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RESUMO 
 
 

 
A duplicação dos cromossomos constitui-se num dos momentos de 

formação da vida e de crescimento dos organismos, e seu ensino é 

recomendado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - 

PCNEM.  Apesar da importância da temática e das recomendações pelos 

PCNEM, os alunos dos cursos de Biologia ainda apresentam muita 

dificuldade no entendimento de duplicação de cromossomos. Diante desta 

problemática criamos e investigamos a utilização de um jogo 

“Dominó/DNA”, como alternativa didática, na construção de conhecimentos 

de duplicação de cromossomos.  O jogo consiste de regras e 28 peças com 

o sentido da replicação.  Participaram da pesquisa 16 alunos da 2ª série do 

ensino médio da Escola de Aplicação da Faculdade de Formação de 

Professores de Garanhuns/PE. Esses alunos já haviam estudado divisão 

celular e duplicação dos cromossomos e foram divididos em 4 grupos de 4 

alunos. Cada grupo jogou 6 partidas num tempo de 30 minutos. Para 

avaliação do jogo “Dominó/DNA” , realizamos entrevistas semi-estruturadas 

e questionários de múltipla escolha. Os questionários foram aplicados antes 

do início do jogo (pré-teste) e 24 horas após a realização do jogo (pós-

teste).Os dados apresentados nos questionários associados às justificativas 

de respostas dos alunos sugerem que o jogo é viável como recurso didático 

para o ensino de duplicação de cromossomos no ensino médio. 

 

Palavras-chave: Jogo - Cromossomos – DNA – Aprendizagem 



 

 

 

 

ABSTRAT 

 
 

The duplication of the chromosomes is constituted in the moments of formation 

of the life and of growth of the organisms, and its teaching is recommended by 

the Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM. In spite of 

the importance of the thematic and of the recommendations for PCNEM, the 

students of the courses of Biology still present a lot of difficulty in the 

understanding of duplication of chromosomes. Before this problem we created 

and we investigated the use of a game " Dominó/DNA ", as didactic alternative, 

in the construction of knowledge of duplication of chromosomes.  The game 

consists of rules and 28 pieces with the sense of the multiplication.  They 

participated in the research 16 students of the 2nd series of the Ensino Médio of 

the Escola de Aplicação da Faculdade de Formação de Professores de 

Garanhuns/PE. Those students had already studied cellular division and 

duplication of the chromosomes and they were divided in 4 groups of 4 

students. Each group played 6 departures in a time of 30 minutes. For 

evaluation of the game " Dominó/DNA ", accomplished semi-structured 

interviews and questionnaires of multiple choices. The questionnaires were 

applied before the beginning of the game (pré-test) and 24 hours after the 

accomplishment of the game (powder-test). The data presented in the 

questionnaires associated to the vindictive of the students' answers suggest 

that the game is viable as didactic resource for the teaching of duplication of 

chromosomes in the medium teaching.   

 

Key -Word: Game - Chromosomes - DNA - Learning   



 

 

 
 
 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A duplicação dos cromossomos constitui-se num dos momentos de 

formação da vida e de crescimento dos organismos e seu entendimento é 

objeto de estudo da área de Genética Molecular. Com o advento da 

Engenharia Genética, a produção de organismos geneticamente modificados 

extrapolou os limites dos laboratórios e tornou-se uma realidade próxima dos 

leigos. Hoje, são comuns nas prateleiras dos supermercados e na nossa casa 

os derivados da soja; o consumo de medicamentos produzidos a partir de 

transgênicos, como por exemplo, a proteína insulina; isso associado à pesquisa 

voltada para a produção de clones, que são organismos geneticamente 

idênticos. O advento da engenharia genética é registrado nos meios de 

comunicação, como revistas, rádios, jornais, televisão que divulgam resultados 

obtidos com a clonagem em mamíferos, testes de paternidade, projeto genoma 

e trabalhos na área de genética molecular que envolvem a duplicação de 

cromossomos.  

Para que entendermos os avanços da engenharia genética faz-se 

necessária a compreensão acerca da duplicação de cromossomos.   

Nas recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio – PCNEM dominar conhecimentos biológicos para compreender os 
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debates contemporâneos e deles participar, constitui uma das finalidades do 

estudo das Ciências Biológicas no âmbito escolar (BRASIL, 1997). Segundo os 

PCNEM, nesse momento da escolarização, os alunos devem ampliar seu 

entendimento sobre os fenômenos biológicos, os seres vivos, seu corpo, sua 

sexualidade, sua saúde e sobre os usos, pela sociedade, dos produtos 

científicos e dos recursos tecnológicos. Além disso, devem desenvolver 

competências para posicionarem-se frente a questões polêmicas como as 

decorrentes de duplicação dos cromossomos (BRASIL, 1997). 

A temática, “Duplicação dos cromossomos” recomendada pelos PCNEM 

(BRASIL, 1997), para ser lecionado no 2º e 3º anos do ensino médio. Apesar 

das recomendações dos Parâmetros e da importância da temática, alunos dos 

cursos de Bacharelado em Ciências Biológicas e das Licenciaturas em Biologia 

ou Ciências Biológicas ainda apresentam muita dificuldade no entendimento do 

DNA e duplicação de Cromossomos, fato constatado ao longo da experiência 

do autor deste trabalho na área educacional como professor de Genética, 

desde 1983 e em dados do Exame Nacional de Cursos – (BRASIL, 2000)1, 

obtidos junto a alunos de Ciências Biológicas, em que se observa um 

desempenho abaixo da média nas questões relacionadas à duplicação do 

DNA, com percentuais de acerto, em nível nacional, variando de 29,5% a 

40,5% e no Nordeste, de 27,9 a 33,8% (ANEXO A).  

Alguns autores que estudaram o processo de ensino-aprendizagem 

de duplicação de cromossomos, no ensino médio, também encontraram entre  

os professores as mesmas dificuldades na aprendizagem da temática, por 

                                                
1Sistema de avaliação do ensino superior no Brasil coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (INEP) 
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parte dos alunos. Por exemplo: Toledo e Martins (2002), em pesquisa com 162 

professores do ensino médio de Minas Gerais, identificaram que os professores 

apresentam uma grande dificuldade em lidar com o modelo explicativo em que 

cada cromossomo corresponde a uma molécula de DNA. 1,2% dos professores 

indicaram uma concepção do material genético como sendo constituído de 

somente uma molécula de DNA; 8,02% dos professores responderam que a 

célula interfásica possui várias moléculas de DNA e 20,3% dos professores 

tiveram dificuldades em associar um cromossomo a uma molécula de DNA.  

 Também encontramos referências ao tema entendimento sobre DNA 

em Scheid et al (2002), quando, em um trabalho sobre o conhecimento 

genético e a prática de ensino da Biologia, envolvendo dezessete licenciandas 

do curso de Ciências Biológicas, identificaram confusão na compreensão dos 

conceitos de genes e herança. 

 Justina et al (2002) encontraram dados que ratificam as dificuldades 

na compreensão dos conteúdos de Genética. Dentre as dificuldades 

registradas pelas autoras, as de Genética Molecular foram as que 

apresentaram o maior índice de dificuldade de compreensão, 43,7%, e, em 

seguida, aparecem as de Citogenética, com 25% e os conteúdos de herança 

mendeliana e de doenças genéticas, com percentuais de 18,7% e 12,5%, 

respectivamente. 

A dificuldade de entendimento dessa temática por parte dos licenciandos 

em Ciências Biológicas tem se constituído, de fato, em preocupação uma vez 

que, em futuro próximo, esses docentes podem estar em sala de aula 
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trabalhando essas questões sem o domínio do referido conhecimento e 

perpetuando, desse modo, a falta de entendimento sobre o tema. 

 Nesse contexto, é pertinente idealizar recursos didáticos que auxiliem o 

aprendizado de duplicação de cromossomos, por isso criamos e investigamos 

a utilização de um jogo “DOMINÓ/DNA”, como recurso didático no ensino 

médio. O Jogo apresenta-se como uma proposta de uma atividade pedagógica, 

que proporciona prazer e viabiliza a construção de conhecimento.  

Nossa iniciativa não é isolada. Diversos estudiosos têm buscado 

desenvolver estratégias que favoreçam a aprendizagem de conceitos em 

Ciências Biológicas. Um desses mecanismos é a criação de jogos (MENDES et 

al., 2000; BONOTTO; FORZATTO, 2000; PLATAIS, 2000; SILVEIRA et al., 

2000; LIMA et al., 2001; MACHADO; CARVALHO, 2002; KRAETZIG; AMORIM, 

2002; SHIMAMOTO, 2002; HORTA et al., 2002 e CORREIA; CARVALHAL, 

2002). A utilização de jogos na escola é inclusive, recomendada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) para o ensino de Biologia. Nesse 

documento, os jogos são descritos como elementos valiosos no processo de 

apropriação do conhecimento, que permitem o desenvolvimento de 

competências no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da 

liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação e 

competição em um contexto formativo. O jogo oferece o estímulo e o ambiente 

propícios que favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e 

permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 

desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a 

capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, 



 

 

16 

lúdica, prazerosa e participativa, de relacionar-se com o conteúdo escolar, 

levando os mesmos a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos.  

Apesar de toda a importância dos jogos para a construção dos conceitos 

e de  levantamento feito em trabalhos publicados e em anais de congressos na 

área, não localizamos jogos sobre a duplicação de cromossomos.  No sentido 

de preenchermos essa lacuna, criamos um jogo tipo “Dominó/DNA” para 

facilitar a memorização da seqüência da duplicação dos cromossomos, e 

objetivamos: investigar a utilização do jogo, “Dominó/DNA”, como recurso 

didático no ensino/aprendizagem de duplicação de cromossomos, com alunos 

da 2ª série do ensino médio.  

Esperamos que a proposta do jogo dominó/DNA, que representa o 

momento da duplicação do DNA no evento denominado “forquilha de 

replicação”, leve a uma reflexão sobre as seqüências da polimerização do DNA 

e o funcionamento das enzimas da replicação. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



 

 

 
 

 

 

 

 

1.1 – DUPLICAÇÃO DOS CROMOSSOMOS: Bases Conceituais 

A duplicação dos cromossomos ocorre em todos os seres vivos, sejam 

esses formados por uma única célula, os unicelulares, ou formados por 

milhares de células, os pluricelulares. Através dessa duplicação, ocorre o 

nascimento e o crescimento dos organismos e, dessa forma, a perpetuação da 

vida na Terra. Dois tipos de divisão celular são responsáveis por essa façanha: 

a meiose, na qual as células germinativas se dividem, para produzirem células 

sexuais ou gametas e a mitose, que é a divisão celular responsável pelo 

crescimento do organismo e na qual as células se dividem, produzindo células-

filhas, geneticamente idênticas. O ciclo celular mitótico está dividido em M, S, 

G1 e G2, com M, correspondendo à mitose, S -síntese de DNA, fase na qual 

ocorre a duplicação dos cromossomos, e G1 e G2, que são intervalos entre M 

e S. Essas seqüências da divisão celular são consenso para os autores 

(ABERTS et al., 1999; BROWN, 1999; GRIFFITHS et al., 1996; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2000; LEWIN, 2001). 

É no período “S” do ciclo celular mitótico que ocorre a síntese de DNA e 

a duplicação dos cromossomos, e é com base na seqüência de 

acontecimentos, nessa fase, que construímos o jogo “Dominó/DNA” para ser 
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usado por alunos de Biologia na aprendizagem de duplicação de 

cromossomos. 

A duplicação de cromossomos é uma temática recente, mas devido aos 

avanços na Genética, ganhou destaque na imprensa e nos meios acadêmicos. 

O estudo da célula, da qual os cromossomos fazem parte, só ocorreu no século 

XVII quando Robert Hooke, usando um microscópio, observou que a cortiça e 

outros tecidos vegetais eram constituídos de pequenas cavidades separadas 

por paredes, as quais ele chamou de “células” (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 

2000). Segundo os autores, após a descoberta, as pesquisas se sucederam 

em torno do achado até que, em 1858, o patologista Rudolf Wirchow, após 

observações e estudos sobre o comportamento celular, afirmou que as células 

só podem provir de outras preexistentes, exatamente como um animal só pode 

surgir de outro animal e uma planta de outra planta, prevalecendo, desse 

modo, a lei do desenvolvimento contínuo, podendo-se afirmar que foi a partir 

dessas informações que as pesquisas se voltaram para o entendimento da 

estrutura celular. 

Griffiths, et al (1996), Junqueira e Carneiro (2000); enfatizam numa 

observação microscópicas das células são observados pequenos grânulos no 

núcleo, as cromatinas, essas quando estão compactadas constituem os 

cromossomos, (Figura1), formados por ácidos desoxirribonucléicos (DNA), 

molécula que possui as informações genéticas da célula. Para Griffiths, et al. 

(1996); Junqueira e Carneiro, (2000), nos cromossomos estão presentes um ou 

mais conjuntos de uma coleção de DNA marcados, ao longo de seu 

comprimento em milhares de regiões, onde ficam localizados os genes. Esses 



 

 

20 

genes são formados por seqüências de pares de nucleotídeos, sendo 

organizados no formato de “dupla hélice” e codificados em quatro letras A- 

adenina, T – Timina, C - Citosina e G-Guanina, (Figura1).  

 

 

Figura 1 - Distribuição, estrutura e localização do DNA no organismo. 

 

 

Para Lewin (2001) a estrutura de dupla hélice do DNA com pareamento 

de bases nitrogenadas como foi proposta por Watson e Crick, em 1953, 

compõe um dos temas unificadores dentro da Biologia e, graças ao trabalho 

desses dois cientistas, descobridores do DNA e, também, às importantes 

pesquisas que antecederam suas descobertas, sabe-se, hoje, que o DNA é a 

molécula que contém todas as informações necessárias para a formação de 

proteínas, componentes fundamentais dos seres vivos. (SUZUKI et al., 1992), 

ressalta que os genes, descritos primeiramente por Mendel, são segmentos de 

DNA, mas, apesar da descoberta, o DNA só foi aceito como molécula 

responsável pela formação da vida a partir de Relatos de Frederick Griffith, em 

1928, com a bactéria Streptococcus pneumoniae. 
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Griffith, nas suas experiências, injetou em um camundongo uma 

variedade letal com uma linhagem S (virulenta), causando a morte do mesmo. 

Quando ele injetou a variedade R (não virulenta), o camundongo sobreviveu, 

daí ele injetou uma linhagem S (virulenta) morta pelo calor e o camundongo 

também sobreviveu. Quando, finalmente, foi injetada a mistura da variedade S 

(morta pelo calor) e a variedade R (não virulenta), o camundongo morreu. Para 

Griffith, de algum modo, a variedade S, morta pelo calor, transformou a 

variedade R em virulenta. Para Suzuki et al. (1992), nos trabalhos de Griffith 

ficou provado que o DNA presente no núcleo da linhagem S era responsável 

pela contaminação da variedade R, e que esse material a partir desses 

experimentos ficou conhecido como DNA. 

O DNA é formado por nucleotídeos e estes se compõem de um fosfato, 

um açúcar, (desoxirribose), e uma das quatro bases nitrogenadas: adenina, 

citosina, guanina e timina (Figura 2). Adenina fazendo pareamento com timina 

e citosina com guanina. Aberts, B., et al (1997); Miller et al (1996) 

Aberts et al (1997) definiu, com fins didáticos, os nomes dos 

nucleotídeos a partir de suas bases: A (adenina), C (citosina), G (guanina) e T 

(timina). 
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Figura 2 - Estrutura da molécula do DNA 

 

  Aberts et al (1997), Brown (1999), Griffiths et al (1996), Junqueira e 

Carneiro (2000) e Lewin (2001) afirmam que a duplicação dos cromossomos 

ocorre na fase S, através da replicação do DNA, e o mecanismo envolve a 

separação das duas cadeias de DNA, obtida pelo desenrolamento da dupla-

hélice, com cada um dos lados da fita parental, servindo como um molde para 

a construção de uma nova fita, a fita filha, e que durante a replicação, as duas 

fitas de DNA originais também chamadas de parentais, são copiadas, 

originando duas fitas-filhas. Os autores consideram que dessa forma, a 

replicação é semiconservativa, por conter uma fita parentale uma fita-filha. 

Assim, cada molécula de DNA é uma cópia perfeita da molécula preexistente. 

 Lewin (2001) ressalta que é a partir da replicação do DNA, que ocorre a 

duplicação dos cromossomos, mecanismo que envolve um complexo 

enzimático, formando uma "máquina de replicação", na qual a enzima DNA 

polimerase catalisa a adição de nucleotídeos de DNA à extremidade 3' do DNA 

fita molde. Para Lewin, (2001) a região de replicação de DNA tem a forma de 

Y, e é denominada forquilha de replicação. Essas forquilhas surgem a partir de 
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origens de replicação, que são estruturas em forma de bolhas (bolhas de 

replicação), local onde as duas fitas da hélice do DNA parental são separadas 

uma da outra, para servirem como molde para a síntese de novas fitas de DNA. 

Aberts et al. (1997) e Lewin (2001) afirmam que é possível reproduzir a 

reação da forquilha de replicação in vitro, e nessas reações, proteínas 

iniciadoras ligam-se a sítios específicos da origem de replicação e envolvem o 

DNA, formando um grande complexo proteína-DNA. Segundo os autores, a 

esse complexo ligam-se, as enzimas helicases e primases, formando o 

primossomo. Esse complexo enzimático sintetiza um RNA iniciador, que dará 

início à primeira cadeia de DNA. Na forquilha de replicação do DNA, as novas 

fitas-filhas são sintetizadas por um complexo multienzimático que contém a 

enzima DNA polimerase e que, devido a orientação antiparalela das duas fitas 

de DNA na dupla-hélice, esse mecanismo requer que uma das fitas-filhas 

cresça na direção 5' → 3' e a outra na direção 3'→5' da fita parental.  Para isso, 

são necessárias duas enzimas DNA polimerase que atuarão na direção 5'→3'. 

Portanto, uma estará polimerizando de fora para dentro da forquilha, e a outra 

de dentro para fora(ABERTS et al., 1997; LEWIN, 2001).   

Para Aberts et al. (1997) e Lewin (2001) a fita-filha de DNA, que é 

continuamente sintetizada de fora para dentro, é conhecida como fita líder e 

sua síntese precede, ligeiramente, à síntese da fita-filha, sintetizada 

descontinuamente de dentro para fora, conhecida como fita retardada.  

(Figuras 3 e 4). 
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Figuras 3 e 4 - Forquilha de Replicação 

 

 Os autores enfatizam que a enzima DNA polimerase só começa a 

sintetizar uma nova fita de DNA, a partir de um iniciador especial. Para isso 

desenvolve-se um mecanismo especial envolvendo a enzima DNA primase e 

utilizando-se ribonucleotídeos (RNA) para a síntese de cadeias curtas de RNAs 

iniciadores, os “Primers”,  que é utilizado de forma única, pela DNA polimerase, 

no alongamento da fita contínua e espaçadamente no alongamento da fita 

retardada, formando  os fragmentos de Okazaki.  

Aberts et al. (1997) e Lewin (2001) destacam o papel da enzima DNA 

ligase na união dos fragmentos de Okazaki. Isso ocorre pela extremidade 3' do 

novo fragmento de DNA à extremidade 5' do fragmento anterior.  

Os autores reportam, que na replicação, os desoxirribonucleotídeos têm 

que se parear na fita molde e para isso a dupla-hélice do DNA tem que ser 

aberta na frente da forquilha de replicação e, nesses casos, proteínas 

adicionais são necessárias para ajudar na separação da dupla-hélice, 

possibilitando a exposição da fita molde, para que esta possa ser copiada pela 
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DNA polimerase.  Dentre as proteínas colaboradoras, duas contribuem para 

este processo: as DNA helicases e as proteínas ligadoras de DNA fita simples 

(Figura 4) Lewin, (2001). Por estar a forquilha de replicação se deslocando, o 

cromossomo localizado à sua frente, gira rapidamente e, para evitar o 

enrolamento de cromossomos extensos, um suporte giratório é formado na 

hélice de DNA por proteínas conhecidas como DNA topoisomerases, que 

cortam a fita de DNA, evitando assim o enovelamento. (ABERTS et al., 1997 e 

LEWIN, 2001).  

 Apesar de toda complexidade da temática Genética Molecular e 

duplicação de cromossomos, Ayuso e Banet. (2002) consideram que: desde 

cedo, os estudantes recebem informações e são instruídos sobre os conteúdos 

e os aspectos mais elementares relacionados à Genética;  qualquer programa 

educativo, relacionado à herança genética, as idéias que os estudantes 

possuem  podem orientar a seleção de conteúdos de ensino e de objetivos de 

aprendizagem como decisões sobre a natureza e a seqüência didática das 

atividades.  (Figura 5). 

 

1.2 – Mapa Conceitual  

 Para o entendimento de como os conceitos de duplicação de 

cromossomos estão sendo apresentados na seqüência didática do 2º ano do 

Ensino Médio da Escola de Aplicação da FFPG/UPE, construímos um mapa 

conceitual (Figura 6). Na construção do mapa conceitual relacionamos os 

conceitos ensinados desde o no 1º ano do Ensino Médio, como: os seres vivos 

e suas características, seres pluricelulares e unicelulares, as células, suas 
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organelas e a divisão celular, mitose e meiose. Na seqüência didática do 2º 

ano do Ensino Médio os alunos  estudaram divisão celular, duplicação dos 

cromossomos, núcleo e a estrutura do DNA. Posterior a aplicação do jogo 

“Dominó/DNA”. estes alunos aprofundaram os conhecimentos sobre a estrutura 

do DNA e os processos de replicação, transcrição e tradução. 
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Figura 5 - Fontes de Informações  sobre duplicação de Cromossomos 
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Para MOREIRA e BUCHWEITZ (1987)  um mapa conceitual é uma técnica 

utilizada como recurso didático, que enfatiza conceitos e relações entre 

conceitos. Segundo os autores, o mapa conceitual se coloca como um 

instrumento de “amarração” de uma série de informações trabalhadas, e 

também pode servir como organizador dos conceitos, durante o planejamento 

de uma atividade didática. Bastos et al. (1998) enfatizam que os mapas 

conceituais são instrumentos eficazes para a explicitação das relações 

existentes entre conceitos, permitindo ao professor planejar sua intervenção 

didática e a estruturar o conhecimento cientifico. 
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1.3 – Jogo s e brincadeiras: bases c onceituais, características . 

Quando falamos a palavra jogo, cada um pode entender de uma forma 

diferente, pois os mesmos podem ser de xadrez, dominó, cartas, futebol, entre 

outros. Por vezes, temos dificuldades em separar dentre as atividades lúdicas o 

que é jogo e o que é brincadeira.  

Na tentativa de dirimirmos essas dificuldades, procuramos delinear 

algumas características de diferenciação entre jogos e brincadeiras.  

Os jogos sempre apresentam um sistema de regras com uma seqüência 

de jogadas, e exigem predisposição, conhecimento e respeito às regras por 

aqueles que vão participar. Também no jogo não haverá possibilidade de se 

prever qualquer resultado enquanto o mesmo estiver se efetivando, pois o jogo 

possui essência própria, independente da consciência daqueles que jogam. 

Para BROUGÈRE, (1998) não há jogo sem regras, porém, a regra de um jogo 

só tem valor se for aceita pelos jogadores e só tem validade durante o jogo. 

Brougère (1998), Kishimoto (1998), Château (1987), Miranda (1993) e 

Miranda (2001) vêem os riscos de ganhar e de perder como atrativos do jogo, 

cabendo ao jogador o direito de usufruir a liberdade de decisão através do 

movimento de vaivém, que além de seduzir e cativar ainda leva a uma 

expectativa dos resultados. Para os autores, os jogadores estão 

impossibilitados de se posicionarem frente a qualquer tentativa de dominar o 

jogo, podendo simplesmente jogar, cumprindo as regras do próprio jogo. Quem 

entrar num jogo tem que possuir um mínimo domínio do conhecimento das 

regras, a fim de possibilitar que as jogadas fluam com naturalidade.  
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Essas características do jogo e o espírito competitivo que encontramos 

no mesmo, com cada jogador querendo ser sempre o primeiro, diferencia os 

jogos dos brinquedos (BROUGÈRE, 1998; KISHIMOTO, 1998; CHÂTEAU, 

1987; MIRANDA, 1993; MIRANDA, 2001). 

Nas brincadeiras, estão envolvidas mais a fantasia e o imaginário e o 

autor de uma brincadeira pode criar com qualquer objeto a figura desejada de 

manipulação livre, sem estabelecimento de regras. A brincadeira é uma forma 

de comportamento social, que se destaca da atividade do trabalho e do ritmo 

cotidiano da vida, obedece a uma lógica própria e está circunscrita no espaço e 

no tempo (WAJSKOP, 1999; BAGGIO, 1999; FRITZEN, 1986). 

Brougère (1998) destaca que entre os materiais lúdicos, certos objetos 

são usualmente designados como jogos e outros como brinquedos. Para o 

autor, o brinquedo supõe uma relação com a infância e uma indeterminação 

quanto ao uso, isto é, a ausência de relação direta com um sistema de regras 

que organize sua utilização. Já os jogos, enquanto material, implicam de 

maneira explícita um uso lúdico que assume freqüentemente a forma de uma 

regra. 

Kishimoto (2000) aponta que jogos e brincadeiras podem estar 

relacionados com a cultura. A autora toma como exemplo a ação de uma 

criança indígena que se diverte atirando com um arco e flecha em pequenos 

animais. Para ela, essa é uma forma que a comunidade indígena encontra para 

o preparo da arte de caçar, necessária à subsistência da tribo. Para outros, 

entretanto, tal atividade pode ser entendida como jogo. Por isso, numa mesma 

conduta, em diferentes culturas, dependendo do significado a ela atribuído, a 
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mesma atividade pode ser considerada como jogo ou brincadeira 

(KISHIMOTO, 2000). 

 

1.4 – Jogo : breve histórico. 

Há registros de que os jogos já eram encontrados na antiguidade Greco-

romana como um relaxamento necessário às atividades que exigiam esforço 

físico, intelectual e escolar, e, por muito tempo, o jogo ficou limitado ao 

relaxamento dessas atividades (KISHIMOTO, 2000).      

Outras informações sobre jogos estão registradas na literatura européia, 

na obra do Rei de Castela Afonso X que, em 1283 redigiu o primeiro livro, da 

literatura européia sobre jogos (KISHIMOTO, 2000). Dentre esses, estão 

presentes o pião, a amarelinha, o jogo de ossinhos ou saquinhos, o xadrez, o 

tiro ao alvo, o jogo de fio ou cama de gato, os jogos de trilha, o gamão, dentre 

outros jogos que ainda estão em uso nos dias atuais. 

A tradicionalidade e a universalidade desses jogos foram transmitidas de 

geração em geração, desde antigos povos como os da Grécia (KISHIMOTO, 

2000; CRUZ, 2004). Kishimoto (2000) e Cruz (2004) identificaram que muitos 

desses jogos, ainda preservam sua estrutura inicial, enquanto outros se 

modificaram, recebendo novos conteúdos e que dentre esses novos conteúdos 

registra-se a incorporação de aspectos da cultura local.     

Na Idade Média, o jogo aparece não apenas como diversão, mas 

associado ao jogo de azar, isto é, jogo em que o perdedor é punido com 

pagamento em dinheiro ou bens (KISHIMOTO, 2000). Referências ao jogo de 
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azar também aparecem na obra clássica “Gargântua” de Rebelais (s.d.) em 

que o autor cita 204 jogos, com predominância dos de azar, com uso de cartas, 

movimentos, simulação, seleção, enfim, jogos tradicionais da época. Todavia o 

autor dá outra conotação a esses jogos, vendo neles a possibilidade do jogo 

ser instrumento de educação, gerar conversas e ilustrar valores. 

No período histórico do Renascimento o jogo é visto como conduta que 

favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo, e que, ao 

entender as necessidades infantis passa a ser um instrumento utilizado na 

aprendizagem dos conteúdos escolares (KISHIMOTO, 2000). 

Essa perspectiva de perceber o jogo presente no Renascimento irá fixar-

se com o Romantismo, que representa um novo lugar para a criança e seu 

jogo.  Nessa época, alguns filósofos e educadores, dentre eles Jean-Paul 

Richter, Hoffmann e Fröebel defenderam o jogo como instrumento de educação 

da pequena infância (LEBOVICI e DIATRINE, 1985). 

No século XVIII, com o Modernismo, o jogo é tido como uma conduta 

espontânea de expressão de tendências infantis (BROUGÈRE, 1933).  Essa 

teoria é influenciada pelo Positivismo, movimento que valoriza a experiência e 

os fatos positivos. Neste mesmo século, a psicologia da criança recebeu forte 

influência da Biologia e fez transposições dos estudos com animais para o 

campo infantil e é nesse eixo que emerge a “Teoria de Groos”, que considera o 

jogo pré-exercício de instintos herdados nos animais e nas crianças. Conforme 

Gross (apud LEBOVICI e DIATRINE, 1985) o jogo é uma necessidade 

biológica, um instinto e, psicologicamente, um ato voluntário; logo, existe uma 

ponte entre a Biologia e a Psicologia.  
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Huizinga (2001) revisa as concepções de noção de jogo para os povos 

antigos e os contemporâneos. Dentre os antigos, ele cita que os conceitos de 

jogos  infantis correspondiam à expressão Paidéia, o esporte-agon, a agilidade 

prazerosa athurma. Para ele, a civilização apesar de não nascer no jogo, e 

desenvolve-se no jogo e com o jogo. 

 Para Huizinga os termos que designam a ação de jogar, 

enfraqueceram-se gradativamente. Este fato é evidenciado no latim, no qual a 

palavra ludus foi, paulatinamente, sendo aplicada a alusões burlescas, no 

francês o termo jeu, que se aplica também aos instrumentos de música, no 

alemão, spielen perde o sentido de maneira gradativa, passando a designar 

também algo que corresponde a uma ação pouco séria.  

Na cultura contemporânea, o jogo se transformou numa atividade 

profissional e perdeu seu caráter lúdico, em que se insinua um caráter 

paradoxal: o sério se converte em jogo (campeonatos de jogo de xadrez, jogos 

competitivos na televisão, Jogos Olímpicos etc.).  

 

1.5 – Os jogo s didáticos no process o da aprendizagem 

Santos (1997) e Cunha (2002) vêem no jogo e na brincadeira processos 

educativos, no qual a ludicidade ganha destaque. Para os autores a interação 

afetiva ajuda as pessoas a desenvolverem estratégias de compreensão e 

modificar seus comportamentos, o que resulta na estruturação de raciocínio. 

Conseqüentemente, o desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 

aprendizagem, dá oportunidade à expansão de potencialidades, promove o 
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desenvolvimento pessoal e sociocultural, facilitando os processos de 

socialização e construção do conhecimento.  

Pereira (1999), referindo-se aos jogos didáticos, mostra a importância 

dos mesmos no sentido de ampliar as experiências que poderão contribuir para 

o desenvolvimento do raciocínio, da atenção e do interesse pela realização das 

tarefas escolares. Além disso, para a autora, os jogos favorecem as 

integrações social e individual, permitindo aos estudantes maior índice de 

aprendizagem, ao realizarem atividades lúdicas e competitivas. Ao analisar o 

jogo nesta perspectiva, nos reporta um pouco à História da Educação no Brasil 

e em especial aos grandes movimentos educacionais. Neste sentido, destaca-

se o movimento denominado Escola Nova ou Escola Ativa por ter dado uma 

importância muito grande a novos métodos de ensino. Esse movimento teve 

como expoente o norte americano John Dewey.  

No Brasil, a penetração dos ideais escolanovistas, embora iniciada no 

período imperial com a instalação das primeiras escolas infantis, teve seu 

ponto alto nos anos 20 e 30. A década de 1920, na área da educação, foi 

considerada o período de grandes iniciativas, que culminaram com as reformas 

educacionais. Até então, não havia ainda um sistema organizado de educação 

pública, como é hoje a rede de ensino controlada pelo Ministério da Educação. 

Abriu-se assim um grande espaço para propostas em prol da educação e das 

inovações do ensino. 

Kishimoto (2000) atenta que na expansão escolanovista, o uso do jogo 

era predominantemente no ensino da matemática e  não passava do emprego 

de material concreto, diferente da metodologia do ensino verbalista vigente até 
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então. Em nenhum momento se observava a ação lúdica da criança, 

prevalecendo a total direção por parte do professor.  Mas, apesar da forma 

como o jogo era empregado, nos anos 30 essa “inovação” era capaz de 

atender interesses e necessidades infantis, como forma de se contrapor ao 

ensino tradicional, no qual o aluno era educado para atingir pelo seu próprio 

esforço sua realização pessoal. Para Kishimoto (2000) os conteúdos, os 

procedimentos didáticos e a relação professor-aluno, não tinham nenhuma 

relação com o cotidiano do aluno e muito menos com as realidades sociais. 

Havia predominância da palavra do professor, das regras impostas e do cultivo 

exclusivamente intelectual. 

Naquela época, as discussões no Brasil em torno da natureza do jogo 

eram insignificantes. O desconhecimento das características do jogo como 

atividade iniciada e mantida pela criança cujo prazer era propiciado pelo ato 

lúdico, confundia o emprego de materiais pedagógicos. Um mesmo objeto ou 

material podia ser empregado em situações de jogo e não-jogo. Para os 

docentes daquela época, a simples utilização de materiais concretos como 

suporte da atividade didática tinha o sentido de jogo e, nesse período, o pouco 

discernimento acerca da natureza do jogo e seu uso com finalidades didáticas 

criou tais confusões.  

Esta confusão entre o que é jogo e o que é material concreto  parece ser 

amenizada quando se busca entender os jogos como alternativas didáticas. 

Nesse aspecto, valiosa contribuição foi dada por Almeida (1997), quando fez  

uma análise comparativa dos efeitos da instrução direta em resolução de 

problemas e de uma instrução do tipo lúdico na capacidade de resolução de 
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problemas matemáticos, através da utilização de jogos. A autora Investigou 78 

crianças  do 4º ano de escolaridade. Com estas crianças foram administrados 

dois problemas, antes da aplicação do jogo (pré-teste). Logo após foi aplicada 

uma sessão que se compunha de tarefas de caráter lúdico, jogos.  

No pré-teste as respostas mais freqüentes foram de um nível de 

complexidade baixo, denotando que a capacidade de resolução de problemas 

se reduzia   fundamentalmente à detecção e identificação do problema  

Na fase final, pós-teste, a avaliação da capacidade de resolução de 

problema  evidenciou uma maior complexidade na elaboração das respostas, 

com alterações mais  significativas nos resultados inicialmente colhidos. 

Ela concluiu que: 

 O jogo é uma estratégia válida para influenciar os processos 
mentais e utilização de competências na capacidade de 
resolver problemas pelos alunos do 4º ano de escolaridade e 
que um programa escolar pode (e deve) partir de uma 
abordagem lúdica, informal e flexível, em que as atividades 
com jogos servem a propósitos de objetivos educacionais 
formulados para além dos domínios dos conteúdos acadêmicos 
e que o jogo é uma oportunidade de promover o conhecimento 
executivo, controle e auto-regulação da própria tarefa de 
aprender. ‘Jogar é aprender a resolver problemas’ (ALMEIDA, 
1977, p. 717). 

 

Em concordância com esse pensamento tem-se a posição de Antunes 

(2002) que também tem percebido os jogos como recursos capazes de levar a 

uma modificação sistemática do comportamento, pela prática e pela 

progressiva adaptação ou ajustamento, o que resulta em aprendizagem. Nesse 

sentido, Mendonça (2003), vê a importância do uso de Jogos e brincadeiras 

também na educação inclusiva, com portadores de necessidades especiais. 

Ela destaca que, através de jogos e brincadeiras, os alunos especiais têm a 



 

 

37 
 

possibilidade de agir como grupo, facilitando a comunicação, a amizade, e 

desenvolvendo a sensibilidade, a compreensão e o respeito de uns pelos 

outros. A autora conclui que  jogos e brincadeiras são importantes para a 

criança cega, surda ou portadora de qualquer outra necessidade especial. Por 

sua vez, Antunes (2002) ressalta que a aprendizagem não ocorre senão pela 

transformação e pela ação facilitadora do professor num processo de busca do 

conhecimento que deve sempre envolver o aluno em atividades reflexivas.   

 

1.6 – Sobre o process o de aprendizagem 

Piaget investigou como o aprendiz passa de um estado de menor 

conhecimento para um outro de maior conhecimento. Desses estudos surgiu a 

Psicogenética, que apresenta uma análise sistemática da gênese do 

pensamento racional (espaço, tempo, causalidade, movimento, lógica das 

classes, lógica das relações, etc.) e aborda como se dá o desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Para Piaget (1996), a consciência não começa pelo conhecimento dos 

objetos nem pela atividade do sujeito, e, desse estado derivam os movimentos 

de assimilação, que são ações do indivíduo para poder internalizar o objeto, 

interpretando-o, de forma a poder encaixá-lo nas suas estruturas cognitivas; e 

a acomodação, momento em que o sujeito altera suas estruturas para melhor 

compreender o objeto que o perturba, conflitos cognitivos necessários para a 

aprendizagem. Para o autor, o conhecimento a priori, inerente ao próprio 

sujeito (apriorismo), ou que provenha totalmente das observações do meio que 
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o cerca (empirismo) é gerado através de uma interação radical desse sujeito 

com seu meio, a partir de estruturas previamente existentes no sujeito. Assim, 

segundo Piaget (1996), a aquisição de conhecimentos depende tanto de certas 

estruturas cognitivas inerentes ao próprio sujeito – S, como de sua relação com 

o objeto - O, não priorizando ou prescindindo de nenhuma delas. Para o autor a 

relação entre essas duas partes S - O se dá através de um processo de dupla 

face denominado de adaptação, que está subdividido nos momentos de: 

assimilação e acomodação.  

Dessas sucessivas e permanentes relações entre assimilação e 

acomodação (não necessariamente nesta ordem), o indivíduo vai se 

"adaptando" ao meio externo, através de um interminável processo de 

desenvolvimento cognitivo. É nesse jogo duplo de assimilação e de 

acomodação que surge o mecanismo da equilibração, como uma busca 

permanente de ajuste entre a tendência dos esquemas para assimilar a 

realidade e a tendência contrária para se acomodar e modificar-se para atender 

às suas resistências e exigências. Dessas trocas com o meio e o sujeito, 

resultam num estado sucessivo de equilíbrio mutável, separado por fases mais 

ou menos duradouras de desequilíbrios e de busca de um novo equilíbrio, 

definindo-se como o motor do desenvolvimento cognitivo humano. 

Por ser um processo permanente e estar sempre em desenvolvimento, 

foi denominado de "Construtivismo", dando-se a idéia de que novos níveis de 

conhecimento estão sendo indefinidamente construídos através das interações 

entre o sujeito e o meio (COLL, 1997).  
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Para Veer e Valsiner (1996), o construtivismo também está 

fundamentado nas teorias de Vygotsky. Segundo eles, Piaget e Vygotsky 

fazem parte de uma corrente interacionista (através da dialética externa de 

adaptação entre o organismo psicológico do indivíduo e seu mundo circundante 

ou contexto) e construtivista (dialéticas internas de organização entre as partes 

do organismo psicológico, como explicação da mudança adaptativa). 

Para Vygotsky (1991), à medida que o homem toma consciência da 

consciência que possui, mais e mais ele abstrai sobre seus atos e sobre o 

meio. Com isso, seus atos deixam de ser espontâneos (no sentido biológico do 

termo) para se tornarem atos sociais e históricos, envolvendo a psiquê do 

indivíduo, existindo nesse campo a consciência, como base metodológica e 

objeto de estudo a intencionalidade da consciência, denominando de Tomada 

de Consciência.  

Em Vygotsky (1991), aprendizagem dos alunos se efetiva mediante 

processo de relação do indivíduo com seu ambiente sócio-cultural e com o 

suporte de outros indivíduos mais experientes, atuando como agentes 

transformadores, na zona de desenvolvimento proximal (ZDP), região de 

potencialidade para o aprendizado, em que o indivíduo consegue resolver 

determinada tarefa psicointelectual com auxílio de alguém mais experiente. 

Se em Piaget tem que haver o desenvolvimento como um limite para 

adequar o tipo de conteúdo de ensino a um nível evolutivo do aluno, em 

Vygotsky o que tem que estabelecer é a seqüência que permite o progresso de 

forma adequada, impulsionando ao longo de novas aquisições, sem delinear 

um desequilíbrio adequado.  
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Para Vygotsky (1991), as potencialidades do indivíduo devem ser 

levadas em conta durante o processo de ensino-aprendizagem. Isso porque, a 

partir do contato com pessoa mais experiente e com o quadro histórico-cultural 

mais amplo, as potencialidades do aprendiz são transformadas em situações 

que ativam nele esquemas processuais cognitivos ou comportamentais. Para o 

autor, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, e por isso a escola tem 

um papel essencial na construção do ser psicológico e racional. A escola deve 

dirigir o ensino não para etapas intelectuais já alcançadas, mas sim para 

estágios de desenvolvimento ainda não incorporados pelos alunos, 

funcionando como um incentivador de novas conquistas psicológicas.  

Vygotsky (1998) destaca na relação sociointeracionista o papel do 

contexto histórico e cultural nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, dando ênfase às contribuições da cultura, da interação social e 

à dimensão histórica do desenvolvimento mental. O sociointeracionismo 

pressupõe um ensino construtivista, no qual os significados provêm da cultura 

e do meio social externo, (formado por objetos e pessoas). Nessa visão, tais 

significados devem ser assimilados ou interiorizados por cada criança de forma 

particular, exigindo dessas crianças uma série de transformações. 

O construtivismo, fiel ao princípio interacionista, procura demonstrar o 

papel central do sujeito na produção do saber, no qual, o indivíduo é entendido 

como: 

{...} Um sujeito que procura ativamente compreender o mundo 
que o rodeia e trata de resolver as interrogações que este 
mundo provoca. Não é um sujeito que espera que alguém que 
possui um conhecimento o transmita a ele, por um ato de 
benevolência. É um sujeito que aprende basicamente através 
de suas próprias ações sobre os objetos do mundo, que 
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constrói suas próprias categorias de pensamento, ao mesmo 
tempo em que organiza seu mundo (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1985, p. 26).  

 

Seguindo a perspectiva construtivista Antunes, (2002), diz: “Essa idéia 

de um ensino despertado pelo interesse do aluno acabou, transformando o 

sentido do que se entende por material pedagógico”. Para o autor “O interesse 

do aluno passou a ser a força que comanda o processo da aprendizagem e 

suas experiências e descobertas, o motor de seu progresso, ficando o 

professor como um gerador de situações estimuladoras e eficazes”. 

Essas idéias estão em concordância com os PCNEM, que apontam para 

uma aprendizagem lúdica, marcada pela interação direta com os fenômenos, 

os fatos e as coisas. 

Jófili (1993) ainda se reportando ao construtivismo, diz que um 

importante papel do professor é possibilitar um ambiente de tal forma que “os 

alunos possam reconhecer e refletir sobre suas próprias idéias”.  

Coll (1996) vê na concepção construtivista da aprendizagem o fato óbvio 

de que a escola torna acessíveis aos seus alunos aspectos da cultura que são 

fundamentais para seu desenvolvimento pessoal e inserção social, e, na 

interpretação do autor, na ação construtivista. Aprendemos quando somos 

capazes de elaborar uma representação pessoal sobre um objeto da realidade 

ou conteúdo que pretendemos aprender. Essa elaboração implica aproximar-se 

de tal objeto ou conteúdo com a finalidade de apreendê-lo; não com uma 

aproximação vazia, a partir do nada, mas a partir das experiências, interesses 
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e conhecimentos prévios que, presumivelmente, possam dar conta da novidade 

(COLL, 1996). 

Assim, os pesquisadores Jófili (1993), e Coll (1996), vêem no 

construtivismo a possibilidade do aluno desenvolver o respeito pelo outro, a 

capacidade de argumentação e de análise crítica.  Tornar o aluno crítico e 

criativo é uma das recomendações contidas nos PCNs (BRASIL, 1997).  Nesse 

sentido, como aborda Macedo (2000), o jogo favorece a aquisição de 

conhecimentos, a partir de quatro aspectos: no próprio jogo, com o sujeito 

aprendendo sobre si próprio a agir e a pensar; na competição, quando ele 

busca vencer; na cooperação, quando ele desenvolve as relações sociais; e na 

aprendizagem de conteúdos trabalhados no contexto escolar.  

Para Macedo (2000), manter o espírito lúdico é essencial para o jogador 

entregar-se e atingir a proposta do jogo, que é a construção gradativa da 

competência para questionar e analisar as informações. 

Antunes (2002) e Jacquin (1963) defendem que o jogo ganha espaço 

como ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo 

ao interesse do aluno; ajuda-o a construir suas novas descobertas, e simboliza 

um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor, 

estimulador e avaliador da aprendizagem.  

Macedo (2000) vê no jogo/conhecimento a participação ativa do sujeito, 

seu saber valorizado. Nesse aspecto, ele aborda pelo menos dois momentos: 

um deles é o jogo oferecer uma oportunidade para se estabelecer uma relação 

positiva na aquisição do conhecimento, através dos jogos os educandos vão 
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modificando a imagem negativa, assustadora, aborrecida ou frustrante do ato 

de aprender e outro motivo é a participação do sujeito na construção do próprio 

saber e no desenvolvimento do raciocínio. O aprendizado adequadamente 

organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998). 

Antunes (2002) por sua vez procura mostrar os aspectos cruciais no 

emprego dos jogos como instrumentos de uma aprendizagem significativa. A 

expressão ‘aprendizagem significativa’ é o conceito central da teoria de 

Ausubel, processo através do qual uma nova informação relaciona-se com 

aspectos relevantes da estrutura do indivíduo (Ausubel apud MOREIRA, 1981). 

No contexto dessa aprendizagem, Antunes (2002) mostra os aspectos 

cruciais do jogo: em primeiro lugar, o jogo ocasional, distante de uma planejada 

e cuidadosa programação, é ineficaz; e em segundo lugar, uma grande 

quantidade de jogos reunidos como atividade, só tem validade efetiva quando 

rigorosamente selecionados e subordinados à aprendizagem que se tem em 

mente como meta.  Outros autores também mostram esses aspectos cruciais 

do jogo. 

Brougère (1998) faz uma advertência aos que usam jogos com 

finalidades à aprendizagem: para o autor o jogo não tem valor pedagógico em 

si mesmo, tal valor está estritamente ligado ao que passa ou não pelo jogo, 

cabendo ao pedagogo fornecer um conteúdo, dado-lhe a forma de um jogo, ou 

selecionar entre os jogos disponíveis na cultura lúdica infantil aqueles, cujos 

conteúdos, correspondem a objetivos pedagógicos identificáveis. 
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1.7 – Jogo s: usos didáticos 

Para Kishimoto (1998), qualquer jogo empregado na escola como 

material ou situação que exige ações orientadas com vistas à aquisição ou 

treino de conteúdos específicos ou de habilidades intelectuais, pode receber o 

nome de jogo didático. 

Fonseca (2000), Ferreira, Terrazan e Amorim (1998) avaliaram a 

contribuição de 5 jogos divulgados em publicações especializadas da área 

educacional, para a aprendizagem de conceitos de Biologia. As testagens 

realizadas evidenciaram que os mesmos foram eficazes na aprendizagem dos 

conceitos enfocados por eles. Identificou-se também que os jogos podem ser 

usados tanto para a introdução de um conteúdo novo, como para o 

desenvolvimento do assunto, ou ainda com a função de síntese ou revisão de 

conceitos abordados, além de apontarem que os jogos tanto auxiliam na 

função de facilitadores de aprendizagem escolar, quanto na questão da 

motivação e interesse dos alunos (FONSECA, 2000; FERREIRA, TERRAZAN 

e AMORIM, 1998). 

Ainda relacionado aos conceitos de Biologia, um grupo de 

pesquisadores/professores de Biologia da UNICAMP (1997), criou um jogo de 

perguntas e respostas denominado “Evoluindo Genética”, que se propunha a 

apresentar referências de Genética para alunos do ensino fundamental e 

médio,  através de questionamentos entre os participantes, funcionando como 
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catalisador para estimular o interesse do aluno na exploração de uma 

bibliografia indicada.  

Outros trabalhos também tiveram a mesma iniciativa, como o projeto 

“microtodos” , que visa criar atividades e instrumentos facilitadores para um 

aprendizado significativo do mundo microbiano. Este projeto, desenvolvido por 

professores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Carlos–SP (2004), end. eletrônico (www. Icb.usp.Br/~bmm/jogos/geral/.htm), é 

voltado para a elaboração de uma série de jogos para serem utilizados como 

instrumentos para o ensino. Dentre esses jogos temos: “microlingue”, que 

ajuda crianças e adolescentes na percepção de que o mundo que os cerca é 

também determinado pela ação dos seres microscópios;  o “microwar”, que é 

um jogo de estratégias no qual cada jogador é uma espécie microbiana com 

diferentes características; “viajando com o Sr. Mutans”, um jogo no qual cada 

jogador é uma bactéria, passando por várias estações em que cartas decidem 

a progressão, cura e prevenção de uma doença; “Bioperfil”, que apresenta de 

maneira lúdica a biodiversidade de nosso planeta e o micromundo, que é um 

instrumento para o professor trabalhar, em sala de aula, o mundo dos 

microorganismos. 

  Na perspectiva dos aspectos metodológicas dos jogos, enquanto 

recurso para o ensino formal Macedo et al (2000). Advertem para o cuidado de 

não absorver o jogo como “receita de bolo” e nem que este seja considerado 

como suficiente e adequado para aqueles que resolvem apropriar-se dele. Para 

o autor, a proposta é ter o jogo como referencial, como parâmetro, já que 

apresenta possíveis caminhos e ilustra certas situações. Nesse sentido, admite 
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que se pode trabalhar com uma variedade de jogos, transformados em material 

didático, utilizando-os em sala de aula no processo ensino aprendizagem, na 

produção de conhecimento. Apesar da quantidade de jogos que abordam 

conceitos biológicos e do número considerável de pesquisadores que apontam 

o uso dos mesmos como benéfico para o processo de ensino aprendizagem, 

identificamos a carência de jogos que tratem da Genética Molecular. Visando 

contribuir para preencher essa lacuna, idealizamos e avaliamos um 

“Dominó/DNA”, que se propõe trabalhar o assunto “duplicação dos 

cromossomos” de uma forma divertida, com memorização da seqüência de 

jogadas, provocando na leitura das regras a necessidade do aluno buscar mais 

conhecimentos sobre o porque? da   seqüência de jogadas.  

    



 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 



 

 

 
 

 

 

 

 

O local escolhido para o desenvolvimento da Dissertação foi a Escola de 

Aplicação Profa Ivonita Alves Guerra, da Faculdade de Formação de 

Professores de Garanhuns–PE. Essa escolha se deu devido à filosofia de 

trabalho dessa escola estar voltada para as inovações e para as aplicações de 

alternativas didático-metodológicas.  

A Escola de Aplicação Profa. Ivonita Alves Guerra, local da pesquisa, 

está localizada no município de Garanhuns, cidade da mesorregião do Agreste 

Pernambucano, distante 220 Km da Capital, Recife. Participaram da pesquisa 

uma amostra de 16 alunos, da 2ª série “A” do ensino médio.  

A escolha da turma e dos alunos se deu por sorteio. Os alunos 

sorteados estavam na faixa etária entre 16 e 17 anos de idade e já tinham 

estudado divisão celular, incluindo duplicação dos cromossomos, assuntos 

abordados no jogo “Dominó/DNA”.  

A pesquisa se deu em três momentos: o primeiro foi a criação do jogo, o 

segundo a criação das regras e o terceiro a avaliação do jogo.  
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2.1 – Criação do Jogo “ Dominó/DNA”  

O jogo “Dominó/DNA” foi idealizado, desenhado e produzido pelo autor 

deste trabalho, e na sua produção utilizamos madeira, cola, papel e plástico 

colante. O jogo pronto é constituído por 28 pedras de associação (Figura 11), 

assim distribuídas; 06 pedras representando Adeninas; 7 representando 

Timinas; 5 relacionadas a Guaninas; 5 a Citosinas; 2 a RNA iniciadores 

(primer); 1 com  Helicase/primase; 1 a Ligase e 1 com Topoisomerase. A 

escolha dessas peças se deu devido às mesmas serem imprescindíveis na 

replicação do DNA e duplicação dos cromossomos.  As pedras ficaram 

marcadas em um dos lados com as etapas e o sentido replicação, que é a 

extremidade 5’-fosfato de um nucleotídeo com a extremidade 3’–OH  do 

nucleotídeo adjacente ( 5’ → 3’) .   

 

2.2 – Criação das Regras do Jogo “ Dominó/Dna”  

Concluída a produção do jogo “Dominó/DNA” elaboramos as regras do 

mesmo. Nestas, foram obedecidos os critérios rígidos da replicação do DNA..  

Foram elaboradas antes do jogo, mas sofreram ajustes durante a realização 

das partidas. As regras ficaram assim definidas: 

O jogo poderá ter a participação de 4, 3 ou 2 pessoas, esses jogadores 

farão o papel da enzima DNA polimerase, já que os mesmos estarão 

construindo a molécula do DNA, papel atribuído a esta enzima nos organismos 

No caso do jogo acontecer com 4 pessoas, poderá ser individual ou em 

duplas. Cada um dos participantes deverá jogar com 7 pedras cada um  (4 
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pessoas X 7 pedras  = 28 pedras), ou a critério dos jogadores participantes. 

Quando jogado por 3 pessoas (3 pessoas X 9 Pedras = 27), sobrará uma pedra 

que deverá ficar voltada para baixo, na mesa, "dormindo". Após o início do 

jogo, aquele jogador que não tiver a pedra da jogada, pegará a pedra que 

estará emborcada na mesa "dormindo” e incorporará a mesma ao seu jogo.  

 No caso de ser jogado com 2 participantes, os mesmos poderão ficar 

com 7 pedras cada um (2 pessoas x 7 pedras = 14) e as demais deverão ficar 

voltadas para baixo, na mesa. No caso do jogador não ter a pedra da jogada, 

deverá ir pegando as que estão “dormindo” até conseguir a pedra da vez. 

 A quantidade de pedras que deverão ficar na mesa ou “dormindo” ficará 

a critério dos jogadores. No caso das pedras ficarem “dormindo”, na mesa, as 

mesmas deverão ser incorporadas ao jogo, uma a uma, no jogo daquele 

jogador que não possuir a pedra da vez.  

 Nas suas regras, o jogo tem uma dinâmica e uma seqüência de jogadas 

própria do jogo “Dominó/DNA”. Essa seqüência deverá obedecer à seguinte 

ordem: As 28 pedras do jogo deverão ser emborcadas e mexidas no tabuleiro; 

os participantes do jogo deverão retirar as pedras, aleatoriamente; os 

jogadores deverão ficar com a parte gravada das pedras, voltada para o seu 

lado de modo que elas não sejam vistas pelos outros participantes do jogo; as 

pedras deverão ser jogadas uma de cada vez, por cada jogador, na seqüência 

estabelecida e na ordem dos jogadores, da direita para a esquerda; quando o 

jogador não possuir a pedra da ordem da jogada, deverá passar a vez para o 

jogador seguinte ou pegar pedras que estão “dormindo”, se for o caso.  A 
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primeira pedra a ser jogada é o DNA fita dupla parental, com a marcação do 

sentido da fita de DNA (5’•3’ e 3’•5’), em ambos os lados da pedra (Figura 7). 

1a 

 

 

Figura 7 - Primeira pedra do jogo “Dominó/DNA” 

   

A segunda pedra a ser jogada é o DNA fita dupla, parental, com a marcação do 

sentido da fita de DNA (5’• 3’ e 3’• 5’), em ambos os lados da pedra e com o 

sinal de metilação (M) nas duas fitas da dupla-hélice (Figura 8). 

2a 

 

Figura 8 - Segunda pedra do jogo “Dominó/DNA” 

 A terceira pedra fará a abertura da forquilha de replicação, com as 

enzimas primases e helicases, abrindo as fitas de DNA parental.  Atenção!  As 

duas primeiras pedras deverão formar um segmento reto e a terceira pedra 

(Primase - helicase) deverá ser colocada na transversal em relação às duas 

primeiras (Figura 9).            

 

5’                           3’  
CATGTCCACGACGAT 
GTACAGGTGCTGCTA 
3’                          5’  

3’                           5’  
CTGTCGAMTCACTGA 
GACAGCTAMGTGACT 
5’                           3’  
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                1a       2a 

 

 

     3ª 

Figura 9 - As três primeiras pedras do jogo “Dominó/DNA”. 

 

A quarta pedra a ser jogada será a primeira peça do DNA parental da 

orquilha de replicação, a mesma deverá ficar de lado, na parte externa,  

servindo como molde para o início da replicação. Nesse momento do jogo, o 

jogador terá quatro opções de jogada, com os quatro nucleotídeos. A,C,T,G 

(Figura 10).                       4ª 

  

 

  

         3a  

1a    2a 

   

 

 

     
             3ª 

      
     5º 
    

 Figura 10 - Jogo Dominó/DNA com jogadas da primeira até a sétima pedra. 

6a 

ou 
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Primases 
e 

Helicases

5’                           3’  
CATGTCCACGACGAT 
GTACAGGTGCTGCTA 
3’                          5’  

3’                           5’  
CTGTCGAMTCACTGA 
GACAGCTAMGTGACT 
5’                           3’  

5’                           3’  
CATGTCCACGACGAT 
GTACAGGTGCTGCTA 

3’                          5’  

3’                           5’  
CTGTCGAMTCACTGA 
GACAGCTAMGTGACT 

5’                           3’  
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C    ou   G 

 

A   ou    T 
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3’                          5’  

PRIMER-RNAIniciador 
 

3’                          5’  
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A quinta pedra a ser jogada será a segunda pedra do DNA parental e a 

mesma deverá obedecer ao pareamento da primeira pedra parental, já jogada, 

a qual deverá ficar, também, na parte externa, deixando o espaço livre para 

colocação das pedras referentes à fita-filha (Figura 10). 

A sexta e a sétima pedra serão os RNA-iniciadores (primers) e devem 

ser colocadas na parte interna da fita do DNA já exposta, no início da forquilha 

de replicação. As mesmas deverão formar o pareamento com a 4a e 5a pedras 

já expostas (Figura 10). Da oitava à vigésima sétima,  as pedras farão o 

alongamento da molécula do DNA, obedecendo sempre o sentido 5’• 3’ da 

replicação e colocadas no sentido 3’ → 5’ da fita de DNA parental, já que a fita 

do DNA é antiparalela. Se de um lado a fita filha alonga no sentido de fora para 

dentro, do outro lado a fita filha alonga no sentido de dentro para fora. No 

alongamento, em qualquer lado da forquilha de replicação, a fita parental 

deverá vir antes da fita filha (Figura 10). 

A pedra topoisomerase será jogada paralela à primeira e à segunda 

pedra do jogo, o que poderá ocorrer em qualquer momento do jogo, após as 

jogadas dos dois Primers (Figura 11). 

Na fita retardada, que fará a replicação de dentro para fora da forquilha 

de replicação, sentido 5’•  3’, após a segunda pedra, deverá ser colocada a 

pedra referente à enzima ligase.  Ressaltamos que os trechos anteriores e 

posteriores à enzima ligase são os fragmentos de Okazaki (Figura 11). 

O jogo “Dominó/DNA” apresenta múltiplas opções de jogadas e de 

formações diferentes. As quatro pedras jogadas, inicialmente, são obrigatórias 
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para aquele jogador que as tiver na mão, mas a partir da quinta jogada o jogo 

oferece quatro opções, que são as bases nitrogenadas A-G-C-T, criando-se 

assim a partir dessa jogada, outras opções. A quinta pedra a ser jogada, 

dependendo da opção que for escolhida, tornará a sexta pedra obrigatória. A 

sexta e sétima pedras jogadas são os Primers “RNA iniciadores” também 

obrigatórias. A partir dessas pedras as jogadas têm uma seqüência de 

pareamentos sempre com aquele jogador que colocar a primeira pedra na fita 

de DNA parental, tendo quatro opções de jogadas. O jogo também oferece 

duas pedras com opções de jogadas durante o alongamento da molécula do 

DNA: uma é a pedra topoisomerase que poderá ser jogada a partir da sétima 

pedra, e a outra, a enzima ligase, que só poderá ser jogada a partir da segunda 

pedra da “fita filha descontínua do DNA” A figura (11) mostra uma das 

formações do jogo “dominó/DNA”.  

Nas seqüências das jogadas, ganhará o Jogo aquele jogador ou a dupla 

que primeiro terminar de jogar as pedras. Quando ocorrer do jogo “trancar” ou 

seja, ficar sem opção de jogada antes que as pedras de um jogador acabem, 

ganhará o jogo aquele jogador que ficar com menos pedras na mão. No caso 

de mais de um jogador ficar como o mesmo número de pedras, com o jogo 

trancado, o jogo estará empatado entre esses jogadores. 

A seqüência de jogadas está relacionada com a seqüência da 

duplicação dos cromossomos, que ocorre na interfase da mitose, e será 

aplicada sempre com espírito crítico e aberta a sugestões e modificações; 
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2.3 – Pré-teste 

Como um dos instrumentos na coleta de dados, utilizamos um pré-teste 

(apêndice A), que consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas e 

dispostas em itens. Para Chizzotti (2000), questionário é um diálogo preparado 

com objetivos definidos. No presente trabalho o objetivo foi investigar como os 

alunos avaliam o jogo “Dominó/DNA” na aprendizagem de duplicação de 

cromossomos. 

O questionário foi apresentado com cinco perguntas objetivas, cada uma 

oferecendo (única) alternativa de resposta correta, versando sobre: 

1ª  enzimas participam da replicação DNA; 

2ª  local da replicação dos fragmentos de Okazaki; 

3ª  função da enzima ligase; 

4ª  eventos da forquilha de replicação;  

5ª  estrutura da molécula de DNA.  

Para cada opção de resposta foi pedido aos alunos que justificassem a 

mesma. Com tal procedimento, buscamos obter mais informações sobre a 

compreensão dos alunos acerca da duplicação dos cromossomos. 

Para Haydt (1998) e Santa`anna (1997), um questionário de avaliação 

pré-teste é o preparo antecipado de um teste e o mesmo tem como objetivo 

verificar de forma global os conhecimentos dos alunos, sobre determinada 

temática. O pré-teste funciona como uma sondagem para o estabelecimento de 

um diagnóstico. 
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2.4 – Aplicação do Jogo “ Dominó/DNA”  

  O jogo foi realizado em uma sala com os 16 participantes divididos 

em 4 grupos de 4 alunos (Figura 12). Foram distribuídos com os participantes, 

antes do início do jogo, informações sobre as regras, as seqüências de jogadas 

e os critérios que determinavam os vencedores. Os quatros grupos jogaram 

seis partidas, num tempo médio de 30 minutos, o que nos leva a argumentar 

que é possível jogar durante uma aula de biologia. Todas as atividades 

desenvolvidas foram fotografadas  (Figuras 12, 13, 14 e 15) e filmadas, 

fornecendo dados para análise.  
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Figura 11 – Formação do jogo 
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Figura 12 - Alunos da escola de Aplicação da FFPG/UPE durante realização do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Alunos da escola de Aplicação da FFPG/UPE durante realização do jogo 
(momentos de concentração) 
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Figura 14  - Alunos da Escola de Aplicação da FFPG/UPE no momento em que o jogo 
encontra-se na fase de alongamento da molécula de DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Formação do jogo Dominó/DNA durante uma partida – FFPG/UPE 
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O jogo “Dominó/DNA”, mesmo obedecendo aos critérios rígidos da 

replicação do DNA, apresenta múltiplas opções de jogadas e de formações 

diferentes como, por exemplo, as quatro pedras jogadas no início do jogo são 

obrigatórias para aquele jogador que as tiver mas, a partir da quinta jogada o 

jogo oferece quatro opções de jogadas, que são as bases nitrogenadas A-G-C-T. 

 

2.5 – Avaliação do jogo “ Dominó/DNA”  

2.5.1 – Avaliação do jogo “ dominó/DNA” através de entrevista 

Após a aplicação pré-teste foi feita uma entrevista com os alunos em 

perguntas semi-estruturadas (apêndice C), Segundo Delval (2002); uma 

entrevista semi-estruturada é composta de perguntas básicas e comuns para 

todos os sujeitos; esses as respondem com seus próprios termos e as 

perguntas vão sendo ampliadas e complementadas de acordo com as 

respostas dos sujeitos. Para os autores, as respostas orientam o curso do 

interrogatório, mas retornam aos temas essenciais estabelecidos inicialmente. 

No roteiro da entrevista havia oito perguntas básicas, que abordando os 

seguintes temas: 1) expectativa dos alunos quando foram convidados para 

participar do jogo; 2) se as regras do jogo eram claras; 3) se foi mais 

compreensível a leitura das regras ou a prática do jogo; 4) o que o jogo 

representou para eles em termos de aprendizagem; 5) onde foi melhor a 

aprendizagem sobre duplicação de cromossomos, se através do jogo 

Dominó/DNA ou na sala de aula;  8) os aspectos positivos do jogo.  
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2.5.2 – Avaliação do jogo “ Dominó/DNA”  através do pó s-teste 

O pós-teste (apêndice B), teve como objetivo avaliar os conhecimentos 

dos alunos participantes da pesquisa após a realização do jogo “Dominó/DNA”. 

Para tanto, utilizamos o mesmo questionário usado no pré-teste, ou seja: um 

questionário com cinco questões objetivas e uma questão subjetiva, com 

conteúdos, abordando a temática “duplicação de cromossomos”. Havia cinco 

alternativas de suporte, sendo apenas uma correta. Na questão subjetiva foi 

pedido aos alunos participantes que justificassem suas respostas. Para 

Santa`anna (1997), após o desenvolvimento das atividades previstas dentro de 

uma programação pedagógica, um pós-teste deverá ser aplicado e as questões 

que comporão o pós-teste poderão ser iguais às do pré-teste.       

Dentro da seqüência metodológica (Figura 16) buscamos: na aplicação 

do jogo, no pré-teste, na entrevista, e no pós-teste, indicadores que 

permitissem avaliar se houve ou não um interesse ou um despertar dos alunos 

sobre a aprendizagem da temática, duplicação de cromossomos, utilizada na 

seqüência do jogo “Dominó/DNA” 
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O USO DO JOGO “ DOMINÓ/DNA” NA APRENDIZAGEM SOBRE DUPLICAÇÃO 

DOS CROMOSSOMOS NA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA FFPG/UPE.  
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Figura 16 - Seqüência da metodologia 
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CAPÍTULO 3 - RESULTADOS 

   



 

 

 
 

 

 

 

 

3.1 – Análise da viabili dade do jogo como recurso Didático  

Os dados apresentados referem-se aos resultados do objetivo proposto 

nessa Dissertação de Mestrado. Entre os objetivos, tínhamos: investigar a 

viabilidade do jogo como recurso didático na aprendizagem de duplicação de 

cromossomos. 

 

 3.1.1 – Avaliação quantitativa da comparação pré-teste/pós-teste 

Os dados para a avaliação do jogo “Dominó/DNA”, como recurso 

didático para a aprendizagem sobre duplicação de cromossomos, foram 

coletados, através de questionários de múltipla escolha, (questões objetivas), e 

através de justificativas das respostas dadas na prova objetiva, quando 

visamos obter informações  para uma análise qualitativa. Os questionários 

foram aplicados antes do início do jogo (pré-teste) e 24 horas após a realização 

do jogo (pós-teste). Comparamos para avaliar se o jogo contribuiu na 

aprendizagem sobre duplicação de cromossomos, e as diferenças em 

percentuais do pós-teste em relação ao pré-teste. 
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Excetuando-se a questão 4, os índices de acertos do pós-teste foram 

melhores que os do pré-teste. Nas questões 1 e 3 obtivemos 6,25% de acerto 

contra 18,75% no pós-testes. 

Na questão 2, o pré-teste foi de 12,50%, ficando os resultados do pós-

teste em 37,50%.. Na questão 5 os valores do pré-teste foram bastante 

elevados 87,5% e mantiveram-se também muito elevados no pós-teste, com 

100% de acertos.   

Apenas na questão 4, não houve diferença entre o pré-teste e o pós-

teste, ficando os dois com 75% nos dois questionários de avaliação 

Nas primeiras partidas do jogo, quando as regras ainda não estavam 

bem claras, os jogadores tiveram uma certa dificuldade em se ajustarem à 

dinâmica do jogo, mas já a partir da segunda partida o jogo fluiu naturalmente, 

sem dificuldades. 
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Figura 17  - Resultado, em percentuais, das questões de 1 a 5 do pré-teste e pós-teste 

. 
 
 
 

3.1.2 – Avaliação quali tativa das justificativas de respostas das questões 
do p ré-teste e do pó s-teste 

Nessa avaliação analisamos as justificativas das respostas dadas pelos 

alunos da Escola de Aplicação da FFPG, no pré-teste e pós-teste sobre a 

temática duplicação de cromossomos. As respostas dos alunos foram 

separadas por questões, ficando assim distribuídas: 

A Questão nº 1 - enzimas que participam da replicação do DNA. 

Nessa questão foram dadas as seguintes alternativas para resposta: 

Ligase,  RNA polimerase  e  topoisomerase;  Helicase, primase, lípase; Ligase,  
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helicase, topoisomerase  

(alternativa correta); DNA polimerase, helicase, proteinases e RNA 

polimerase, endonucleases, helicase. Nas suas respostas 62,5% dos alunos 

erraram no pré-teste e acertaram no pós-teste; 31,25% erraram no pré-teste e 

no pós-teste; e 6,25% que acertaram o pré-teste e erraram o pós-teste (Figura 

18).  
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Figura 18 – Justificativa de respostas dos alunos da F.F.P.G. à 1ª  questão – Enzimas que 
participam da replicação do DNA.  

    

Nessa questão houve um percentual muito grande de erros no pré-teste 

93,75%, percentual de erros que caiu para 37,5% no pós-teste. 

 As justificativas das respostas da questão 1, “enzimas que participam da 

replicação DNA”, foram divididas em 3 grupos: aqueles que acert aram o pré-

teste e erraram o pós-teste; os que erraram o pré-teste e acertaram o pós-

teste; e aqueles que erraram o pré-teste e o pós-teste.   

Justificativa de resposta da questão 1.  
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A questão nº 1 refere-se às enzimas que participam da replicação DNA e 

nessa alternativa as justificativas de respostas foram divididas em dois grupos: 

no 1º grupo ficou o aluno que errou a alternativa da prova objetiva no pré-teste 

e no pós-teste.  

“Essas três enzimas são e essencias para a replicação do DNA” 

(SUJEITO 1). 

Esse sujeito deu uma resposta evasiva para justificar sua opção 

respondendo, apenas: são “essenciais”; sem dar  as específicas funções 

enzimáticas, evidenciando-se assim seus erros nas questões objetivas. Para 

esse aluno a atividade do jogo “Dominó/DNA” não foi capaz de mudar os seus 

conceitos sobre as funções enzimáticas na duplicação dos cromossomos.  

No 2º grupo ficaram os alunos que erraram o pré-teste e acertaram o 

pós-teste da questão objetiva. 

Pelas justificativas dos sujeitos, que erraram quando responderam às 

alternativas do pré-teste, nota-se que eles prendem-se muito a termos como: 

“importantíssimas”; “necessárias”; “ajudam” e “contribuem”, sem, no entanto, 

entrarem no mérito da questão, especificando as reais funções das enzimas na 

forquilha de replicação.   

Notamos, nas afirmativas desses alunos no pós-teste que os mesmos já 

situam as enzimas no espaço e no tempo quando se referem às suas funções, 

dando às enzimas um sentido dentro do processo de replicação: “ligase liga as 

cadeias de DNA” ; “A helicase é usada no começo da replicação juntamente 
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com a primase...” ; “Ligase por que une trechos de DNA da fita contínua, 

helicase para que possa seguir a replicação do DNA, pois se não houver 

helicase não se pode começar a replicação”  e  “... A ligase une as fitas filhas 

do DNA” . 

Para esse grupo, o jogo “Dominó/DNA” parece ter contribuído na fixação 

dos conceitos relativos à replicação do DNA dado que eles erraram no pré-

teste. O jogo deu segurança nas respostas no pós-teste. 

Na questão nº 2 - local da replicação dos fragmentos de Okazaki, foram 

dadas as seguintes alternativas de resposta: Fita filha contínua; Fita molde 

parental; Fita filha descontínua (alternativa correta); Fita dupla já replicada e 

Fita dupla anterior à forquilha de replicação.  

Os sujeitos foram divididos em 3 grupos: aqueles que erraram no pré-

teste e no pós-teste (50%); os que erraram no pré-teste e acertaram no pós-

teste (37,75); e aqueles que acertaram no pré-teste e erraram no pós-teste 

(12,25%).  

Nessa questão, apesar de muitos alunos errarem no pré-teste e no pós-

teste (50%), houve um aumento no número de acertos do pós-teste em relação 

ao pré-teste (37,75%), conforme (Figura 19). 

Nessa questão (nº 2), os alunos foram divididos em 3 grupos, assim 

distribuídos: no grupo nº 1 ficaram os alunos que erraram no pré-teste e no 

pós-teste. Esses alunos justificaram assim suas respostas do pré-teste: 
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Figura 19 - Justificativas de respostas dos alunos à 2ª questão  - localização dos 
fragmentos de Okazaki. 

 

Esses alunos, que erraram as questões subjetivas no pré-teste, não 

apresentaram firmeza nas suas justificativas. A pergunta se referiu ao local de 

replicação dos fragmentos de Okazaki e nas respostas aparecem: “separação 

das duas fitas de DNA”; “as fitas se separam”; “as fitas são separadas”; “se 

separa as duas fitas de DNA” e “parear as bases e formar as fitas”. Em 

nenhuma das suas respostas os  alunos se referiram a um local que seria o 

ponto inicial da resposta.  

No pós-teste esses alunos também erraram, mas, apesar de terem 

errado, nas suas justificativas, as respostas apresentavam evolução do 

conhecimento se comparadas às dadas no pré-teste.  
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No grupo 2, foram colocados os alunos que erraram suas justificativas 

no pré-teste e acertaram no pos-teste. 

Nas justificativas, esses alunos mostraram algumas noções em relação 

ao local da replicação, ao dizerem: “a fita é quebrada e começa a replicação” e 

“na fita molde parental”, apesar de mostrarem algumas noções, os mesmos 

não conseguiram concretizar sua respostas.  

Para esse grupo, o jogo foi importante porque além de acertarem as 

perguntas objetivas, permitiu-se se identificadas melhorias qualitativas nas 

justificativas de suas respostas: “ 

No grupo 3, só um aluno acertou sua justificativa no pré-teste e não 

respondeu no pós-teste, ficando sua resposta assim, no pré-teste: 

“Pode ocorrer pequeno fragmento na fita filha, por isso o nome 

descontínua” (SUJEITO 7).  

O aluno respondeu corretamente sua justificativa no pré-teste, mas 

demonstrou dúvidas quando afirmou: “pode ocorrer”. Nesse caso o jogo não 

contribuiu na definição do conceito. 

A questão 3 referia-se à função da enzima ligase. Nessa questão foram 

dadas como alternativas de respostas: unir os trechos de DNA que formam a 

fita descontínua (alternativa correta); unir trechos de DNA da fita contínua; unir 

as fitas parentais do DNA; unir as fitas filhas do DNA; unir a fita contínua com a 

fita descontínua do DNA. Pelas suas respostas, os sujeitos foram separados 

em 3 grupos: aqueles que erraram no pré-teste e no pós-teste (50%); os que 
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erraram no pré-teste e acertaram pós-teste (43,75%); os que acertaram no pré-

teste e erraram no pós-teste (6,25%). (Figura 20). 
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Figura 20 - Justificativas das respostas  dos alunos da F.F.P.G. à  3ª questão - função da 
enzima ligase. 

 

 

Nessa questão 50% dos alunos não acertaram nem o pré -teste nem o 

pós-teste, confirmando assim a dificuldade na aprendizagem da temática 

duplicação de cromossomos.  

 Nas justificativas das respostas da questão função da enzima ligase, os 

alunos foram separados da seguinte forma: grupo 1, os alunos que erraram no 

pré-teste e no pós-teste; grupo 2 alunos que erraram o pré-teste e acertaram o 

pós-teste e grupo 3,  alunos que acertaram o pré-teste e erraram no pós-teste. 
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Nas justificativas os alunos sempre consideraram a função da enzima 

ligase como sendo de ligação, exemplos: “une as duas fitas do DNA”; “união 

das fitas filhas”; “une a fita contínua com a descontínua”; “as fitas filhas 

separam-se da fita mãe, são unidas através da ligase”. Até pelo próprio nome 

da enzima e pelas alternativas que foram dadas, as respostas sempre estavam 

relacionadas à ligação, mas esses alunos não responderam corretamente.  

 Nas suas justificativas, os alunos fizeram muitas referências à ligação de 

fitas do DNA, mas não acertaram em que fita do DNA a enzima ligase atua.  

No grupo 2, as justificativas estão sempre relacionadas à união de fitas 

de DNA, mas sem precisar em quais das fitas. 

Na questão nº 4, foi pedido para que os alunos identificassem os 

eventos da forquilha de replicação. 

Nessa questão foram dadas as seguintes alternativas de respostas: 

união das duas fitas do DNA, determinada pelo fim da replicação; separação 

das duas fitas do DNA para o início da replicação (alternativa correta); ponto de 

encontro da fita do DNA parental com a fita filha; ligação da fita replicada com a 

fita parental; desenovelamento da fita do DNA pela enzima topoisomerase. Os 

sujeitos foram separados em 3 grupos, assim determinados: aqueles que 

acertaram o pré-teste e o pós-teste (50%); os que erraram no pré-teste e 

acertaram no pós-teste (25%); e aqueles que acertaram no pré-teste e erraram 

no pós-teste (25%).   
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Figura 21 - Justificativas de respostas dos alunos da F.F.P.G. à 4 ª questão - Eventos da 
forquilha de replicação.  

 

 As justificativas de respostas à questão para identificar eventos da 

forquilha de replicação foram separados assim: grupo 1 - alunos que erraram no 

pré-teste e no pós-teste; grupo 2 - alunos que erraram no pré-teste e acertaram 

no pós-teste e grupo 3 - alunos que acertaram no pré-teste e erraram no pos-

teste. 

 Pelas suas justificativas, todos os alunos já possuíam algumas 

informações sobre a molécula do DNA. 

 Os alunos que acertaram no pré-teste começam  no pós-teste, a dar 

mais  sentido às suas respostas: “separação para que ocorra replicação”; 

separação da fita parental”. Essas respostas mostram mais segurança nas sua 

afirmativas.  
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  Os alunos que acertaram o pré–teste e erraram o pós-teste, apesar 

de terem uma idéia da replicação do DNA, não relacionam a replicação com as 

fitas do DNA. Fazem apenas referências à: “união das fitas”; ”ponto de 

encontro das fitas”; “acima das fitas” sem, no entanto, identificar os eventos da 

replicação. 

 Esses alunos, mesmo acertando no pré-teste, no pós-teste mostram 

ampliação em suas respostas já se referindo às fitas filhas (conceito que não 

aparecia no pré-teste) apesar de não acertarem no pós-teste. 

 Na questão nº 5 - identificação da estrutura da molécula de DNA, 

foram dadas as seguintes alternativas de respostas: a molécula de DNA é 

formada só por uma cadeia de seqüência de bases nitrogenadas; a molécula 

em questão refere-se à RNA; a quantidade de A, presente em uma das 

cadeias, é exatamente igual à quantidade de C da cadeia complementar; na 

molécula de DNA, podem existir 5 diferentes tipos de bases nitrogenadas; a 

quantidade de A, presente em uma da cadeia é exatamente igual à quantidade 

de T da cadeia complementar (alternativa correta). 

  Os sujeitos foram separados em 2 grupos: aqueles que erraram o 

pré-teste e acertaram o pós-teste (87,5%); e aqueles que acertaram o pré-teste 

e o pós-teste (12,5%).  

 Nessa questão, 14 alunos acertaram o pré-teste e todos acertaram o 

pós-teste. A referida  questão é ensinada desde o ensino fundamental, mais 

conhecida entre os alunos.  Na resposta da questão, existia um quadro para a 

identificação da molécula do DNA. 
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Figura  22 – Justificativa de respostas dos alunos da F.F.P.G.  à  5 ª questão - Estrutura do 
DNA. 

 

Nas suas justificativas os alunos foram separados assim: grupo 1, 

alunos que erraram o pré-teste e acertaram  o pos-teste;  grupo 2, alunos que 

acertaram o pré-teste e o pós-teste.  

Identificamos nas justificativas que o aluno confunde DNA com RNA, ao 

citar o nucleotídeo uracila o que é muito comum, quando os alunos não têm um 

certo domínio do assunto.  

Os alunos do grupo 1 erraram no pré–teste e acertaram no pós-teste. 

Os alunos do grupo 2  acertaram no  pré–teste e no pos-teste. Tanto no 

pré-teste como no pós-teste, a maioria dos alunos não teve dificuldade para 

responder a essa questão, que tratava, basicamente, do pareamento das 

bases nitrogenadas, assunto que é dado em todos os níveis de ensino, a partir 
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do ensino fundamental. Portanto, é um assunto com o qual os alunos estão 

mais familiarizados. 

 

3.1.3 – Avaliação, através de entrevista, do jogo “ DOMINÓ/DNA” como 
recurso d idático no ensino de duplicação de cromossomos. 

 

Com o objetivo de avaliarmos o jogo “Dominó/DNA” como alternativa 

didática na aprendizagem de duplicação de cromossomos, foi feita, também, 

com os alunos participantes do jogo “Dominó/DNA” uma entrevista semi-

estruturada com perguntas padronizadas (Figura 23). A entrevista foi individual, 

gravada e durou em média 10 minutos por cada aluno. As perguntas foram  

assim distribuídas: 

Figura  23 - Aluna da Escola de Aplicação da FFPG/UPE durante entrevista
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A primeira pergunta se referia à expectativa dos alunos quando 

convidados para participarem do jogo “Dominó/DNA”. Os resultados 

demonstraram (Figura 24) que a maioria (43,75%) imaginava que seria “uma 

coisa difícil”. Um valor mais baixo (18,75%) foi dado para duas respostas: “seria 

uma experiência” e “nervosismo, medo, assustado”, respectivamente. Os 

menores valores (6,25%) foram dados para as seguintes categorias: “privilégio, 

difícil e medo, diferente”.  
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   Figura 24 –  Categorias de análise da 1ª questão - Expectativa dos alunos da F.F.P.G. 

quando convidados para participar do jogo. 

 

A análise das entrevistas nos permite dizer que inicialmente eles 

imaginavam que o   jogo seria difícil, mas com a prática eles perceberam que 

era bem mais fácil como diz o entrevistado: 
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“Eu esperava uma coisa mais difícil, uma coisa complexa. Quando a 

gente foi jogar se complicou um pouquinho, só da primeira vez, mas 

fomos acostumando e aí se tornou tudo mais fácil” (SUJEITO 10). 

 

Essa informação sinaliza para a viabilidade do jogo. 

Na categoria ser uma coisa diferente, diz o entrevistado: 

 

“É uma coisa bem diferente, porque na prática é bem mais fácil a 

gente pegando e fazendo é bem mais fácil do que só ficar 

escutando” (SUJEITO 3). 

O entrevistado, além da expectativa de imaginar que o jogo seria uma 

coisa diferente, já direciona a sua visão para a concretude da prática e que 

essa perspectiva é bem mais fácil do que só escutar. 

Na categoria “surpresa e curiosa” realça a entrevistada: 

“Surpresa e ansiosa, pois,  não sabia muito bem o que era. Sabia 

que estava relacionado ao assunto genética – DNA, mas não tinha 

uma idéia de que era o jogo. Fiquei curiosa” (SUJEITO 14). 

A curiosidade dos alunos é um dado valioso para todo  professor que vai 

trabalhar algum assunto ou temática com os seus alunos. É preciso aproveitar 

dessa curiosidade para que a sua aula seja mais motivada e propiciar 

oportunidade para que o aluno tenha desejo de aprender e que o ato de 

aprender seja um instrumento de ato inteligente, reflexivo. 
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CATEGORIAS 

 
QUESTÃO: QUAL A EXPECTATIVA QUE VOCÊ TEVE 
QUANDO FOI CONVIDADO PARA PRATICAR O JOGO? 
 

EXEMPLOS 
 
 
 
      Difícil 

“Eu pensava que era mais difícil do que o que aconteceu” (SUJEITO 
2). 
“Foi bom, porque eu pensei que fosse uma coisa difícil, mas nem 
tanto. É bom de responder, de fazer o jogo, o jogo é ótimo!” (SUJEITO 
5). 
“Pensava que seria bem difícil, mas foi bom” (SUJEITO 6). 
“Me pegou de supresa, não sabia como ia ser, um negócio difícil! 
Fiquei nervoso, um pouco! Mas saiu tudo bem” (SUJEITO 7). 

 “Eu esperava uma coisa mais difícil, uma coisa complexa, quando a 
gente foi jogar se complicou um pouquinho só da primeira vez, mas foi 
acostumando e aí se tornou tudo mais fácil” (SUJEITO 10). 
“Eu achei que ia ser difícil que não ia dar pra aprender assim rápido. 
Mas vi que é prático” (SUJEITO 11). 
“Pensei que seria difícil, mas foi bem legal.Gostei” (SUJEITO 16). 

 
Privilégio 

 
“Achei interessante em ter o privilégio de participar” (SUJEITO 1). 
 

 
 
Medo e difícil 

“Bom, fiquei com um pouco de medo, pensando se eu for sorteada. 
Não vou, porque eu pensava que era muito difícil. Sabe uma coisa 
complicada. Assim quando a pessoa fala em DNA, ligações, tudo, aí 
eu estava pensando que ia ser muito difícil” (SUJEITO 13). 
 

 
Diferente 

“É uma coisa bem diferente, porque na prática é bem mais fácil a 
gente pegando e fazendo. É bem mais fácil que só ficar escutando” 
(SUJEITO 3). 
 

 
 
Supresa e curiosa 

“Surpresa e ansiosa porque não sabia muito bem o que era. Sabia que 
estava relacionado ao assunto de genética – DNA, mas não tinha uma 
idéia o que era o jogo. Fiquei curiosa” (SUJEITO 14). 
 

 
 
Experiência 

“Ter mais experiência sobre o assunto e de aprender coisas novas” 
(SUJEITO 4). 
“Uma experiência sobre duplicação de cromossomos e do DNA” 
(SUJEITO 8). 
“Foi boa, porque é uma nova experiência para aprender melhor o tema 
da aula” (SUJEITO 9). 
 

 
 
Nervosismo, 
assustado e medo. 

“No início fiquei muito nervosa, porque em genética, assim, eu não sou 
muito boa, mas quando na hora eu entendi bem, ou seja, eu fiquei 
mais calma” (SUJEITO 12). 
“Bem no começo quando ele sorteou os nomes eu fiquei assustada 
com medo de não entender, mas aí quando eu comecei a ler as regras 
e eu já sabia um pouco do assunto, aí ficou mais fácil” (SUJEITO 15). 
 

 

Quadro 01  – Categorização das respostas à questão 1- Expectativa dos sujeitos quando 
convidado para praticar o jogo. 
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A segunda pergunta pedia que os alunos comparassem a leitura das 

regras com a prática do jogo. 

Embora a prática do jogo se tornasse mais fácil após as regras, observa-

se como mostra as figuras 26 e 27,  que houve dificuldades de entender o jogo, 

apenas por elas, como mostra a maioria das respostas (43,75%). O segundo 

maior valor (37,50%) reconhece que praticando o jogo tem-se uma melhor 

noção de seu funcionamento, fica mais fácil, compreensível, melhor. Um valor 

baixo (12,5%), mas bastante expressivo apontou a possibilidade de 

colaboração entre os colegas em vez da competição. Apenas um entrevistado 

(6,25%) reconhece que as regras possibilitaram a prática do jogo, embora diga 

que esta contribuiu para a compreensão das regras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25  – Categorização de respostas à questão 2 - leitura das regras e a 
praticado jogo “Dominó/DNA” 
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Todos os entrevistados admitem que a prática do jogo o torna mais 

compreensível do que apenas a leitura das suas regras. 

 
 
 
 
Prática do jogo - 
Noção do 
funcionamento - Fica 
mais fácil – Prático –
Compreensível - 
Melhor. 

 
“A partir da prática você tem uma noção de como 
funciona o jogo” (SUJEITO 1). 
 
“A prática. Eu acho que na teoria aprende, tudo bem, 
mas, aprende mais se o professor estiver levando 
coisas diferentes, dinâmicas, como o jogo, aí é mais 
fácil aprender” (SUJEITO 5). 
 
“Uma maneira mais divertida de aprender, aprender a 
duplicação do DNA. Acho que o jogo é uma maneira 
mais fácil” (SUJEITO 11). 
 
“A prática do jogo torna mais fácil” (SUJEITO 7). 
 
“Acho que na prática do jogo é onde a pessoa ‘pega’ 
mesmo o jogo. Porque você vai jogando e vai 
aprendendo. Na prática mesmo é que você pega” 
(SUJEITO 14). 
 
“A prática com certeza, porque você jogando assim na 
prática é melhor” (SUJEITO 16). 
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Dificuldades quanto 
às regras 
 
 
 
 
 
 

 
“Porque na hora que ele mostrou na folha a pessoa não 
entende direito, mas depois deu para melhorar” 
(SUJEITO 2). 
 
“Porque eu li as regras, mas não entendi bem, mas 
quando consegue praticar a gente consegue entender 
as regras” (SUJEITO 03). 
 
“A prática do jogo, porque as regras não transmitem 
exatamente o que o jogo transmite”. (SUJEITO 4). 
 
“A prática do jogo, porque pela leitura das regras ficava 
muito teórico agente não sabia direito como agir: eu 
acho que vai ser difícil! Talvez eu não saiba fazer! E na 
hora que vai jogar fica mais fácil” (SUJEITO 9). 
 
“A prática do jogo, porque quando ele entregou as 
regras a gente foi só lendo não sabia direito o que era 
que fazia. Mas a gente praticando ia vendo se estava 
certo, certinho e se tivesse certo a gente continuava” 
(SUJEITO 10). 
 
“A prática do jogo, porque na prática tudo é mais fácil. 
Quando eu li eu não entendi nada!” (SUJEITO 12). 
 
“A prática do jogo, por causa dessas palavrinhas que 
aparecem nas regras e a pessoa não lembra muito 
bem. Jogando, praticando, a pessoa aprende mais 
rápido e faz mais fácil” (SUJEITO 15). 

As regras 
possibilitaram a 
prática. 

 
 
“Porque quando joguei eu já sabia como ia se jogar” 
(SUJEITO 6). 
 

 
 
Colaboração entre 
os pares 

“Porque na prática, a gente vai desenvolvendo; se a 
pessoa vai botar uma peça que não seja encaixada, e o 
colega vê e vamos aprendendo com o outro” (SUJEITO 
8). 
 
“A prática do jogo foi mais compreensível porque assim 
a gente jogava com as colegas, quando um dava uma 
errada, o outro falava, ‘não! é o contrário’, aí virava a 
pedra. É que, nas regras, foi tudo normal agente foi 
jogando e num instante terminava” (SUJEITO 13). 

Quadro 2  – Quadro de categorias referentes à questão 2 –  leitura das regras e a prática 
do jogo . 
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A terceira pergunta pedia que os alunos dessem sua opinião sobre a 

utilização do jogo em sala de aula. 

Os alunos entrevistados reconhecem a importância da utilização dos 

jogos em sala de aula (Figuras 28 e 28). Isso pode ser visto nos seus 

depoimentos, como mostra o quadro C, agrupados nas seguintes categorias: 1) 

prazer em aprender; 2) aprender mais 3) aprender com mais facilidade; 4) bom 

de vez em quando; 5) desperta o interesse do aluno; 6) entretém e aprende; 7) 

pratica e aprende; 8) bom e necessário; 9) forma dinâmica de aprender; 10) 

forma de colocar em prática o que aprendeu na teoria; 11) seria melhor.  
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Figura 26 – Categorias de análise, referentes à questão 3 - Utilização do jogo na sala de aula. 
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Um fato interessante é que quando o aluno compara o jogo com a aula 

convencional, ressalta na sua fala uma concentração no jogo que não ocorre 

na aula quando diz: 

“Bem interessante porque a gente tem prazer em aprofundar mais 

sobre qualquer tipo de assunto” (SUJEITO 1).  

O aluno confirma, na sua resposta, a proposta lúdica para a qual se 

propõe o jogo.  

Dois alunos se reportam ao jogo com as seguintes respostas: 

“Porque no jogo a pessoa tá lá ligado nas pedras e na aula a pessoa 

olha assim e não entende bem” (SUJEITO 2). 

“Bom, por que se tiver algum aluno com dificuldade e aprender, 

aprende mais, porque depende da explicação do professor. Alguns 

entendem e o jogo também pode ensinar” (SUJEITO 6). 

Outro aluno julga a forma dinâmica de aprender, quando afirma: 

“Porque nenhum aluno gosta de ficar sentado lá na sala e o 

professor lá falando... é, fica mais complicado de entender. O jogo 

seria uma forma mais dinâmica de aprender, seria bom mesmo” 

(SUJEITO 12). 

“Vai ser mais interessante às aulas, os alunos vão gostar mais 

porque vai ajudar mais na aprendizagem e agente se diverti” 

(SUJEITO 15). 
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“Seria uma nova forma. Como os alunos não vão entender bem, aí 

no jogo eles vão começar a gostar. Vai ser melhor pra todos que vão 

se entretendo e ao mesmo tempo aprendendo, com o jogo” 

(SUJEITO 8).  

Tudo leva a crer que a aula não está sendo o momento de diálogo e 

abertura para que os alunos coloquem suas dúvidas. Entretanto, é válido 

ressaltar que o jogo é apenas um recurso didático a ser utilizado em sala de 

aula, não a substituição como reconhece o entrevistado que diz: 

“Acho bom, não no lugar da aula, mas de vez em quando seria muito 

bom” (SUJEITO 4). 

E ele completa: 

“Porque se fosse todos às vezes não seria muito bom. Apesar do 

jogo, o professor teria que da a explicação dele, não seria só aquele 

jogo” (SUJEITO 4). 

Essa informação alerta sobre a necessidade do professor buscar novas 

estratégias pedagógicas que tornem a aula mais dinâmica e que possibilitem a 

criatividade dos alunos. Essa perspectiva tem sido defendida nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, quando ressaltam: é preciso desenvolver no aluno o 

espírito crítico, criativo e participativo (BRASIL, 1997). 

Apesar do aluno perceber a importância do jogo, ele reconhece que não 

poderia ser aplicado, todas às vezes. Essa visão do aluno é interessante 

porque ele reconhece o papel do professor na aprendizagem, quando fala: 
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“o professor teria que dar a explicação dele, não seria só aquele 

jogo”  (SUJEITO 4). 

Outra questão levantada é quanto às aulas expositivas serem cansativas 

e os alunos não se darem bem,  não gostarem. Isto pode ser visto nas falas: 

“Acho bom, muito bom, mesmo, porque nas aulas de biologia alguns 

alunos não se dão bem, não gostam e aí o professor levando coisas 

diferentes, vai despertar o interesse do aluno” (SUJEITO 5). 

Outros alunos além de considerarem o jogo como bom, enfatizam a 

necessidade do mesmo, afirmando: 

“É bom e até necessário” (SUJEITO 11). 

“Acho que deveria ser utilizado, porque é uma maneira de você 

colocar em prática o que você aprendeu na teoria” (SUJEITO 14). 

“Achei melhor o jogo, porque você esta vendo,  praticando, aí você 

entende melhor” (SUJEITO 4). 

Comparando com a sala, de aula o entrevistado diz: 

“Na sala, o professor explica passa um exercício aí você faz, mas 

não pratica, não se preocupa, em ficar praticando” (SUJEITO 4). 

“Bom, porque se tiver algum aluno com dificuldade e aprender, 

aprende mais, porque depende da explicação do professor que 

alguns entende e o jogo também pode ensinar” (SUJEITO 6). 

“Porque  vai tornar mais fácil o aluno aprender a duplicação. Mais 
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facilidade: a gente já teve uma idéia de como é, jogando se torna 

mais fácil pra aprender de que só a explicação” (SUJEITO 7). 

“Melhor, a aprendizagem fica mais fácil, mais fácil se aprende, 

trabalhar...” (SUJEITO 3).  

 “Seria uma nova forma. Como os alunos não vão entender bem, ai 

no jogo eles vão começar a gostar. Vai ser melhor pra todos que vão 

se entretendo e ao mesmo tempo aprendendo, com o jogo” 

(SUJEITO 9). 

Pela a fala dos alunos, evidencia-se a necessidade do professor buscar 

alternativas didáticas, que poderão ser através de jogos, e que os mesmos 

favoreçam a construção do conhecimento. Não apenas contribuiu para a 

memorização como também apresentou vários aspectos positivos, entre eles: 

levar o lúdico para a sala de aula; maior participação; cooperação entre os 

pares, como diz o aluno “quando um não sabe, o outro explica”. Para ele o jogo 

possibilita entretenimento e aprendizagem.  
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CATEGORIAS EXEMPLOS  
 
Prazer por aprender 

“Bem interessante porque a gente tem prazer em 
aprofundar mais qualquer tipo de assunto” (SUJEITO 1). 
 

 
Aprende mais 

“Porque no jogo a pessoa tá lá ligado ás pedras e na aula 
a pessoa olha, assim, e não entende bem” (SUJEITO 2). 
 
“Bom, porque se tiver algum aluno com dificuldade em 
aprender, aprende mais, porque depende da explicação 
do professor que alguns entende e o jogo também pode 
ensinar” (SUJEITO 6). 
 

 
 
Aprende com mais 
facilidade 

“Melhor, a aprendizagem fica mais fácil, mais fácil se 
aprende e trabalhar...” (SUJEITO 3).  
 
“Porque isso vai tornar mas fácil o aluno aprender a 
duplicação. Mais facilidade. A gente já teve uma idéia 
como é, jogando se torna mais fácil pra aprender de que 
só a explicação” (SUJEITO 7). 
 
“Seria uma nova forma. Como os alunos não vão 
entender bem, aí no jogo eles vão começar a gostar. Vai 
ser melhor pra todos que vão se intertendo e ao mesmo 
tempo aprendendo, com o jogo” (SUJEITO 9). 
 

Bom de vez em 
quando 

 “Acho bom, não no lugar da aula, mas de vez em quando 
seria muito bom” (SUJEITO 4). 
 

 
 
Desperta o 
interesse do aluno 

“Acho bom, muito bom mesmo, por que nas aulas de 
biologia alguns alunos não se dão bem, não gostam.  O 
professor levando coisas diferente vai despertar o 
interesse do aluno. O professor está levando assim algo 
diferente inovando as aulas dele. Fica mais fácil para o 
aluno aprender e mais fácil para o professor explicar 
também, por que no momento que ele está explicando se 
o aluno não está prestando atenção, por que está 
achando a aula cansativa. Vai ficar ruim também o nível 
de conhecimento do alunado. Mas se ele estiver dando a 
aula dele, colocando coisas diferente é claro que o 
interesse do aluno vai se despertado” (SUJEITO 5). 
 

(Continua) 
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(Continuação) 
CATEGORIAS EXEMPLOS  

 
 
Entrete e aprende 

“Seria uma nova forma. Como os alunos não vão 
entender bem, ai no jogo eles vão começar a gostar. Vai 
ser melhor pra todos que vão se intertendo e ao mesmo 
tempo aprendendo, com o jogo” (SUJEITO 8).  
 
“Vai ser mais interessante às aulas. Os alunos vão gostar 
mais por que vai ajudar mais na aprendizagem e a gente 
se diverte” (SUJEITO 15). 
 

 
 
Pratica e aprende 

“Eu acho uma idéia muito boa porque fica aquela coisa 
assim: o professor explicando no livro. E, jogando, a 
gente pratica mais e aprende mais” (SUJEITO 10). 
 
“É uma boa idéia, porque eu tenho certeza que todo 
mundo iria aprender jogando: assim, na prática. Tenho 
certeza de que todo mundo iria gostar e aprender” 
(SUJEITO 16). 
 

Bom e necessário “É bom e até necessário” (SUJEITO 11). 
 

 
Forma dinâmica de 
aprender 

“Porque nenhum aluno gosta de ficar sentado lá na sala, 
e o professor lá falando... é, fica mais complicado de 
entender. O jogo seria uma forma mais dinâmica de 
aprender, seria bom mesmo” (SUJEITO 12) 
 

Forma de colocar 
em prática o que 
aprendeu na teoria 

“Acho que deveria ser utilizado, porque é uma maneira de 
você colocar em prática o que você aprendeu na teoria” 
(SUJEITO 14). 
 

 
Seria melhor 

“Seria melhor com o jogo. Acho que deveria ser utilizado, 
porque é uma maneira de você colocar em prática o que 
você aprendeu na teoria” (SUJEITO 13). 
 

Quadro 3  – Quadro de categorias de análise, referente à questão 3 – utilização do jogo 
“Dominó/DNA”, na sala de aula. 

 

A quarta pergunta referia-se aos aspectos positivos do jogo 

“Dominó/DNA” .  

As análises das respostas sobre os “aspectos positivos do jogo” 

sinalizaram  para uma aceitação da atividade do jogo pelos alunos e isso pode 



 

 

91 
 
 
ser mostrado nas falas que foram agrupadas nas seguintes categorias: 

construção das regras e o jogo; aprendizagem; entender o assunto; jogo, 

regras e pela aprendizagem; não ser cansativo; conhecimento sobre o DNA; 

prática e aprendizagem; papel do outro na aprendizagem; mais fácil; dinâmico 

e divertido; divertimento e aprendizagem. 
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 Figura 27 – Categorias de análise, referentes à questão 4 – Aspectos positivos do 
jogo  
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CONSIDERANDO OS ASPECTOS POSITIVOS DO JOGO  
 

CATEGORIAS EXEMPLOS 

 
Por entender o 
assunto 

“Todo! de negativo, não teve nada, a gente conseguiu entender 
melhor. Foi um jogo bem elaborado. Ele foi rápido e deu para 
entender perfeitamente o assunto” (SUJEITO 4). 
 

 
 
Jogo, regras e 
aprendizagem. 

“As regras bem detalhadas e a prática, que ajuda... Facilita 
mais a aprendizagem” (SUJEITO 3).  
 
“É mais interessante a pessoa jogar. É mais interessante do 
que dominó, porque eu gosto de jogar dominó, e nesse jogo 
tem aquela regrinha, sempre daquele jeito sempre montadinho, 
no começo tem que ser só aquelas pedras” (SUJEITO 13). 
 
Tem vários, pela forma com que ele formou e inventou o jogo e 
as regras” (SUJEITO 1). 
 

 
Não ser 
cansativo 

“Não fica uma aula cansativa e é mais fácil de pegar as coisas. 
Porque na leitura teórica, como exemplo, lê um livro: aí tem 
que lê várias vezes. No jogo não, joga a primeira vê;, na 
segunda, já está mais prático. Tanto é que a primeira foi mais 
demorada, mas na segunda demorou menos e assim em 
diante” (SUJEITO 5). 
 

Conhecimento 
sobre o DNA 

“À parte do DNA e do RNA também” (SUJEITO 2). 
“Tudo que a gente aprendeu. O conhecimento que eu tive da 
duplicação do DNA” (SUJEITO 6). 
 

 
A prática e a 
aprendizagem. 
 

“Que outras pessoas vão ter mais vontade de aprender porque 
às vezes deixa um pouquinho de dúvida e no jogo não, você tá 
praticando e vai aprender. Espero que todos gostem” 
(SUJEITO 8). 
 
“Que outras pessoas vão ter mais vontade de aprender, por 
que às vezes deixa um pouquinho de dúvida e no jogo não, 
você ta praticando e vai aprender. Espero que todos gostem“ 
(SUJEITO 9). 
 
“É um jogo simples, prático e a gente aprende e se diverte ao 
mesmo tempo” (SUJEITO 11). 
 

Papel do outro 
na 
aprendizagem 

“Tem um grupo, ai a gente pode perguntar aos outros se está 
certo” (SUJEITO 10). 

Continua 
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Mais fácil 

“Todos! Como eu já falei. É tudo mais fácil de que o professor 
explicando lá” (SUJEITO 12).  
 
“Você aprende, não confunde Adenina com Guanina. Você 
sabia as bases e suas ligações. Aprendi muito, é mais fácil” 
(SUJEITO 16). 
 

 
Dinâmico e 
divertido 

“A dinâmica que ele é, divertido e dinâmico e também porque você 
põe em prática muito daquilo que você achava que tá bem na 
teoria. No jogo você tem oportunidade prática” (SUJEITO 14). 
 

Divertido e 
aprendizagem 

“A gente aprende mais, além de se divertir aprende, porque o 
jogo é como uma brincadeira, mas aprendendo” (SUJEITO 15). 

Quadro 4  – Categorização da  4ª pergunta - Aspectos Positivos  do jogo 

 

Na quinta pergunta, pedimos que o alunos fizessem uma comparação 

entre a aprendizagem no jogo “Dominó/DNA” e na sala de aula.  

Os alunos quando questionados onde ocorre maior aprendizagem, se na 

sala de aula ou no jogo “Dominó-DNA”, responderam na grande maioria 

(93,75%) que é no jogo (Figura 32 e  Quadro 33). 
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Figura 28 - 6ª pergunta - onde ocorre maior aprendizagem, se na sala de aula ou no 
jogo “Dominó-DNA”? 

 

Os argumentos levantados pelos alunos, quanto às opções de mais 

aprendizagem com o jogo Dominó-DNA do que na sala, puderam ser 

agrupados nas seguintes categorias de análise: prazer em aprender, 

divertimento e prática, entende-se melhor; divertimento, interesse e fica mais 

fácil; jogo fica mais fácil; vontade de saber, de jogar e aprender; interesse por 

saber, de jogar divertimento e aprendizagem. 

Nas respostas dadas pelos alunos, foram reportadas que o jogo foi 

importante, seja por prazer em aprender; divertimento. com a prática fica mais 

fácil; e até memorização; como mostra nas categorias de análise apresentados 

no quadro (33) e nos exemplos de fala dos sujeitos abaixo: 
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“na sala de aula é outro modo de ensinar, a gente não se motiva. 

Mas no jogo, nós temos aquela vontade de saber, de jogar, e vai 

aprendendo” (SUJEITO 08). 

O jogo ainda foi um grande momento de se tirar às dúvidas. 

 

“Antes eu tinha um pouquinho de dúvidas agora já tirei as dúvidas. 

Eu aprendi na sala de aula, mas com esse joguinho eu aprendi mais. 

Tirei algumas dúvidas de umas coisas que eu não sabia. Com o 

joguinho, aprendi mais, acumulei mais conhecimento” (SUJEITO9). 

Uma categoria bastante expressiva do sucesso do jogo “Dominó/DNA” 

como recurso didático, é o depoimento da vontade de todos estarem 

envolvidos. r e aprende como realça o entrevistado. 

“Mas para o jogo, nós temos aquela vontade de saber, de jogar e vai 

aprendendo” (SUJEITO8) 

O significativo nessa resposta é que ele responde pelo grupo quando 

usa o pronome “nós”, ou seja, ele acredita que todos têm  mesmo entusiasmo. 

No sentido do coletivo, os alunos  usam a expressão “a gente” em várias 

falas, vejamos:  

“A gente vai se entretendo e ao mesmo tempo aprendemos” 

(SUJEITO 9). 

Outros não usam a expressão nós ou a gente, mas falam pelo outro, 

quando dizem: 
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“O aluno se interessa mais pelo jogo...”  (SUJEITO 05). 

“Você, praticando consegue entender melhor” (SUJEITO 4). 

“O aluno se interessa mais pelo jogo; fica mais fácil” (SUJEITO 5) 

O jogo propicia para alguns a possibilidade de praticar os conhecimentos 

pré-existentes, vejamos na fala: 

“Acho que jogando tem mais aprendizagem que aí a gente pratica os 

conhecimentos. A gente usa os conhecimentos para jogar”  

(SUJEITO 12). 

Embora reconheça a necessidade dos conhecimentos para jogar e que a 

sala de ambos é importante, esse aluno diz ter aprendido mais com o jogo e 

realça: 

“Eu aprendi na sala de aula, mas, com esse joguinho aprendi mais” 

(SUJEITO 10). 

Outro entrevistado explica que aprendeu a estrutura do DNA. 

“Aprendi a formação da estrutura de cada fase dentro da estrutura” 

(SUJEITO 9). 

Outro percebe o jogo como possibilidade de memorização. 

“O jogo, porque no jogo como eu já disse. Na prática é melhor 

porque a pessoa já decorando o jogo já decora, assim, como 

acontece na teoria” (SUJEITO 13). 
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Contrário à questão da “memorização”, outro entrevistado no jogo como 

possibilidade de pôr em prática os conhecimentos já existentes: 

“Porque, assim, você vai testando, você leu as regras você já sabe 

como eram, sabe o que é Adenina, Citosina, ai você está pondo em 

prática” (SUJEITO 16). 
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Comparação feita pelos alunos da Escola de Aplicação da FFPG, em ralação à 
aprendizagem em sala de aula e com a utilização do jogo “Dominó/DNA”. 

SUJEITOS NO JOGO DOMINÓ/DNA NA SALA DE AULA 

 1. Prazer em 
aprender 

Tem mais prazer em aprender 
com certeza no jogo 

Não respondeu 

2. Divertimento Diverte-se e se distrai E na aula só presta 
atenção 
 

3. Prática fica 
mais fácil, 
entende-se melhor 

Na prática, tudo fica mais fácil 
que na teoria e você praticando 
consegue entender melhor. 

O professor fica 
explicando, lá falando e 
você só escutando. 

4. Prática 
entende-se melhor 

Achei melhor o jogo, porque ali 
você tá vendo, tá praticando, aí 
você entende melhor. 

Assim na sala,  professor 
explica, passa um 
exercício você faz, mas 
não pratica muito, não se 
preocupa em ficar 
praticando. 

5. Divertimento, 
interesse pelo 
jogo, fica mais 
fácil. 

O jogo é mais divertido jogar e o 
aluno se interessa, mais pelo 
jogo, fica mais fácil. 

 
Não respondeu 

6. Não respondeu  
Não respondeu 

Na sala, porque na sala o 
professor explica e a 
gente pode fazer 
perguntas. 

7. Jogo fica mais 
fácil 

Jogando, porque a pessoa com 
as regras todas do jogo e 
colocando cada peça vai 
aprender melhor, sabendo jogar 
certo.  
 Jogando, torna-se um negócio 
mais fácil. 

Na sala de aula é 
diferente, certo! Que tem 
a explicação, mas tem 
que estudar bastante. 
 

8. Vontade de 
saber ou jogar e 
aprende 

Mas no jogo, temos aquela 
vontade de saber, de jogar e vai 
aprendendo. 

Na sala de aula é outro 
modo de ensinar, a gente 
não se motiva. 

9. Divertimento e 
aprendizagem 
 

O jogo foi bom porque a gente 
ficou sabendo das etapas, cada 
etapa é uma forma melhor de 
aprender. A gente vai se 
entretendo e ao mesmo tempo 
aprendendo. 

 
 

Não respondeu 
 

 
 

Aprendizagem das 
estruturas do 
DNA. Tirar as 
dúvidas. 

Aprendi a formação das 
estruturas e cada fase dentro da 
estrutura. Antes eu tinha um 
pouquinho de dúvidas. Agora já 
tirei as dúvidas. 

 
 

Não respondeu 
 

(Continua) 
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(Continuação) 

SUJEITOS NO JOGO DOMINÓ/DNA NA SALA DE AULA 

10.Tirar dúvidas, 
mais 
aprendizagem e 
usar 
conhecimentos 
para jogar. 

Com o jogo tirei algumas 
dúvidas de umas coisas que eu 
não sabia. 
Com o joguinho aprendi mais, 
acumulei mais conhecimento. 
Acho que jogando tem mais 
aprendizagem, que aí a gente 
pratica os conhecimentos. A 
gente usa os conhecimentos 
para jogar 

Eu aprendi na sala ou 
aula, mas com esse 
joguinho eu aprendi 
mais. 
O aluno admite que 
aprendeu na sala, porém 
aprendeu mais no 
joguinho. 
 

11.Divertimento e 
aprendizagem. 

Eu acho que jogando de que na 
sala de aula. Assim todo mundo 
joga, gosta de brincar. Um 
pouquinho é bom que mistura o 
jogo com a aprendizagem. Ai 
você fica até mais alegre, tá 
aprendendo e jogando ao 
mesmo tempo. 

    
 
            Não respondeu 

12.Jogo, tudo é 
mais fácil. 

No jogo com certeza, No jogo 
tudo é mais fácil do que o 
professor explicando. 

 
             Não respondeu 

13.Memorização O jogo, porque no jogo como já 
disse, na prática é melhor 
porque a pessoa já decorando o 
jogo, já decora assim como na 
teoria. 

 
 
              Não respondeu 

15.Prática fica 
mais fácil para 
aprender. 

Mas a gente praticando o jogo 
fica mais fácil. 

Na sala de aula ajuda 
bastante. 

16.Pôr em prática 
os conhecimentos 
já existentes. 

Jogando, porque assim você vai 
testando, você leu as regras 
você já sabe como era. Sabe o 
que é, Adenina, Citosina, ai 
você está pondo em prática. 

Não respondeu 

Quadro 5  – Comparação em ralação à aprendizagem na sala de aula e com a utilização do 
jogo “Dominó/DNA”. 

 

Na análise da sexta questão, buscamos saber dos alunos o que o Jogo 

”Dominó/DNA”  representou em termos de aprendizagem  
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Os educandos quando questionados sobre: o que o jogo representou em 

termos de aprendizagem, responderam de forma bastante diversificada e suas 

respostas foram agrupadas nas categorias de análise, 43,75% responderam 

que o jogo proporcionou uma maior aprendizagem. Valores mais baixos foram 

dados para “entendimento” com 18,75% e propiciou “mais conhecimento” com 

12,5%. Outros valores 6,25% foram dados respectivamente para as seguintes 

respostas: facilidade, entretenimentos e aprendizagem, memorização (Figuras 

34 e 35).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34 - Figura 29 – Categorias de análise, referentes à questão 6 –  O que o jogo 

representou em termos de aprendizagem 

 

Percebe-se de acordo com o quadro que a maioria reconhece o jogo 

como facilitador da aprendizagem. Esse resultado pode ser visto nas falas. 

“Interessante, você conhece como é feito e dá para aprender” 

(SUJEITO 2). 
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“Deu, deu pra aprender muito, assim é melhor você praticando do 

que lê. Lendo e o professor explicando. É melhor praticando” 

(SUJEITO 4). 

“Bom, eu aprendi mais de que quando li o assunto na teoria, eu 

aprendi mais jogando. Com aquelas ligações eu aprendi melhor” 

(SUJEITO 5). 

“Eu aprendi mais sobre esse assunto e achei muito boa essa idéia 

dele de fazer esse jogo. Com um aprendizado a mais agente 

aprende mais e é mais fácil você aprender, assim, praticando do que 

só vendo” (SUJEITO 11). 

“Representou muito, foi muito bom e a pessoa prende muito mesmo. 

Nada que se compare com o professor dando o assunto lá na sala 

de aula. Com o jogo ficou mais fácil” (SUJEITO 12). 

“Bem, de uma maneira dinâmica a gente aprende mais sobre DNA, 

as ligações entre ele, e para ver combinações é bem mais dinâmico 

o jogo. Quando você vai lê um livro, você ver a parte teórica do 

fazer. O jogo você sabe fazer as ligações mais na prática” (SUJEITO 

16). 
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Categorias 

QUESTÃO: O QUE O JOGO REPRESENTOU PARA VOCÊ 
EM TERMOS DE APRENDIZAGEM? 
 

Respostas 
 

Conhecimento 
“Veio para aprofundar mais o conhecimento a respeito do 
DNA” (SUJEITO 1). 

“Acho que desenvolveu mais conhecimento” (SUJEITO 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizagem 
 
 
 
 

“Interessante, você conhece como é feito e dá para 
aprender” (SUJEITO 2). 

“Deu, deu pra aprender muito, assim é melhor você 
praticando do que lê. Lendo e o professor explicando. É 
melhor praticando” (SUJEITO 4). 

“Bom, eu aprendi mais de que quando li o assunto na teoria, 
eu aprendi mais jogando. Com aquelas ligações eu aprendi 
melhor” (SUJEITO 5). 

“Eu aprendi mais sobre esse assunto e achei muito boa essa 
idéia dele de fazer esse jogo. Com um aprendizado a mais a 
gente aprende mais, por que é mais fácil você aprender 
assim praticando do que só vendo”.(SUJEITO 11). 

“Representou muito, foi muito bom e a pessoa aprende 
muito mesmo. Nada que se compare com o professor dando 
o assunto lá na sala de aula. Com o jogo ficou mais fácil” 
(SUJEITO 12). 

 
 

Aprendizagem 

 “Bem, de uma maneira dinâmica a gente aprende mais 
sobre DNA, as ligações entre ele, e para ver combinações é 
bem mais dinâmico o jogo. Quando você vai lêr um livro, 
você vê a parte teórica do fazer. O jogo você sabe fazer as 
ligações mais na prática” (SUJEITO 14). 

“Mais do que se eu estivesse na aula” (SUJEITO 16). 

(Continua) 
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(Continuação) 

 
 
 

Entendimento 

“Consegui entender melhor o assunto da duplicação e a 
seqüência de duplicação que ocorre” (SUJEITO 3). 

“É mais fácil jogando de que o professor ensinando, eu acho 
que foi bem interessante deu pra captar direitinho” 
(SUJEITO 10). 

“A gente com a prática de jogar vai entender mais o assunto 
e fica mais fácil pra entender os próximos assuntos de DNA 
e coisas assim” (SUJEITO 15). 

 
Facilidade 

“Foi bom, porque ele prático é mais fácil do que na sala a 
pessoa estudando. Com as regras e estudando fica mais 
fácil” (SUJEITO 7). 

Entretenimento 
e 

aprendizagem 

“Foi muito bom porque agente ficou sabendo das etapas. 
Cada etapa e uma forma melhor de aprender” (SUJEITO 8). 

Quadro 6 – categorias  sobre o jogo representou em termos de aprendizagem. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatamos que o ensino aprendizagem de duplicação de 

cromossomos não está apresentando resultados satisfatórios, com reflexos no 

ensino médio e até na formação docente. Na existência de lacunas em 

pesquisas que busquem alternativas didáticas para aprendizagem da temática, 

criamos e investigamos o  jogo “Dominó/DNA” como atividade didática lúdica 

na aprendizagem de duplicação de cromossomos.  

A meta criar e avaliar o jogo “Dominó/DNA” como alternativa didática, 

articulou-se aos objetivos propostos nesta pesquisa. Vale ressaltar que a 

perspectiva de análise adotada foi se delineando como parte do processo da 

pesquisa, a partir da criação do jogo, da fundamentação teórica e perspectiva 

de avaliar o material criado. 

A criação de um jogo didático a partir de um dominó, jogo conhecido no 

contexto social dos alunos e o desenvolvimento de uma atividade nova, com 

um jogo já conhecido, favoreceu para que os alunos associassem a atividade 

ao jogo, sem dificuldades. 

A metodologia permitiu descobrir a importância da inovação didática no 

desenvolvimento de atividades na sala de aula e ouvir os depoimentos dos 
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alunos, através das entrevistas. Permitiu descobrir o que eles pensam sobre o 

uso de jogos nas atividades didáticas, mesmo em temáticas complexas como 

duplicação de cromossomos.  

Os alunos, nos seus relatos, questionaram a aprendizagem pelo método 

de ensino atual, vislumbrando novas perspectivas de aprendizagem com a 

atividade “Dominó/DNA”. Para esses alunos, o jogo não representou apenas 

memorização, mas ganhou novos contornos no processo 

ensino/aprendizagem, principalmente quando comparado com o ensino da 

temática, na sala de aula.  Nos seus relatos, eles destacam que o envolvimento 

do jogo com conteúdos de Genética, facilita a aprendizagem, e que o jogo 

desperta a vontade de jogar e de aprender.  

De acordo com os alunos, como a molécula do DNA forma estruturas, o 

estabelecimento das regras no “Dominó/DNA” com etapas pré-estabelecidas 

de jogadas, tornam a aprendizagem do DNA mais fácil e, aprendendo a jogar, 

também vão aprendendo a duplicação de cromossomos.   

Esses alunos se reportam à monotonia das aulas na sala, destacam que   

a possibilidade de participarem de uma atividade coletiva diferente criou neles 

expectativas e ansiedade, na esperança de que a novidade “Dominó/DNA”, os 

torne mais estimulados para aprender. Apesar de alguns alunos reconhecerem  

a importância das aulas na aquisição dos conteúdos, ressaltam a importância 

do jogo “Dominó/DNA”, visto que é uma atividade didática, lúdica, proposta 

para fazer parte de uma seqüência didática da disciplina genética. 
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A atividade jogo ”Dominó/DNA”, como alternativa didática na 

aprendizagem de duplicação de cromossomos, despertou interesse e 

participação de Professores e alunos de Biologia, percebido nas apresentações 

da atividade “Genética na Praça” ,no 50º Congresso Brasileiro de Genética, em 

Florianópolis, nos dias 7 a 10 de setembro de 2004. 

Pelas avaliações quantitativas e qualitativas dos alunos, destacamos a 

relevância da atividade “Dominó/DNA” como estratégia didática complementar 

às aulas de duplicação de cromossomos, no ensino médio, numa perspectiva 

lúdica, que proporcione aos alunos um universo cultural mais amplo.  
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APÊNDICE A: PRÉ-TESTE 

 

  A presente avaliação tem como objetivo identificar os conhecimento 

dos alunos da 2ª série do ensino médio sobre duplicação dos cromossomos e 

foi aplicado antes do jogo “DOMINÓ/DNA”.  

  O referido jogo faz parte de uma dissertação de mestrado de Manoel 

Pereira de Barros, que ora se realiza no Centro de Educação da UFPE. O teste 

versará sobre o tema e terá 5 questões objetivas com 5 alternativas de 

respostas cada, tendo apenas uma alternativa correta, a qual deverá ser 

justificada.  

 

QUESTÕES 

 

1)  Várias enzimas participam da replicação DNA. Entre elas observamos: 

(A) ligase, RNA polimerase e topoisomerase; 

(B) helicase, primase e lipase; 

(C) ligase, helicase e topoisomerase; 

(D) DNA polimerase, helicase e proteinases; 

(E) RNA polimerase, endonucleases e helicase. 
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1.1 Justifique sua resposta. ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Os fragmentos de Okazaki são trechos de moléculas de DNA replicados em 

um dos locais citados: 

(A) fita filha contínua; 

(B) fita molde parental; 

(C) fita filha descontínua; 

(D) fita dupla já replicada; 

(E) fita dupla anterior à forquilha de replicação. 

2.1 - Justifique sua resposta. -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Uma das funções básicas da enzima ligase é: 

(A)  unir  os trechos de DNA que formam a fita descontínua; 

(B)  unir os trechos de DNA da fita contínua; 

(C)  unir as fitas parentais do DNA; 

(D) unir as fitas filhas do DNA; 

(E) unir a fita contínua com a fita descontínua do DNA. 
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3.1 - Justifique sua resposta. -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Forquilha de replicação é a denominação dada ao local onde ocorre um dos 

eventos abaixo relacionados: 

(A) união das duas fitas do DNA, determinada pelo fim da replicação;  

(B) separação das duas fitas do DNA para o início da replicação; 

(C) ponto de encontro da fita do DNA parental com a fita filha; 

(D) ligação da fita replicada com a fita parental; 

(E) desnovelamento da fita do DNA pela enzima topoisomerase.  

4.1 Justifique sua resposta. ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo DNA: 

clonagem da ovelha Dolly, terapia gênica, testes de paternidade, engenharia 

genética, transgênicos etc. Para conseguir entender as notícias, estudou a 

estrutura da molécula de DNA e seu funcionamento e analisou  os dados do 

quadro a seguir:  

 

 

 

A T C C G G A T G C T T G G A T G C T T 

T A G G C C T A C G A A C C T A C G A T 
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Observando o quadro, pode-se concluir que: 

 

(A)  a molécula de DNA é formada só por  cadeias  de  seqüência de bases 
nitrogenadas; 

 

(B)  a molécula em questão refere-se a RNA 

 

(C) a quantidade de A   presente em uma das cadeias é exatamente  igual a 
quantidade de C da cadeia complementar; 

 

(D)  na molécula de DNA, podem existir 5 diferentes tipos de bases 
nitrogenadas; 

 

(E)  a quantidade de A presente em uma das cadeias é exatamente igual à 
quantidade de T da cadeia complementar. 

 
')(�* + ,.-0/21�3 453 67-98:/;-9<>=?80/#@�A�/21
<CB D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D

D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D

D�D�D�D5D�D�D�D�D5D�D�D

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 
 
 

APÊNDICE B: PÓS-TESTE 

  A presente avaliação tem como objetivo identificar os conhecimento 

dos alunos da 2ª série do ensino médio sobre duplicação dos cromossomos e 

foi aplicado após a realização do jogo “DOMINÓ/DNA”.  

  O referido jogo faz parte da dissertação de mestrado de Manoel 

Pereira de Barros, que ora se realiza no Centro de Educação da UFPE. O teste 

versa sobre o tema e terá 5 questões objetivas com 5 alternativas de respostas 

cada e apenas uma alternativa correta, a qual deverá ser justificada.  

 

QUESTÕES 

 

1)  Várias enzimas participam da replicação DNA. Entre elas observamos: 

(F) ligase, RNA polimerase e topoisomerase; 

(G) helicase, primase e lipase; 

(H) ligase, helicase e topoisomerase; 

(I) DNA polimerase, helicase e proteinases; 

(J) RNA polimerase, endonucleases e helicase. 

1.1 Justifique sua resposta. ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Os fragmentos de Okazaki são trechos de moléculas de DNA replicados em 

um dos locais citados: 

(F) fita filha contínua; 

(G) fita molde parental; 

(H) fita filha descontínua; 

(I) fita dupla já replicada; 

(J) fita dupla anterior a forquilha de replicação. 

2.1 Justifique sua resposta. ---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Uma das funções básicas da enzima ligase é: 

(F)  unir  os trechos de DNA que formam a fita descontínua; 

(G)  unir os trechos de DNA da fita contínua; 

(H)  unir as fitas parentais do DNA; 

(I) unir as fitas filhas do DNA; 

(J) unir a fita contínua  à fita descontínua do DNA. 
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3.1 - Justifique sua resposta. -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Forquilha de replicação é a denominação dada ao local onde ocorre um dos 

eventos abaixo relacionados: 

(F) união das duas fitas do DNA, determinada pelo fim da replicação;  

(G) separação das duas fitas do DNA para o início da replicação; 

(H) ponto de encontro da fita do DNA parental com a fita filha; 

(I) ligação da fita replicada com a fita parental; 

(J) desnovelamento da fita do DNA pela enzima topoisomerase.  

 

4.1 Justifique sua resposta. ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo DNA: 

clonagem da ovelha Dolly, terapia gênica, testes de paternidade, engenharia 

genética, transgênicos etc. Para conseguir entender as notícias, estudou a 

estrutura da molécula de DNA e seu funcionamento e analisou  os dados do 

quadro a seguir: 

_____________________________________________________ 

 

A T C C G G A T G C T T G G A T G C T T 

T A G G C C T A C G A A C C T A C G A T 
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________________________________________________________________________________ 

 

Observando o quadro acima pode-se concluir que: 

 

(F)  a molécula de DNA é formada só por  cadeias  de  seqüência de bases 
nitrogenadas; 

 

(G)  a molécula em questão refere-se a RNA 

 

(H) a quantidade de A   presente em uma das cadeias é exatamente  igual à 
quantidade de C da cadeia complementar; 

 

(I)  na molécula de DNA, podem existir 5 diferentes tipos de bases 
nitrogenadas; 

 

(J)  a quantidade de A presente em uma das cadeias é exatamente igual a 
quantidade de T da cadeia complementar. 

 

5.1 - Justifique sua resposta. -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE  C - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA (modelo) 

 

 A presente entrevista teve como objetivo identificar as impressões 

dos alunos da 2ª série do ensino médio da Escola de Aplicação da 

FFPG/UPE sobre a utilização do jogo Dominó/DNA como alternativa 

didática na aprendizagem sobre duplicação de cromossomos.  A mesma 

aconteceu após a realização de 6 partidas do referido jogo.  

 

1. P - Qual a sua expectativa que você teve quando foi convidado para 
participar do jogo? 

 R.  

 

2. P - As regras adotadas para o jogo foram claras?    

            R.  

 

3. P - Foi mais compreensível a leitura das regras ou a prática do jogo?  

R.. Por que?  

 

4. P - O que o jogo representou para você em termos de aprendizagem?  

R 

 

5. P - Comparando a aprendizagem sobre duplicação de cromossomos 
no jogo e o que foi ensinado em sala de aula sobre a temática, onde 
você acha que foi melhor a aprendizagem?  Por que?   

            

6. P - Quais os aspectos positivos do jogo?  

 

7. P – Quais os aspectos negativos do jogo?  
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8. P - O que você acha da utilização de jogos nas aulas?   

 

P - Gostaria de fazer algum comentário em relação ao jogo?  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S  
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ANEXO A  

 

Questões do Exame Nacional de Curso – Provão/2000 – que envolvem o DNA 

 

9. O esquema abaixo indica uma mistura de compostos presentes em tubo de 

ensaio e o produto obtido na reação. 

U - U - A - A - C - G - U - A - A (fita de mRNA) + " " + Nucleotídeos + 

ENZIMA+*Primer) 

U - U - A - A - C - G - U - A - A 

 A - A - T - T - G - C -*Primer 

A enzima que catalisa essa reação é a 

(A)  Rnase 

(B)  DNA ligase, 

(C)  DNA polimerase I 

(D)  transcriptase reversa 

(E)  enzima de restrição.  

                 Obs.: * Primer   oligonucleotídeo iniciador 
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10. As células de um organismo com 2n 8, com todos os cromossomos 

metacêntricos, foram submetidas a uma hibridação in situ com fragmentos de 

DNA de seqüências teloméricas. As células encontravam-se em interfase antes 

da replicação do material genético (G1). O número máximo de sinais 

observados por núcleo é 

(A) 2, (B) 4, (C) 8, (D)16, (E) 32. 

11. Atualmente, o teste do DNA ou "DNA fingerprint" analisa: 

(A) transversais entre bases do DNA e é utilizado para detectar o uso de 

drogas. 

(B) translocações cromossômicas ao longo do genoma e é utilizado para 

determinação de paternidade. 

(C)) seqüências de bases com variações de tamanho e é utilizado para 

estabelecer relações de parentesco. 

(D) regiões que codificam proteínas reguladoras e é utilizado no diagnóstico de 

más-formações genéticas. 

(E) regiões do genoma que apresentam mutações de ponto e é utilizado em 

testes de gravidez.  

 

 


