por exemplo, os modelos didáticos, representando 

uma forma eficaz para auxiliar a aprendizagem de muitos conteúdos relacionados à 

genética, que exigem de alunos e professores a capacidade de abstração e 

imaginação.  

Observa-se que questões envolvendo temas relacionados com a Genética 

estão em foco na mídia todos os dias. Uma importante estratégia auxiliar no ensino, 



segundo Resende e Klautau-Guimarães (2011) é o uso de textos de divulgação 

científica como ferramenta de facilitação na compreensão dos conceitos básicos 

relacionados à genética, os quais promovem maior domínio e coerência no uso de 

termos biológicos, além de motivação e contextualização desses conhecimentos. 

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares de Biologia do Estado do 

Paraná (2008), o uso constante nas aulas de Biologia de diferentes imagens em 

vídeo, transparências, fotos, textos de apoio contribuem para leitura crítica do aluno 

necessária para resolução de problemas. 

É no ensino médio, por exemplo, por meio dos conteúdos de Genética, que 

novas pesquisas, avanços científicos e tecnológicos são apresentados aos alunos. 

Entretanto, o professor encontra dificuldade em apresentar de forma clara e concreta 

essas novas tecnologias ao estudante para que ele tenha entendimento. Segundo 

Fourez (1994 apud SASSERON e CARVALHO, 2011, p. 67), para um indivíduo 

desenvolver opiniões a respeito dos novos conhecimentos é importante que ele seja 

alfabetizado cientificamente.  

Desse modo a alfabetização científica propicia leitura e entendimento do 

discurso científico, vocabulários, conceitos e história, e constituem ferramentas 

necessárias para entendimento e posicionamento do educando frente a questões da 

biologia e tecnologia do cotidiano. Assim, é visto que grande parte de nossos alunos, 

não se dão conta da relação cada vez maior dos avanços das técnicas genéticas 

com sua vida. Destacam Delício, Galdini e Nunes (2007, p. 207), que 

[...] grande parte da população considera Ciências como algo 
distante, sem relação e função direta com seu cotidiano, isto talvez 
seja reflexo das formas tradicionais do seu ensino, as quais são 
realizadas de forma pouco compreensível e não motivante, o que 
conduz a uma utilidade de rechaço, menosprezo ou indiferença para 
com essa área do conhecimento humano. 
 

Além disso, relacionado à alfabetização científica é importante destacar, que 

o aluno seja capaz de discutir os avanços científicos e os limites das intenções dos 

seres humanos, ter autonomia intelectual e ser possuidor de pensamento crítico. 

Como exemplo, a questão social destaque no estudo do DNA que prevê no futuro o 

surgimento de castas genéticas em função do aprimoramento de técnicas de 

manipulação gênica em busca da perfeição, como Watson e Berry (2008, p. 425-

426), relatam, 

[...] os críticos preveem um mundo em que o conhecimento genético 
será usado exclusivamente para ampliar o hiato entre os 



privilegiados (aqueles em melhor posição para aplicar a genética em 
proveito próprio) e os oprimidos (para os quais a genética servirá 
para agravar a sua situação). 
 

Assim faz-se necessário que o professor fortaleça suas explicações, com uso 

de modelos, esquemas, gráficos e outros recursos e proporcione a seu aluno maior 

compreensão da realidade (PAZ et al., 2006). 

Diante disso, o presente artigo, como parte dos trabalhos do PDE, define 

estratégias de ensino-aprendizagem de Biologia, a fim de permitir que os alunos por 

meio da discussão de conceitos básicos de Genética e confecção de material 

pedagógico adquiram conhecimentos necessários para a resolução de problemas e 

as exigências sociais da aplicação desse conhecimento, um correto e eficiente 

exercício da alfabetização científica. 

 

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

A implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola aconteceu 

com os alunos da 3ª série “B”, do período matutino, no Colégio Estadual Carlos Silva 

– Ensino Médio, com carga horária total de 32 horas. Este projeto teve como ação 

motivadora o uso de várias estratégias didáticas, em busca da tentativa de melhoria 

do ensino e aprendizagem de Biologia. A turma formada por 27 (vinte e sete) alunos 

durante a realização das atividades foi dividida em grupos de sete a nove 

integrantes, utilizando o critério de livre escolha.  

 

3.1. Módulo 1 – Atividade Investigativa 

A investigação ocorreu no dia 23 de março de 2015, durante duas horas 

aulas. 

 Conteúdos: Estruturas básicas das células/ Divisão celular e Conceitos 

fundamentais da Genética. 

 Objetivos: Investigar por meio da sondagem o nível de conhecimento dos 

alunos em relação aos conceitos básicos da Genética/ Verificar os conceitos que 

representam maior dificuldade para o aluno e mobilizar a atenção para o tema 

proposto. 



 Metodologia: Na sala de aula os alunos foram orientados a lerem e 

responderem com atenção um conjunto de questões envolvendo desenhos, múltipla 

escolha e discursivas. 

 Avaliação: Deu-se através de questões em folha impressa. 

 

3.2. Módulo 2 – A molécula de DNA 

Em termos metodológicos os trabalhos aconteceram de 24 de março de 2015 

a 30 de junho de 2015, totalizando 14 horas aulas.  

Conteúdos: A natureza química do DNA/ O que são e como atuam os genes?/ 

Duplicação do DNA e síntese do RNA. 

Objetivos: Identificar a constituição química do DNA/ Visualizar o aspecto 

tridimensional da molécula do DNA/ Estabelecer relações entre nucleotídeos, gene, 

proteínas e características. 

Metodologia: Na sala de aula, após a apresentação dos conteúdos teóricos, 

os alunos divididos em três grupos de nove alunos confeccionaram as moléculas 

tridimensionais de DNA, sua duplicação e transcrição DNA-RNA (figura 1). Na 

sequência as equipes apresentaram seus modelos, relacionando através de legenda 

os materiais utilizados no modelo com os componentes químicos da molécula. 

Durante a apresentação dos modelos, surgiram questionamentos importantes por 

parte das equipes e o professor fez as mediações necessárias para esclarecer as 

dúvidas, foi também um instrumento avaliativo.  

Questões apontadas pelo professor para direcionar as equipes: 

Equipe A – Estrutura Tridimensional do DNA 

 A estrutura confeccionada é baseada no modelo proposto por Watson e 

Crick? 

  É possível visualizar o aspecto tridimensional da molécula? 

 Considerando a molécula construída onde estaria contida a informação 

genética? O que faz um gene ser diferente de outro? 

Equipe B – Duplicação da Molécula de DNA 

 Observando o modelo confeccionado discuta o fato da duplicação do DNA 

ser chamada semiconservativa. 

 Qual a importância durante a duplicação de se conservar a sequência 

original de nucleotídeos? 



 Demonstre no modelo a possível ocorrência de mutações. 

Equipe C – Transcrição DNA – RNA 

 Qual a diferença estrutural e química entre DNA e RNA? 

 O gene representa a informação ou a característica? 

 Células com formas e funções diferentes apresentam diferentes tipos de 

genes ativos? 

Como sequência das atividades, os alunos assistiram na sala de vídeo o 

trecho do filme The Human Genome Project, produzido em 2001 pelo ECIB 

(Education and Community Involvement Branch) do - NHGRI (National Human 

Genome Research Institute) e do NIH - National Institute of Health - Bethesda, 

Maryland -EUA e traduzido pelo Núcleo de Difusão Científica do CEPOF/INOF, 

complementando a atividade de confecção do modelo de DNA.  

Esse foi um momento fundamental para destacar a importância da construção 

do modelo da atividade anterior, bem como para reconhecerem suas limitações em 

relação a um modelo estático. A animação apresentada no vídeo demonstrou a 

dinâmica da molécula do DNA e possibilitou que novas questões importantes 

apontadas pelo professor fossem discutidas e oportunizaram a avaliação da turma. 

 Com que intenção o filme inicia com dois meninos com características tão 

diferentes? 

 O que chamamos de alfabeto da vida? 

 Que relações são possíveis estabelecer entre o modelo de DNA 

confeccionado e o modelo de DNA representado no filme? 

Avaliação: Deu-se através dos questionamentos que surgiram por parte dos 

alunos e as apontadas pelo professor durante a confecção e apresentação do 

material; observação do desempenho dos alunos na resolução das atividades em 

folha impressa com exercícios de fixação e prova escrita envolvendo os conteúdos 

referentes ao histórico, a estrutura química, a duplicação e a transcrição do DNA. 

 

3.3. Módulo 3 – Conceitos fundamentais da Genética 

 Em termos metodológicos os trabalhos deste módulo aconteceram de 04 de 

julho de 2015 a 17 de agosto de 2015, totalizando 16 horas aulas.  

 Conteúdos: Conceitos básicos em Genética/ Herança mendeliana na espécie 

humana e Heredogramas. 



Objetivos: Reconhecer os conceitos básicos de genética/ Estabelecer relação 

entre os trabalhos de Mendel e a Genética Moderna/ Explorar por meio das células 

somáticas e germinativas o significado da mutação e variabilidade genética. 

Metodologia: Na sala de aula após a abordagem dos conteúdos teóricos, 

como estratégia pedagógica, a fim de facilitar a fixação e assimilação dos conceitos 

básicos relacionados à Genética e manter o interesse nas aulas de Biologia, a turma 

foi organizada em três grupos de nove alunos e confeccionaram o Jogo da Memória 

(figura 2). 

Previamente foram eleitos vinte e quatro termos, pesquisado imagens 

correspondentes e elaborado os respectivos significados. Na sequência definido as 

atribuições a cada equipe: 

 Equipe A – confecção de cartões em cartolina branca com os termos. 

 Equipe B – confecção de cartões em cartolina amarela com as imagens 

correspondentes. 

 Equipe C – confecção de cartões em cartolina azul com os significados. 

Cada equipe confeccionou três conjuntos de cartões com a mesma cor, que 

foram trocados entre elas passando a ter cada equipe o material completo, ou seja, 

24 cartões de cor branca, 24 cartões de cor amarela e 24 cartões de cor azul (72 

cartões). 

Como jogar: As equipes formadas por nove alunos foram divididos em subgrupos 

compostos por três alunos, assim como, as vinte e quatro trincas divididas entre os 

três subgrupos. Cada subgrupo composto por três alunos com oito trincas 

misturavam os cartões em linhas separadas pela cor, viravam as cartas formando 

trincas. Quando os subgrupos consideravam os oito conceitos assimilados trocavam 

as cartas no grupo com o outro subgrupo e repetiam o jogo. 

Na sequência das atividades como reforço do domínio dos termos utilizados 

na aula anterior, a turma foi dividida em quatro grupos para confecção de cartazes 

representando o cariótipo masculino e feminino, gametas e fecundação (figura 3). 

Através de moldes os vinte e três pares de cromossomos homólogos foram 

recortados e colados em cartolina representando uma célula somática masculina ou 

feminina (2n). Um segundo lote de cromossomos foi recortado e separado as 

cromátides irmãs formando dois conjuntos (n). O primeiro conjunto foi colado na 

mesma cartolina representando uma célula n (gameta masculino ou feminino), o 



segundo conjunto foi unido ao lote de outra equipe representando a fecundação e 

colados em outra cartolina. 

Depois de organizado as células somáticas e gametas foram representados 

no cariótipo quatro características de herança mendeliana simples, de maneira 

aleatória em posições definidas nos cromossomos homólogos. 

Avaliação: Deu-se através dos questionamentos que surgiram por parte dos 

alunos e apontados pelo professor durante a confecção e apresentação do material; 

desempenho dos alunos na resolução de atividades em folha impressa com 

exercícios de fixação e prova escrita envolvendo os conteúdos referentes à herança 

mendeliana, conceitos básicos em genética e heredogramas, e ainda, a investigação 

final. 

 

4.   RESULTADOS 

 

4.1. Módulo 1 – Atividade Investigativa 

A primeira atividade de implementação, conforme descrita anteriormente, teve 

por finalidade levantar os conhecimentos prévios dos alunos em relação a conceitos 

considerados básicos no estudo da Genética. Ao final das atividades o mesmo 

instrumento foi aplicado, com intuito de avaliar o que foi e o que não foi alcançado 

em termos cognitivos pelos mesmos. 

 

4.2. Módulo 2 – A molécula do DNA 

Inicialmente foram apresentados os conteúdos teóricos, em seguida, a 

atividade de confecção de modelos e apresentação de filme. 

Durante a confecção dos modelos tridimensionais da molécula de DNA, 

observou-se no grupo a atenção e envolvimento de todos na manipulação dos 

materiais. Seguiam um molde e uma legenda definida previamente para que o 

trabalho fizesse sentido e não perdessem o foco. 

Na apresentação dos modelos, as equipes mostraram envolvimento e 

demonstraram com detalhes as características de seu modelo. Importante destacar 

que tanto na confecção, quanto nas apresentações dos modelos, inúmeras dúvidas 

surgiram por parte dos alunos quanto à especificidade entre A=T e C≡G, diferenças 

entre os nucleotídeos, visualização do aspecto tridimensional, localização do gene, 

ocorrência de mutações, divisão semiconservativa e diferença química entre DNA e 



RNA. A exploração dos próprios modelos confeccionados de forma interativa entre o 

professor e alunos mostrou-se importante, para que as dúvidas fossem esclarecidas. 

Com relação à questão especificidade entre as bases nitrogenadas A=T e 

C≡G, a observação da representação no modelo tornou claro para os alunos, onde o 

canudinho de cor amarela representava duas pontes de hidrogênio específico ao 

encaixe adenina com timina, enquanto o canudinho de cor azul representava três 

pontes de hidrogênio específico ao encaixe citosina com guanina. 

A manutenção no modelo do arame, moldado semelhante a uma escada em 

espiral, contribuiu para que os alunos visualizassem o que é o formato 

tridimensional. Outra questão importante, o fato de obedecer no modelo uma 

sequência definida de pares de nucleotídeos, estabeleceu relação com nossas 

células que também obedecem a uma sequência definida por 50% do material 

genético materno e 50% do material genético paterno, mantida a partir da 

fecundação. E ainda, os alunos compreenderam por meio do modelo de duplicação 

a conservação do DNA, assim como, através do modelo da transcrição as 

características da estrutura química do RNA através da visualização da fita simples 

formada e presença da base nitrogenada uracila. 

Na sequência com a apresentação do trecho do filme The Human Genome 

Project a animação permitiu aos alunos observar as bases nitrogenadas, com suas 

pontes de hidrogênio unindo e separando as fitas de DNA, na duplicação e 

transcrição. Importante destacar que a construção dos modelos de DNA, na 

atividade anterior, realizada pelos alunos mostrou-se relevante para o entendimento 

das informações apresentadas no filme, e ainda, os avanços alcançados pela turma. 

 Isso foi possível observar pois, ao serem propostas algumas questões para 

discussão relacionadas ao DNA, verificou-se que os alunos, organizados em grupos, 

reconheceram conceitos e estruturas químicas do DNA, relacionaram às sequências 

de bases nitrogenadas com o código genético, os diferentes genes ativos com a 

diferenciação celular, o controle da síntese de proteínas e de todo o metabolismo 

celular com a molécula de DNA. 

Contudo na resolução dos exercícios de fixação, quatro alunos não 

conseguiram fazer a associação entre os nucleotídeos, gene e informação genética, 

apresentaram dificuldades na representação da fita complementar de DNA, RNA 

mensageiro e polipeptídio formado, e também, no cálculo de indicação da proporção 



de bases nitrogenadas em um segmento de DNA. Na prova escrita os mesmos 

alunos não resolveram corretamente as questões que abordavam o mesmo tema.  

Aproximadamente 15% dos alunos conforme indicado acima, apesar do 

envolvimento com as atividades não demonstraram aprendizagem dos conteúdos do 

módulo, representando um percentual significativo. Isso pode ser explicado pelo 

número de alunos na turma (27). Entretanto quando pensamos em uma sala com 

esse número de alunos, isso se torna um fator prejudicial, pois dificulta o professor 

perceber a maior dificuldade de compreensão dos alunos, e ainda, a necessidade de 

quatro aulas na atividade de confecção de modelos, gerando um intervalo de uma 

semana para ser concluída. 

Apesar disso, diante dos resultados obtidos na atividade avaliativa escrita, 

bem como na realização dos exercícios de fixação, pode-se considerar que os 

demais educandos demonstraram um aproveitamento satisfatório. Importante 

destacar ainda os avanços alcançados pelos alunos em questões referentes a este 

módulo, na investigação no final da implementação, como exemplo, na 

representação da estrutura do DNA através de desenho, a investigação inicial 

mostrou que apenas cinco alunos representaram um desenho de dupla-hélice, os 

demais não representaram ou os desenhos não tinham relação com a questão. Na 

investigação após o término do módulo, todos representaram uma dupla-hélice, 

sendo que dezesseis dos alunos completaram os segmentos de DNA com as bases 

nitrogenadas, mostrando compreensão de detalhes da estrutura. 

 

4.3.  Módulo 3 – Conceitos fundamentais da Genética 

Nesta etapa foram apresentados os conteúdos teóricos, em seguida, 

confeccionado o jogo da memória e os cartazes representativos de cariótipos 

humanos e fecundação. 

Na construção do jogo da memória, a fase de confecção dos cartões pelas 

equipes ocorreu espontaneamente. Observou-se nos grupos empenho e 

envolvimento por parte de todos os integrantes da equipe, tanto na confecção dos 

cartões, quanto na realização da primeira tarefa, após a confecção que consistia em 

organizar as trincas com os vinte e quatro conceitos básicos da Genética, pela 

combinação entre o termo, o desenho representativo e a descrição do conceito.  

A segunda etapa consistia na atividade do jogo da memória. No final da aula 

observou-se que a prática do jogo possibilitou que a maioria dos alunos fixassem os 



termos básicos relacionados à Genética, além de conseguirem fazer relação com os 

desenhos e definição, favorecendo o desenvolvimento cognitivo. Porém destaco 

como negativo o fato de dois alunos na prática do jogo, por apresentarem dificuldade 

em fixar rapidamente os termos, perderem o interesse pela atividade e se 

dispersarem, uma vez que não conseguiram formar as trincas como os demais. 

Na construção dos modelos de cariótipo a fase de confecção exigiu atenção e 

envolvimento das equipes que corresponderam muito bem, demonstraram 

habilidade e muita criatividade na confecção de figuras e na escolha de cores.  

 As equipes utilizaram o material confeccionado nas apresentações 

demonstrando domínio em relação aos termos básicos da genética. Destacaram 

com segurança os cromossomos sexuais, definindo o sexo nas suas representações 

e os pares de alelos fazendo indicação dos genótipos, fenótipos, caráter dominante, 

recessivo, homozigoto e heterozigoto.  

No momento em que as equipes uniram seus materiais genéticos na 

representação da fecundação através do material confeccionado, as comparações 

feitas na apresentação entre as características do novo indivíduo e características 

dos pais, favoreceram a aprendizagem significativa no sentido de melhorar a 

compreensão dos alunos, pois na atividade observaram e realizaram a passagem da 

informação genética de geração a geração, a meiose e também, a variabilidade 

genética na espécie humana.  

As questões referentes a este módulo na investigação no final da 

implementação, em alguns aspectos reforçam a importância pedagógica das 

atividades do módulo, por exemplo, em relação ao conceito de Genética, na 

investigação inicial os cinco alunos que definiram o termo se limitaram a relacionar 

Genética ao que faz as pessoas parecerem umas as outras. Na investigação no final 

do módulo todos os alunos reconheceram a Genética como uma ciência, que estuda 

a hereditariedade, e muitos citaram exemplos de características genéticas. Ainda em 

uma questão utilizando a representação de dois pares de cromossomos homólogos 

e quatro pares de genes alelos, os alunos reconheceram corretamente os termos 

cromossomos, genes alelos, fenótipo, genótipo, locos, célula haploide, genes 

recessivos e dominantes, demonstrando que as ações desenvolvidas favoreceram o 

conhecimento estrutural a respeito de conceitos fundamentais da genética básica. 

Porém em se tratando de divisões celulares, na investigação inicial nenhum 

aluno diferenciou mitose de meiose. Na investigação no final da implementação 



quinze alunos fizeram corretamente esta diferenciação, comprovando que apesar 

das representações, articulações e analogias a abstração em relação às divisões 

celulares não foi superada por 44% da turma. 

Apesar da compreensão observada pela turma na realização de exercícios de 

fixação, e do aproveitamento positivo alcançado na prova escrita no final do módulo, 

considerando que as ações de implementação do projeto visam tornar os conceitos 

relacionados à Genética significativos ao aluno, vejo a má compreensão de meiose 

e mitose apresentada pelos alunos, como uma limitação para o aprendizado das leis 

de Mendel na sequência lógica dos conteúdos.  

Neste sentido, vale repensar em uma adequação metodológica na 

implementação inserindo atividades contemplando divisões celulares, visto sua 

importância nos processos biológicos e formação de gametas. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo demonstrar que ações dinâmicas em sala 

como pesquisas, discussões e confecção de material pedagógico podem estimular a 

participação dos alunos e possibilitar domínio do discurso científico, vocabulários, 

conceitos e história que envolve os conteúdos de Genética. É no ensino médio que 

as novas tecnologias ligadas à ciência da hereditariedade são apresentadas aos 

alunos, e seu entendimento depende do conhecimento de conceitos básicos 

(JUSTINA, 2001). 

Constatou-se no desenvolvimento desse trabalho, que o uso de metodologia 

diferenciada permite por meio da experimentação e confecção de modelos, jogos e 

cartazes, a reprodução prática de estruturas diminutas muito teóricas e abstratas, e 

ainda, podem despertar e envolver o aluno no processo de aprendizagem. De 

acordo com Carabetta (2010), o ensino de biologia mais do que fornecer 

informações, quando transmitido com procedimentos didáticos planejados, poderá 

estimular o aluno a refletir e aplicar os conteúdos trabalhados em sala de aula na 

resolução de situações problemas. 

Diante disso, a análise dos resultados obtidos na turma quanto à interação, 

assimilação e compreensão dos conceitos básicos que envolvem a genética, pode-

se afirmar que os recursos utilizados nas aulas mostraram-se como propostas 



alternativas, interessantes e atraentes na construção do processo de alfabetização 

científica entre os alunos.  

Pois as atividades em sala de aula mesmo com uso de materiais simples e 

acessíveis, mostraram-se satisfatórias no sentido do professor romper as formas 

tradicionais de ensino, já que os alunos não se limitaram a memorização mecânica 

de conceitos prontos e a investigações simples, por muitas vezes nas apresentações 

foi possível aos alunos explicações bastante consistentes e coerentes das estruturas 

e conceitos analisados.  

Em relação aos resultados obtidos nas avaliações escritas e investigação no 

final das atividades, descritas anteriormente, que demonstram deficiência na 

aprendizagem por parte de alguns alunos em relação à estrutura química do DNA e 

aos conceitos básicos da Genética, com destaque a divisões celulares. Vale 

destacar que a proposta é passível de adequações, como por exemplo, dividir a sala 

em A e B na realização das atividades de confecção permitindo maior interação 

entre professor e alunos; trabalhar o jogo da memória formando pares ao invés de 

trincas para facilitar a assimilação dos alunos com dificuldade de concentração e/ou 

memorização, e ainda, definir etapas das atividades práticas de acordo com as aulas 

semanais de Biologia (duas aulas) evitando retomada e repetições exaustivas do 

mesmo conteúdo. 

Dessa forma, vale ressaltar que o professor deve repensar a sua prática 

pedagógica, quando necessário buscar estratégias de ensino que facilitem o 

aprendizado do aluno diante dos conteúdos de Biologia considerados abstratos, e 

que tenha um olhar reflexivo sobre a linguagem científica que desvinculada da 

realidade praticamente não tem sentido para o educando no ensino médio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Confecção das moléculas tridimensionais de DNA. 
Fonte: o próprio autor 

 

Figura 2. Confecção do jogo da memória. 
Fonte: o próprio autor 
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