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Resumo: Um dos aspectos principais da educação científica para a cidadania diz respeito aos 

conhecimentos da Genética, que apresentam característica multidisciplinar e estão inseridos 

em vários aspectos no contexto social. O desenvolvimento do conhecimento científico sobre 

as bases da Herança Biológica apresenta um histórico intenso de avanços e descobertas, que 

exigem muitas reflexões sobre os principais conceitos. A literatura apresenta a área da 

genética como umas das que apresenta maiores dificuldades de aprendizagem, independente 

do nível de ensino. No ensino universitário, se observa um grande distanciamento do saber 

científico devido à dificuldade dos estudantes em associar os conceitos básicos de genética 

(genes, cromossomos e DNA) aos processos biológicos mais complexos (reprodução, mitose 

e meiose). O presente artigo avalia a utilização do recurso didático “jogo dos dominós” como 

facilitador na aprendizagem dos conceitos de forma integrada e contextualizada. O “jogo dos 

dominós” é um modelo didático de baixo custo, fácil preparação e que destaca a 

recombinação, a dinâmica do material genético na transmissão de célula a célula e também 

entre gerações, a formação de gametas e os possíveis erros na transmissão do material 

genético. A pesquisa foi realizada de forma colaborativa com geração descritiva de dados e a 

coleta das informações se deu por intermédio de questionários fechados, de avaliações dos 

conhecimentos (antes e depois). Verificou-se que as atividades com os dominós auxiliaram 

substancialmente os estudantes em seu desenvolvimento quanto às metas de aprendizagem 

que pautaram as dinâmicas, em especial àquelas que versavam sobre as relações dos 

cromossomos durante as divisões celulares e articulação entre os conceitos de cromossomos, 

cromátides e moléculas de DNA. Além desse aspecto, evidenciou-se maior e melhor domínio 

dos conceitos científicos em atividades realizadas após as estratégias. 

 

Palavras-chave: conceitos de genética; dificuldade de aprendizagem; jogo dos dominós; 

ensino de genética. 

 

 

Introdução 

Após mais de 150 anos da publicação do trabalho original de Gregor Mendel (1866), o 

desenvolvimento do conhecimento científico sobre as bases da Herança Biológica apresenta 

um histórico intenso de descobertas. No século XX, se destaca a construção de um modelo 

explicativo com o início do desenvolvimento da Genética Clássica e a descoberta do modelo 

da estrutura química e molecular do material genético, levando ao início da Genética 

Molecular. No decorrer do século XXI o desenvolvimento de novas tecnologias para acessar o 
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material genético nos levaram à era das Genômicas e dos estudos da Regulação da Expressão 

dos Genes. Diante desse avanço do conhecimento científico, surgem novos desafios sobre as 

bases da Herança Biológica, que devem ser percebidas como além de Mendel e além do 

DNA.  

Tendo por base a presença da Ciência na sociedade contemporânea, o ensino da 

Biologia, com especial ênfase no ensino da Genética, apresenta um papel importante no 

processo de formação de cidadãos conscientes e críticos frente às novidades científicas. Com 

o avanço do conhecimento científico e sua aplicação no cotidiano, a Genética foi incluída na 

formação básica como também, nos meios de comunicação. Entretanto, em paralelo à 

velocidade do conhecimento científico produzido, se observa que esse conhecimento é pouco 

entendido pelo público (Dougherty, 2009), que a herança biológica ainda é explicada com 

explicações e/ou crenças populares e que há um distanciamento grande em relação ao que é 

ensinado, principalmente devido à existência de concepções alternativas nos estudantes (Shaw 

et al, 2008).    

 A Genética é apontada por vários autores como a área da Biologia em que os 

estudantes apresentam maior dificuldade de entendimento, independente do nível de ensino. 

Diversos estudos têm mostrado que a área da genética é um tema  considerado com muitas 

dificuldades de aprendizagem, em diferentes países, desde o ensino fundamental ao ensino 

superior. Bugallo Rodriguez (1995) apresenta uma revisão histórica sobre as dificuldades e a 

importância da genética para o currículo do ensino secundário. O autor salienta as 

dificuldades de compreensão da herança biológica e dos obstáculos envolvidos na 

aprendizagem de conceitos mais complexos. No ensino superior, os estudantes universitários 

ainda confundem diversos conceitos, não conseguem organizar as etapas do processo de 

divisão celular e associá-las com os aspectos moleculares da transmissão e expressão do 

material genético (Griffiths e Mayer-Smith, 2000; Smith e Knight, 2012). 

 No ensino secundário, a literatura aponta a presença de uma percepção determinista 

como consequência das concepções alternativas e dificuldades de aprendizagem nas relações 

dos principais conceitos e processos como: genes, cromossomos, genoma, mitose, meiose, 

reprodução e hereditariedade. Estes trabalhos apontam que essas dificuldades são devidas aos 

processos cognitivos exigidos para relacionar os saberes dos níveis moleculares, celulares, 

simbólicos e fenotípicos e à extensa nomenclatura específica da área. Além disso, a 

abordagem do ensino se apresenta como fragmentada, descontextualizada e desatualizada. 

Após ampla documentação do problema, os estudos seguiram no sentido buscar outras formas 

de ensino que favorecessem a aprendizagem dos estudantes, como: analisar, propor e avaliar 

diferentes materiais didáticos, como também, planejar, selecionar os conteúdos e as 



 

sequências didáticas, (Ayuso e Banet, 2002; Cid e Neto, 2005; González et al, 2017; Porras e 

Oliván, 2013; entre outros).    

Outro aspecto importante nesse contexto diz respeito ao conhecimento e clareza do 

conteúdo do professor. Há relatos na literatura que os estudantes de licenciatura, em formação 

inicial, também apresentam parte das concepções alternativas dos estudantes e dificuldades de 

estabelecer uma relação clara entre os conceitos, como também, entre os conceitos e os 

processos biológicos mais complexos (Bahar et al. 1999; Espuelas, 2016; Saka et al. 2006).    

No ensino superior, os estudos cujo enfoque foi analisar os conhecimentos sobre os 

processos do ciclo celular salientam muitas dificuldades em contextualizar a divisão celular e 

relacionar suas implicações com os processos mais amplos da biologia humana, como 

também, fazer a correlação correta entre os conceitos de gene-cromossomos-DNA (Giacóia, 

2006 ; Infante-Malaquias, et al, 2010; Newman, et al, 2012; Temp et al, 2014;  Wright e 

Newman, 2011).    

Esses obstáculos são desafios a serem superados com o desenvolvimento de 

estratégias didáticas e ou objetos de aprendizagem para o ensino efetivo de Genética, que 

levem a uma ampliação dos conceitos científicos e suas aplicações em diferentes contextos. 

Deste modo, apontamos a utilização do objeto didático, “Combinar e recombinar com os 

dominós”, elaborado por professores do ensino superior, para auxiliar na aprendizagem do 

conceito de “genomas e suas relações estruturais e de transmissão”.  Como base teórica, 

propomos a utilizamos da Teoria do Perfil Conceitual como um valioso e efetivo instrumento 

para o planejamento e análise do ensino e aprendizagem, fornecendo todo aporte para análise 

da heterogeneidade de significados que possa apresentar o conceito de “genoma e suas 

relações estruturais e de transmissão”. 

 

 Teoria do Perfil Conceitual 

O processo de ensino aprendizagem dos conceitos científicos é uma grande 

preocupação no Ensino de Ciências, principalmente devido ao distanciamento deste, em 

relação ao saber cotidiano e do saber escolar.  

No intuito de modelar a rica e invariável heterogeneidade de pensamentos e falas 

existentes em qualquer sala de aula e, opondo-se ao paradigma de que os estudantes, para 

aprender ciências e seus conceitos devem rescindir todo vínculo com suas concepções prévias, 

a Teoria do Perfil Conceitual (TPC) apresenta-se como uma "ferramenta de análise de modos 

de pensar" . O perfil conceitual pode ser compreendido como "modelos usados por indivíduos 

para significar suas experiências a partir de diferentes modos de ver e conceituar o mundo, 

que são representados por zonas distintas" (MORTIMER, 1996). 



 

 O ensino-aprendizagem de ciências ganha um enfoque de ampliação do modo de 

como entender e utilizar um conceito (perfil conceitual), principalmente pautada numa ótica 

sócio-interacionista. Um dos aspectos relevantes para que ocorra o processo de ensino-

aprendizagem é a tomada de consciência, pelo aluno, de seu próprio perfil conceitual. 

Segundo a TPC, as ideias baseadas em conhecimentos prévios, podem conviver e relaciona-se 

com conceitos cientificamente aceitos, cabendo ao professor, durante o processo ajudar na 

conscientização pelo próprio aluno, promovendo assim, a evolução conceitual por meio de 

uma mudança no perfil conceitual (MORTIMER, 1996).  

A TPC foi utilizada como referencial teórico em pesquisas para a compreensão de 

concepções em conteúdos de Biologia, apresentando-se como importante referencial sobre a 

aprendizagem de conceitos científicos. Essa abordagem propicia a apresentação de conceitos 

científicos de uma forma mais eficiente, levando ao enriquecimento dos perfis dos estudantes 

e à percepção de utilização dos mesmos, em diferentes contextos (VAIRO e FILHO, 2013). 

 

Objeto de Aprendizagem (AO) – Combinar e recombinar com os dominós   

A experiência acadêmica revela que, um dos fatores que limitam a assimilação e a 

correta aplicação do conhecimento científico em Genética, está na natureza dos fenômenos e 

suas conceituações, visto que os estudantes apresentam muita dificuldade de diferenciar 

conceitos basilares como DNA, gene, alelos e genoma, como também, fazer uma relação 

coerente entre esses conceitos nos processos da mitose e da meiose. O OA dos dominós foi 

desenvolvido por Klautau-Guimarães et al.(2008), é um modelo didático de baixo custo, fácil 

preparação e que destaca a recombinação, a dinâmica do material genético na transmissão de 

célula a célula e entre gerações, a formação de gametas e os possíveis erros na transmissão do 

material genético. O material também permite a concretização de um conteúdo abstrato em 

decorrência da busca ativa da compreensão dos processos, e da relação entre os conceitos 

genéticos e citológicos.  

O OA aborda os principais conceitos de Genética relacionados à herança, ao genoma e 

à reprodução utilizando o modelo didático em atividades nas quais estimula o estudante a 

vivenciar uma experiência dinâmica, dentro de um processo dialógico de ensino e 

aprendizagem. O vídeo é um apoio ao processo de ensino quando da utilização do material 

concreto, pois estimula o raciocínio e a concretização do aprendizado de conteúdos 

considerados abstratos, por meio de uma atividade reflexiva e ativa. O vídeo apresenta 

duração aproximada de 18 (dezoito) minutos e divide-se em cinco partes: (1) Apresentação do 

material; (2) Entendendo os genomas; (3) Dinâmica do material genético na reprodução 

celular; (4) Entendendo a variação genética intercromossômica; e (5) Entendendo a variação 



 

genética intracromossômica. O vídeo tem acesso livre e está disponível no youtube no link 

https://www.youtube.com/watch?v=QUjiXQOtC9Y (em português) e em espanhol no link 

https://www.youtube.com/watch?v=HTygfQNCx2U.  

 Desde modo, este trabalho teve com o objetivo principal avaliar a aplicabilidade de 

um conjunto de procedimentos para aprendizagem do conceito de “genoma: estrutura e 

transmissão”, para estudantes de ensino superior, em duas universidades. Esses 

procedimentos tiveram o apoio do objeto de aprendizagem "combinar e recombinar com os 

dominós" e a metodologia de aplicação, fundamentada na Teoria do Perfil Conceitual.  

 

Metodologia   

A pesquisa foi realizada de forma colaborativa com geração descritiva de dados e a 

coleta das informações se deu por intermédio de questionários fechados (atividades), 

observações participativas e anotações em diário de campo, que auxiliaram na organização e 

no tratamento dos dados. As bases teóricas da TPC orientaram as reflexões dos docentes na 

elaboração das atividades, no sentido de criar situações com qualidades de ampliar o conceito 

de genoma e suas relações de estrutura e transmissão. A escolha de abordagem do conceito de 

genoma, não considerando toda a sua amplitude de aplicação, foi devido aos relatos das 

dificuldades na literatura e às características do objeto de aprendizagem. 

A proposta para a avaliação foi composta da sequência de atividades: 1) atividade pré 

teste,  2) 2 (duas) atividades presenciais de aplicação do OA e 3) atividade pós teste. A 

atividade pré-teste, elaborado com questões diretas sobre o conhecimento científico, foi 

aplicada no primeiro dia de aula, de caráter individual e sem consultas. O objetivo principal 

foi de evidenciar as principais ideias dos estudantes sobre o conceito de genoma e suas 

relações com a estrutura e transmissão. As respostas do pré-teste nortearam os principais 

aspectos a serem abordados nas etapas posteriores. As atividades presenciais de utilização do 

OA, contaram com a visualização prévia do vídeo (atividade à distância), e foram aplicadas 

aos pares de estudantes, para incentivar o caráter dialógico. Para essas 2 (duas)  atividades  

foram utilizadas as sugestões dos artigos do OA (KLAUTAU-GUIMARÃES et al, 2008 e 

2011), com algumas modificações. O pós-teste foi elaborado com questões de aplicação dos 

conhecimentos trabalhados no pré-teste, mas com abordagens contextualizadas, de maneira 

que fosse possível uma avaliação sobre as similaridades e os distanciamentos dos conceitos 

científicos de “genoma: estrutura e transmissão”. 

Para melhor organização na avaliação das percepções dos estudantes, as questões do 

pré-teste e do pós-teste foram vinculadas às metas de aprendizagem propostas, que são: A- 

compreensão do comportamento do material genético nos processos da mitose e da meiose; 

https://www.youtube.com/watch?v=QUjiXQOtC9Y
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B- compreensão da relação entre genoma, ploidia, molécula de DNA, cromossomo e 

cromátides; C- compreensão da relação entre transmissão do material genético, meiose e 

formação de gametas e D- compreensão da origem da variação detectada nos gametas. As 

metas foram definidas de acordo com as dificuldades apresentadas na literatura e na estrutura 

do objeto de aprendizagem. Assim, foi possível perceber as maiores dificuldades apresentadas 

pelos estudantes, como também, observar se houve ampliação da utilização dos conceitos, nos 

contextos diferentes apresentados.  

Essa metodologia foi aplicada nas disciplinas de Genética, pelos docentes 

responsáveis, nas Universidades de Brasília e da Universidade da Costa Rica (UCR). Na UnB, 

a turma era de 15 estudantes de graduação, do quinto semestre do curso de Biologia, e a 

sequência de atividades foi aplicada em 2 semanas, num total de 4 aulas (8h) presenciais. Na 

UCR, a turma 51 estudantes, do quinto semestre do curso de Biologia, as atividades foram 

aplicadas no módulo de aulas práticas, num total de 3 aulas (6h) presenciais.  

Para a análise dos resultados, buscou-se avaliar o grau de adequação das respostas dos 

alunos ao conhecimento científico, para cada questão do pré-teste e do pós-teste.  A análise 

qualitativa consistiu na construção de categorias a partir das respostas dos alunos. Os 

professores-pesquisadores envolvidos na elaboração e aplicação da proposta de ensino 

analisaram e discutiram as respostas e, posteriormente, construíram e refinaram gradualmente 

o conjunto de categorias. Na avaliação da UnB e da UCR, para cada quesito das questões do 

pré-teste e pós-teste foram atribuídos escores, sendo: 0 - não respondeu (em branco); 1 – 

insatisfatório; 2 - parcialmente satisfatório e; 3 - satisfatório. Na avaliação da UCR, uma das 

questões foi de caráter explicativo/dissertativo, assim as respostas foram analisadas e 

categorizadas em: 1- erro; 2- acerto sem explicação e 3 – acerto com explicação. Após a 

análise de cada teste separadamente, foi realizada a confrontação das categorias entre os 2 

teste (antes x depois), de maneira que foi possível avaliar nas respostas, se houve ampliação 

da utilização dos conceitos trabalhados. No caso das questões explicativas da UCR, a 

categorização comparativa foi de acordo com descrito na tabela 3. 

 

Resultados 

Foram realizadas atividades utilizando o OA, “combinado e recombinado com os 

dominós”. As atividades foram desenvolvidas em duplas, em ambas as universidades, o que 

favoreceu a manipulação do material e a discussão das questões propostas. Durante as 

atividades foi possível constatar grande interesse por parte da maioria dos estudantes, como 

também, interações entre as duplas de estudantes. De maneira geral, os estudantes se 

surpreenderam ao manipular as peças dos dominós, simulando a segregação dos 



 

cromossomos, que permite a visualização de conceitos e processos abstratos.  Por esses 

motivos, houve grande participação nas atividades o que proporcionou a oportunidade de 

muitos questionamentos por parte dos estudantes, que foram sanados com a participação 

interativa dos docentes responsáveis. 

As avaliações comparativas do pré-teste e do pós-teste foram organizadas de acordo 

com as metas de aprendizagens descritas acima, nas duas universidades. 

 

Na Universidade da Costa Rica (UCR) 

Os resultados das avaliações para a meta A e para a meta B estão apresentados na 

tabela 1 e 2, respectivamente. 

Para a meta A (compreensão do comportamento do material genético nos processos da 

mitose e da meiose) foi observado que não houve questões em branco nos 2 testes. No pré-

teste a maioria das respostas foram classificadas como insatisfatórias (53,9%), seguidas pelas 

parcialmente satisfatórias (43,1%) e satisfatórias (4%). Após a aplicação das atividades as 

respostas foram classificadas em: insatisfatórias (6,4%), parcialmente satisfatórias (83%) e 

satisfatórias (10,6%). Esses resultados  apresentam que a maioria dos estudantes conseguiu 

perceber a dinâmica do material genético, entretanto não de maneira completa, faltando ainda 

a melhor compreensão de alguns aspectos referentes à relação entre a replicação do DNA, as 

cromátides irmãs e os cromossomos.  

 

Tabela 1: Resultados das avaliações comparativas para a meta A, na UCR. 

  Branco/NR*  Insatisfatório Parcialmente 

satisfatório 

   Satisfatório    Total  

Antes         0    27 (53,9%)    22 (43,1%)    02 (4%)       51 

Depois         0    03 (6,4%)   39 (83%)    05 (10,6%)       47 

*(NR = não respondeu) 

 

Para a meta B (compreensão da relação entre genoma, ploidia, molécula de DNA, 

cromossomo e cromátides), os resultados apresentam que grande parte dos estudantes não se 

sente apta a responder as questões iniciais (29,4%) e outros apresentaram respostas 

insatisfatórias (33,4%). Após as atividades, a maioria dos estudantes foi capaz de aplicar o 

conhecimento científico trabalhado em outro contexto (63,3%), indicando assim, que houve 

melhor percepção das relações entre as terminologias trabalhadas. Entretanto, ainda 

permanece uma parte que não se apropriou de maneira adequada dessas terminologias e 

conceitos, principalmente no contexto dos processos da mitose e da meiose (26,5%). Para um 



 

pequeno grupo (10,2%), ainda não foi evidente a percepção e assimilação da relação entre 

esses conceitos. Essa dificuldade é a mais citada na literatura no ensino médio e superior.  

 

Tabela 2: Resultados das avaliações comparativas para a meta B, na UCR. 

    Branco/NR*  Insatisfatório Parcialmente 

satisfatório 

   Satisfatório    Total  

Antes   15 (29,4%)   17 (33,4%)    09 (17,6%)   10 (19,6%)      51 

Depois          0     05 (10,2%)   13 (26,5%)   31 (63,3%)      49 

*(NR = não respondeu) 

 

Para as metas C (compreensão da relação entre transmissão do material genético, 

meiose e formação de gametas) e D (compreensão da origem da variação detectada nos 

gametas), as análises foram realizadas gerando um só conjunto de dados, que estão 

apresentados na tabela 3.  Essa análise avaliou as respostas de um mesmo estudante, antes e 

depois, assim é possível observar a evolução individual na aplicação dos conceitos 

trabalhados.  

 

Tabela 3: Categorização das respostas dos pré-teste e pós-teste de maneira 

comparativa, para as metas C e D, na UCR. 

 

  
  

               Antes               Depois N* 

A Erro/ acerto sem explicação Acerto com explicação 19 

B Acerto explicado Acerto sem explicar 5 

C Acerto explicado Acerto explicado 13 

D Erro    Acerto sem explicar 2 

E Acerto não explicado Erro 2 

F Erro    Erro 1 

*N = número de estudantes 

  

Observou-se que a maioria dos estudantes (n=19; 45%) apresentaram evolução em 

suas respostas, utilizando as terminologias adequadas aos processos biológicos. Nas 

justificativas apresentadas após as atividades, foi possível constatar menor frequência de 

termos utilizados nos contextos cotidianos, ou seja, de senso comum. É interessante observar, 

que houve um grupo de estudantes (n=13) que mantiveram suas respostas adequadas, tanto 

antes como depois das atividades. Supõe-se que, o conhecimento sobre a meiose e a variação 

nos gametas, já tenha ficado esclarecido devido a uma, ou várias disciplinas cursadas antes. A 

maior dificuldade está em explicar a variação entre dois gametas de um mesmo indivíduo. 

 



 

Na Universidade de Brasília (UnB) 

Os resultados das avaliações para a meta A e para a meta B estão apresentados na 

tabela 4 e 5, respectivamente. 

Para a meta A (compreensão do comportamento do material genético nos processos da 

mitose e da meiose) foi observado um número maior de estudantes que não responderam, ou 

responderam de maneira insatisfatória às questões do pré-teste. Após as atividades, observou-

se que não houve mais respostas em branco, ou seja, os estudantes já se sentiram aptos a 

responder, sendo a maioria das respostas classificadas como satisfatórias.  Pelos diálogos 

durantes as atividades presenciais, foi possível perceber que esses aspectos tiveram boa 

assimilação devido, principalmente, ao auxílio do vídeo e à realização das representações com 

os dominós, que foram complementados com desenhos manuais dos cromossomos.  

 

Tabela 4: Resultados das avaliações comparativas para a meta A, na UnB. 

    Branco/NR*  Insatisfatório Parcialmente 

satisfatório 

   Satisfatório    Total  

Antes    06 (40%)    06 (40%)    01 (6,7%)   02 (13,3%)      15 

Depois          0      04 (26,7%)         0    11 (73,3%)      15 

*(NR = não respondeu) 

Entretanto, ainda persistem dificuldades de percepção dos conceitos e processos para 

26,7% dos estudantes, cujas respostas foram consideradas insatisfatórias. 

Para a meta B (compreensão da relação entre genoma, ploidia, molécula de DNA, 

cromossomo e cromátides) foi observado que  as respostas em branco foram a maioria no pré-

teste (46,7%), seguidas de respostas insatisfatórias (33,3%) e, somente 20% de respostas 

satisfatórias.  Após as atividades, nas respostas do pós-teste, observou-se que houve um 

avanço considerável nas respostas classificadas como satisfatórias (86,7%) e uma diminuição 

das respostas insatisfatórias (13,3%). O interessante é observar que as respostas em branco 

foram zeradas, dados esses semelhantes aos da meta A. 

 

Tabela 5: Resultados das avaliações comparativas para a meta B, na UnB 

    Branco/NR*  Insatisfatório Parcialmente 

satisfatório 

   Satisfatório    Total  

Antes    07 (46,7%)    05 (33,3%)        0   03 (20%)      15 

Depois          0      02 (13,3%)        0    13 (86,7%)      15 

*(NR = não respondeu) 

 



 

Para as metas C (compreensão da relação entre transmissão do material genético, 

meiose e formação de gametas) e D (compreensão da origem da variação detectada nos 

gametas) observou-se que já havia uma parte de compreensão dos conhecimentos sobre o 

conceito do genoma e suas relações com a variação e herança, pois 40% das respostas foram 

parcialmente satisfatórias, apesar de o mesmo valor ser detectado nas respostas insatisfatórias 

(40%). Após as atividades, foi possível notar que a compreensão desses conceitos foi 

adequada para 33,3% dos estudantes e parcialmente satisfatória para 46,7%. Como nas outras 

metas, ainda há respostas insatisfatórias (20%), as quais precisarão ser analisadas junto com 

os estudantes, para entender melhor essa dificuldade de compreensão. 

 

Tabela 6: Resultados das avaliações comparativas para as metas CeD, na UnB 

    Branco/NR*  Insatisfatório Parcialmente 

satisfatório 

   Satisfatório    Total  

Antes    01 (6,7%)    06 (40%)      6 (40%)   02 (13,3%)      15 

Depois          0      03 (20%)      7 ( 46,7%)    5 (33,3%)      15 

*(NR = não respondeu) 

 

De maneira geral, foi possível evidenciar a evolução das concepções científicas e na 

maneira de aplicação dos conceitos nas duas universidades. No início, constatou-se que os 

conhecimentos em Genética ainda eram bastante compartimentalizados, com predomínio de 

concepções alternativas, ideias espontâneas e aplicação inadequada de termos na elaboração 

de conceitos científicos, especialmente quando se trata da transmissão do material genético. 

Nesse aspecto, as percepções alternativas e as dificuldades apresentadas são muito 

semelhantes ao descrito na literatura. 

Ao final das atividades, para as diferentes metas, foi possível verificar que cerca de 

80% das respostas, ou mais, foram classificadas como parcialmente satisfatórias e 

satisfatórias. Somente para a meta A houve uma diferença na assimilação dos conceitos entre 

as duas universidades.  

 

Considerações finais 

 Atualmente, as nossas experiências docentes no ensino superior apontam para a 

necessidade de reflexões e inovações nas estratégias didáticas na área da genética. A 

Genética, ao longo da sua história, apresenta avanços rápidos do conhecimento científico, 

principalmente na era da genômica, o que traz pluralidades de significados dos conceitos e 

suas aplicações em diferentes contextos. Nosso grande desafio é como organizar todo esse 



 

conteúdo para uma transposição didática que objetive um aprendizado interessante e eficiente. 

Acredita-se que é possível fazer essa transformação com a utilização das novas metodologias 

no processo de ensino-aprendizagem, a partir do desenvolvimento e uso de novas práticas por 

professores e estudantes, inseridas verdadeiramente no cotidiano acadêmico e não apenas 

como pura e simples introdução de novos recursos, em antigos métodos educativos. 

 Neste trabalho foi proposto o desenvolvimento de um modelo de aulas diferenciadas 

apoiadas na TPC e com o jogo dos dominós, como parte central de ferramentas, para o ensino 

do conceito de genoma e suas relações. Acredita-se que esse conjunto de ideias favoreceu o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas em sala de aula, de um modo mais produtivo, o 

que levou a uma ressignificação dos papéis do docente e dos estudantes no processo de ensino 

e aprendizagem. Essa situação favoreceu os estudantes a enxergarem sua noção sobre o perfil 

conceitual e trabalharem na sua ampliação, com o objetivo da construção do conhecimento 

científico.   

 Acreditando em que o processo de ensino e aprendizado é dinâmico e construído 

coletivamente, vemos que esse conjunto de ideias e atividades poderá ser reestruturado para 

que se possa atender a um  maior número de estudantes na construção do conhecimento do 

conceito de genoma e suas relações.  

 

 

Referências 

 

AYUSO, G. E.; BANET, E. Alternativas a la enseñanza de la genética en la educación 

secundaria. Enseñanza de las Ciencias, v.20, n.1, p.133-157, 2002. 

BAHAR, M.; JOHNSTONE, A. H.; HANSELL, M. H. Revisiting learning difficulties in 

biology. Journal of Biological Education, 33 (2): 84-86.  

BUGALLO, Rodriguéz, A. La didáctica de la genética: revisión bibliográfica. Ensenãnza 

de las Ciencias 13(3): 379-385. 1995.  

CID, M.; NETO, A. J. Dificuldades de aprendizagem e conhecimento pedagógico do 

conteúdo: o caso da genética. Enseñanza de las Ciencias, VII Congresso, número extra. 

2005. 

DOUGHERTY, M. J. Closing the gap: inverting the Genetics curriculum to ensure an 

informed public. American Journal of Human genetics 85, 6-12. 2009. 

ESPUELAS, Raquel Ruiz. Está el professorado de biolgía preparado y dispuesto a 

impartir contenidos actualizados de Genética em la educación secundária? Trabajo fin de 

Máster, Universidad pública de Navarra. 



 

GIACÓIA, L. R. D. Conhecimento básico de genética: Concluintes do Ensino Médio e 

Graduandos de Ciências Biológicas. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência). 

Faculdade de Ciências, UNESP, Bauru, 2006. 

GONZÁLEZ, C. R.; BANET, E.; BANET, L. L. Conocimientos de los estudiantes de 

secundária sobre herencia biológica: implicaciones para su enseñanza. Revista Eureka 

sobre  Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 14(3): 550-569. 2017.   

GRIFFITHS, Antony, J. F.; MAYER-SMITH, J. Understanding genetics. Strategies for 

teachers and learners in Universities and High Schools. WH Freeman and Company, New 

York, 2000. 

INFANTE-MALAQUIAS, M. E.; PADILHA, I.Q.M.; WELLER, M. e SANTOS, S. 

Comprehension of basic genetic concepts by brazilian undergraduate students. Revista 

eletrónica de enseñanza de las ciências, 9 (3): 657-668, 2010. 

KLAUTAU-GUIMARÃES, M.N.; OLIVEIRA, S. F.; AKIMOTO, A. K.; HIRAGI, C. O.; 

BARBOSA, L.; ROCHA, D. M. S; CORREIA, A. Combinar e recombinar com os dominós. 

Genética na Escola, 3: 1-7, 2008. 

KLAUTAU-GUIMARÃES, M.N.; AURORA, A.; DULCE, D.; SILVIENE, F.O.; HELENA, 

H. y CORREIA, A. Relação entre herança genética, reprodução e meiose: um estudo das 

concepções de estudantes universitários do Brasil e Portugal. Enseñanza de las Ciencias, 

Número Extra VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, 

Barcelona, pp. 2267-2270, 2009. 

KLAUTAU-GUIMARÃES, M.N.; RESENDE, T.A.; Lobo, J.A. e SILVIENE, F.O. 

Entendendo a variação genética. Genética na escola, 6 (1): 31–41, 2011. 

MORTIMER, E. F. Construtivismo, mudança conceitual e ensino de ciências: para onde 

vamos? Investigações em Ensino de Ciências, 1(1), 20-39, 1996. 

NEWMAN, D.; CATAVERO, C.M.; WRIGHT, K. Students ail to transfer knowledge of 

chromosome structure to topics pertaining to cell division. Life Sciences Education, 11: 

424-436, 2012. 

PORRAS, Franscisco, J. I. y OLIVÁN, Manel, P. Una propuesta didáctica para la 

enseñanza de la Genética en la Educación secundária. Revista Eureka sobre  Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias 10(3): 307-327. 2013.   

SAKA, A.; CERRAH, L.; AKDENIZ, A.R. and AYAS, A. A cross-age study of the 

undertanding of three genetics concepts: how do they image the gene, DNA and 

chromosome? Journal of Sciene Education Technology, 15(2): 192-202, 2006. 

SHAW, K.; HORNE, K.; ZHANG, H. & BOUGHMAN, J. Essays contest reveals 

misconceptions of high school students in Genetics content. Genetics 178: 1157-1168. 

2008.  

SMITH, Michelle, K. and KNIGHT, Jennifer, K. Using the Genetics concept assessment to 

document persistente conceptual difficulties in undergraduate Genetics courses. Genetics 

191: 21-32. 2012. 



 

 TEMP, D.; NICOLETTI, E.R.; BARTHOLOMEI-SANTOS, M.L. Identificando o 

conhecimento de genética entre calouros universitários. Revista SBEnBio - Nº. 7 - 

Outubro. V Enebio e II Erebio Regional 1. 2014. 

VAIRO, A.C. e FILHO, L.A.C.R. Perfil conceitual como tema de pesquisa e sua aplicação 

em conteúdos de Biologia. Revista Ensaio 15 (1): 193-208. 

WRIGHT, K. & NEWMAN, D.L. An Interactive Modeling Lesson Increases Student's 

Understanding of Ploidy During Meiosis. Biochemistry and Molecular Biology Education, 

39:344-351, 2011. 


