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RESUMO 

Genética é a área da biologia que estuda os mecanismos de transmissão e das 

características de espécies, passadas de uma geração para outra, além das variações que 

ocorrem na transmissão das características e a importância delas na constituição dos 

organismos e também para a construção de tecnologias. Segundo alguns autores e pelo 

que muitas vezes é visto em algumas salas de aula, a genética, como disciplina, não é bem 

aceita pela maioria dos discentes do ensino público em função de sua complexidade. O 

uso de jogos didáticos pode auxiliar na aprendizagem dos alunos e favorecer uma 

abrangência de conceitos de forma lúdica, promovendo uma melhor compreensão de 

conceitos e favorecendo, consequentemente a aprendizagem. O presente trabalho tem 

como sugestão um jogo didático que abrange o conteúdo de Mutações Gênicas e 

Cromossômicas com a possibilidade de aplicação nas aulas de Biologia do Ensino Médio. 

O dominó mutante surge como uma ferramenta didática, para auxílio no processo de 

ensino-aprendizagem de maneira lúdica. O jogo segue a mesma lógica do dominó 

tradicional, composto por 28 peças diferentes, e combina nomenclaturas e conceitos 

acerca do conteúdo sobre mutações gênicas e cromossômicas. O jogo foi aplicado para 

licenciandos do curso de Ciências Biológicas com o intuito de verificar seu uso como 

uma possível ferramenta didática em suas futuras aulas de Biologia. A coleta de dados foi 

feita através de questionários aplicados aos graduandos. O resultado obtido comprovou 

uma possível eficácia de sua aplicação. A construção e aplicação do jogo “dominó 

mutante” seguindo a metodologia proposta neste trabalho, permitiu verificar que o mesmo 

pode ser utilizado como uma ferramenta de apoio ao ensino. Promovendo uma melhor 

compreensão dos conceitos, pelos alunos, e favorecendo consequentemente a 

aprendizagem. 

Palavras-Chave: Genética. Jogo. Aprendizagem.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Jogos Didáticos e Ensino de Biologia 

 

De acordo com Krasilchik (2000), a compreensão do ensino de biologia 

possibilita ao aluno a capacidade de assimilar, refletir, criticar e aprofundar seus 

conhecimentos em relação aos processos biológicos e a entender a importância dos 

mesmos na construção de tecnologia que irão gerar produtos que beneficiarão ou não 

a sociedade. 

Ensinar Biologia significa muito mais que definir termos, é preciso reconhecer 

os valores humanos e vincular ao aprendizado, para que seja possível compreender o 

mundo e nele promover transformações, tendo como ferramentas os conhecimentos 

científicos e tecnológicos (SOSSELA, GROCETTI, 2013). 

Muitos professores acreditam, que a meta da educação científica é completar ou 

encher a mente dos alunos, mais do que mudar sua organização. Essa concepção 

educacional que está de acordo com uma cultura de aprendizagem tradicional, dirigida 

à transmissão de conhecimentos mais do que à sua reestruturação, choca-se contudo, 

com as novas necessidades educacionais e de formação que devem implicar uma 

mudança conceitual dessas teorias implícitas para formas de conhecimento científico 

(POZO, CRESPO, 2006). 

Kami (1991) diz que a maior parte das instituições educacionais ainda se volta 

para uma prática que considera a idéia do conhecimento repetição sob uma visão 

comportamentalista, levando o conhecimento a uma cristalização e não como um 

saber historicamente produzido visto sob a ótica do conhecimento em construção: 

Educar não se limita a repassar informações ou mostrar apenas um 
caminho, aquele caminho que o professor considera o mais correto, 
mas é ajudar a pessoa a tomar consciência de si mesma, dos outros e 
da sociedade. É aceitar-se como pessoa e saber aceitar os outros. É 
oferecer várias ferramentas para que a pessoa possa escolher entre 
muitos caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua 
visão de mundo e com as circunstâncias adversas que cada um irá 
encontrar. Educar é preparar para a vida (KAMI, 1991, p. 125). 
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A questão não seria substituir as aulas tradicionais por novas alternativas de 

ensino, mas de fazer que coexistam e aprender a ativá-las no momento certo, em 

função do contexto. 

Estratégias de ensino como a aula dialogada, a leitura, a escrita, a atividade 

experimental, o estudo do meio, os jogos didáticos, entre tantas outras, devem 

favorecer a expressão dos alunos, seus pensamentos, suas percepções, significações, 

interpretações, uma vez que aprender envolve a produção/criação de novos 

significados, pois esse processo acarreta o encontro e o confronto das diferentes ideias 

propagadas em sala de aula (PARANÁ, 2008). 

Almeida (2003, p.11) relata que:  

A este ato de troca, de interação, de apropriação é que damos o nome 
de EDUCAÇÃO. Esta não existe por si. É uma ação em conjunta entre 
as pessoas que cooperam, comunicam-se e comungam o mesmo saber. 
Por isso, educar não é um ato ingênuo, indefinido, imprevisível, mas 
um ato histórico (tempo), cultural (valores), social (relação), 
psicológico (inteligente), afetivo, existencial (concreto) e, acima de 
tudo, político, pois, numa sociedade de classe, nenhuma ação é 
simplesmente neutra, sem consciência de seus propósitos.  

Segundo Kishimoto (1994) a ludicidade é uma necessidade do ser humano em 

qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do 

aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, 

colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

O jogo é um importante recurso pedagógico, “é uma atividade, exercida dentro 

de determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, 

mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo” (HUIZINGA, 

2007).  

O uso de jogos proporciona uma uma variedade de oportunidades de 

aprendizagem. Os benefícios de usar jogos como estratégia positiva na sala de aula 

podem ser enormes. Todavia, apenas deixar que os alunos joguem para tornar a aula 

interessante não é a resposta. O jogo deve ser planejado e controlado. Para que seja 

usado de forma produtiva (WARD et al, 2010).  

Além de motivadores os jogos devem possuir certo grau de diversão, para que 

os alunos estejam atentos e concentrados na atividade. A depender do jogo escolhido, 
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deve-se introduzir um elemento de competição. Fato que pode aumentar a motivação. 

Se o jogo for planejado de um modo que estimule os alunos a melhorar o desempenho, 

eles se concentrarão em aprender o vocabulário e os conceitos e podem pensar nele 

como um trabalho. Esse tipo de jogo é uma situação em que todos vencem, na qual os 

alunos trabalham juntos para melhorar o tempo ou escore da classe ao invés de um 

grupo vencer às custas do resto da classe (WARD et al, 2010). 

Para o professor o uso de jogos em qualquer nível de ensino deve ser como um 

complemento, uma ferramenta de ensino-aprendizagem que completa o trabalho em 

sala e que agrega motivação e desafios adequados que visam à construção do 

conhecimento, a satisfação e o prazer do aluno em estar na escola. O professor deve 

estar ciente da necessidade de pesquisar e de se informar sobre os jogos que pretende 

utilizar, além de estar seguro dos assuntos que serão abordados e, acima de tudo 

precisa estar disposto a aprender cada vez mais. Ensinar e aprender através de jogos 

pode ser mais fácil, divertido, envolvente, estimulante e permite desenvolver a 

criatividade (SOSSELA, GROCETTI, 2013). 

Nesta perspectiva, o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo 

didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para a aquisição de 

informações (KISHIMOTO,1996). 

Desta forma entende-se que o uso de jogos didáticos pode auxiliar na 

aprendizagem dos alunos e favorecer uma abrangência de conceitos de forma lúdica, 

promovendo uma melhor compreensão de conceitos e favorecendo, 

consequentemente a aprendizagem.  

1.2.Ensino de Genética 

Genética é a área da biologia que estuda os mecanismos de transmissão e das 

características de espécies, passadas de uma geração para outra, além das variações que 

ocorrem na transmissão das características e a importância delas na constituição dos 

organismos e na construção de tecnologias.  

Nas escolas públicas do Brasil, os conteúdos sobre genética fazem parte do 

ensino de Biologia da 3ª série do ensino médio. Os conteúdos aplicados no ensino de 

Genética nesse nível é geralmente dividido em Genética Clássica e Genética Molecular. 

Na parte Clássica é feita uma abordagem histórica do conteúdo, apresentando Gregor 
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Mendel o fundador da disciplina e seus experimentos como marco inicial da Genética. A 

genética molecular dá um enfoque maior a estrutura e função dos genes ao nível 

molecular. 

Segundo alguns autores e pelo que muitas vezes é visto em algumas salas de 

aula, a genética, como disciplina, não é bem aceita pela maioria dos discentes do ensino 

público em função de sua complexidade. 

Como descrito por Bastos (1995), Alves (2001) e Martins (2010), muitos alunos 

não conseguem fazer a associação entre alelo, gene, cromatina e cromossomo e entender 

que essas estruturas estão ou fazem parte de uma mesma molécula que é o DNA.  

Essa problemática se deve em grande parte ao não preparo adequado do docente 

que ministra a disciplina, pela falta de associação dos conteúdos dados frente a realidade 

no qual o aluno está inserido e pela forma abstrata de como os conteúdos são abordados 

em alguns livros didáticos (VILELA, 2007). 

 Bozanini (2005); Rodrigues (2009), Carabetta (2010) afirmam que, o ensino de 

biologia possui caráter pouco motivador e desafiador para os educandos em função de 

uma prática docente desvinculada da realidade; na falta de estimulação do pensamento 

crítico; de currículos divergentes entre o fazer e o pensar a ciência; da desconsideração 

dos conhecimentos prévios que os alunos trazem para a escola, provenientes de sua 

própria vivência, da restrição do conteúdo, reduzindo-o apenas ao livro didático e, 

ocasionando, dessa forma, um ensino passivo e desprovido de contextualização. 

Para Diniz, Schall (2001) e Lopes, Melo (2005) outro grande problema do 

professor de Biologia não conseguir fazer a conexão do que é visto em sala de aula com 

o que é exposto nos meios de comunicação é a inexistência ou então a existência precária 

de laboratórios e/ou equipamentos nas escolas públicas. A falta de recursos, inexistência 

de laboratórios e/ou equipamentos e ainda a falta de tempo têm sido algumas das 

dificuldades alegadas pelos professores para a realização de práticas pedagógicas 

inovadoras. 

Isso muitas vezes ocorre pela forma que os alunos saem da Universidade, pois 

muitos terminam o curso e vão para sala de aula sem aprender a fazer essa associação, 

por não ter concluido de forma satisfatória a disciplina de genética enquanto discentes. 
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Muitas vezes não é transmitido de forma satisfatória porque não foi assimilado de forma 

satisfatória. 

A partir do que foi discutido é possível verificar que existe ainda uma grande 

distância entre o ensino de biologia, com ênfase em genética, com os acontecimentos 

diários que os alunos têm contato em meio a sociedade a qual estão inseridos. Tornando 

desta forma um ensino muito distante e de difícil compreensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1.Geral 

Construir um jogo didático contemplando os conteúdos de Mutações Gênicas e 

Cromossômicas, como ferramenta capaz de contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem, de modo a facilitar a compreensão do conteúdo de forma motivante e ao 

mesmo tempo divertida. 

2.2. Específicos 

- Elaborar um jogo didático, com o intuito de auxiliar no processo de fixação do 

conhecimento dos alunos sobre o assunto Mutações Gênicas e Cromossômicas.  

- Promover a partir do jogo um empréstimo da ação lúdica para a associação de 

informações dos conteúdos de genética.  

- Avaliar o jogo “Dominó Mutante” como ferramenta didática de ensino. 

- Aplicar questionários e o jogo para futuros licenciados como intuito de verificar se o 

mesmo seria utilizado por eles enquanto docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 
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O jogo pedagógico ou didático é aquele elaborado com o objetivo de 

proporcionar determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por 

conter o aspecto lúdico (CUNHA, 1988), e utilizado para atingir determinados objetivos 

pedagógicos, sendo uma alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em 

alguns conteúdos de difícil aprendizagem (GOMES et al, 2001). 

Neste sentido o presente trabalho, considera como uma alternativa viável e 

interessante a utilização dos jogos didáticos, pois o mesmo pode preencher muitas lacunas 

deixadas quando o professor transmite o conteúdo da mesma forma do modo que os 

alunos recebem o conhecimento. Deste modo, o jogo como apoio didático pode favorecer 

a construção pelos alunos de seus próprios conhecimentos num trabalho individual ou em 

grupo, o que permite a associação de conhecimentos prévios e sua utilização para a 

construção de conhecimentos novos e mais elaborados. 

Kishimoto (1996), fala que, o professor deve rever a utilização de propostas 

pedagógicas passando a adotar em sua prática aquelas que atuem nos componentes 

internos da aprendizagem, já que estes não podem ser ignorados quando o objetivo é a 

apropriação de conhecimentos por parte do aluno. 

A partir desta visão pode-se perceber que esta compreensão é válida quando 

reflete-se sobre o processo de ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia, nos níveis 

fundamental e médio. Estes processos envolvem conteúdos abstratos e, muitas vezes, de 

difícil compreensão e, sem nenhum suporte que possa proporcionar aos alunos uma 

associação mais simples dos conteúdos abordados. Pois o que é visto, muitas vezes, são 

influências da abordagem tradicional no processo educativo, na qual prevalecem apenas 

a passagem de informações, a distanciandoo conteúdo da realidade e a memorização do 

mesmo. 

Nesta perspectiva, este trabalho defende o uso de jogos didáticos como possíveis 

auxiliadores da aprendizagem por parte dos alunos favorecendo, desta forma, uma 

abrangência de conceitos de forma lúdica. Mas não utilizando o jogo como o fim único, 

mas como um meio dotado de ação lúdica para a aquisição de informações. 
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4. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

4.1.O estudo sobre mutações no Ensino Médio 

As mutações são alterações que podem ocorrer de forma espontânea ou induzida 

por fatores externos, tais como agentes químicos ou radiações (raios-X, raios gama e 

radiação ultravioleta), chamados de agentes mutagênicos.  

As mutações apresentam um papel muito importante na evolução das espécies, pois, 

são tanto as mantedoras da vida como a causa de grandes efeitos negativos. Por um lado, 

a mutação é a fonte de toda a variação genética, a matéria-prima da evolução. Por outro 

lado, as mutações têm efeitos detrimentais, e é a fonte de muitas doenças e distúrbios 

humanos (PIERCE, 2004).  

Nos organismos multicelulares, é possível distinguir dois tipos de mutações: as 

somáticas e as de linhagem germinativa. As mutações somáticas surgem nos tecidos 

somáticos que não produzem gametas. As de linhagem germinativa podem ser passadas 

para gerações futuras, produzindo organismos individuais que levam a mutação em todas 

as suas células somáticas e germinativas (PIERCE, 2004).  

As mutações são divididas em gênicas e cromossômicas. As mutações gênicas são 

aquelas que afetam um único gene, e mutações cromossômicas, as que afetam um número 

ou estrutura dos cromossomos. As cromossômicas podem ser vistas diretamente, 

observando-se os cromossomos ao microscópio, enquanto as mutações gênicas só podem 

ser detectadas observando-se seus efeitos fenotípicos (AMABIS, MARTHO, 2004). 

MUTAÇÕES GÊNICAS 
 

 

Substituição 
(substituição 
de uma só 
base do 
DNA) 

 
Mutação 
silenciosa 

 
Substituição de uma base do DNA por outra, mas 
que codifica o mesmo aminoácido, devido à 
redundância do código genético. São muito comuns 
e responsáveis pela diversidade genética que não é 
expressa fenotipicamente. 
 

Mutação com 
perda de 
sentido 

Substituição de uma base do DNA por outra, que 
tem como consequência a substituição de um 
aminoácido por outro na proteína codificada. A 
conformação da proteína pode ser alterada. (ex: 
anemia falciforme) 
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Mutação sem 
sentido  

Substituição de uma base do DNA de tal modo que, 
no RNAm, um codón que especifica um 
aminoácido é alterado para um codón de parada. 
Origina uma proteína mais curta ou mais longa do 
que a proteína normal. 

Deleção 
(remoção de 
uma ou mais 
bases do 
DNA) 

Pode ser removida uma única base do DNA ou milhares delas. A 
remoção de um número de bases que não seja múltiplo de três altera 
completamente o gene. 

Inserção 
(Adição de 
uma ou mais 
bases ao 
DNA) 

O número de bases adicionadas ao DNA pode variar. A adição de um 
número que não seja múltiplo de três altera completamente o gene. 
Quando é inserida uma sequência igual a outra ocorre uma duplicação. 

Quadro 1. Mutações gênicas (AMABIS, MARTHO, (2004), PIERCE, (2004), BIZZO, (2010), 
LOPES, ROSSO, (2014)). 

 
 
 

MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS 
 

 

Númericas 

Euploidias Envolve a alteração completa do genoma. Os 
humanos, não se desenvolvem e são abortados 
espontaneamente.  

Aneuploidias Existem cromossomos a mais ou a menos em 
relação ao número normal. Geralmente envolve 
apenas um único par de cromossomos. As 
aneuploidias mais comuns em seres humanos são 
as trissomias 21, 13 e 18 e a monossomia do X. 

Estruturais Deleção: Falta uma porção de um cromossomo. Pode ocorrer 
nas zonas terminais ou intersticiais da molécula de 
DNA. Resulta do cruzamento de cromossomas e 
quebra nos pontos de cruzamento, a que se segue 
uma reconstituição em que um segmento é 
eliminado. 

Duplicação: Existência de duas cópias de uma dada região 
cromossômica, frequentemente associada à 
delecção no correspondente cromossomo 
homólogo. 

Inversão: Remoção de um segmento de DNA e inserção 
numa posição invertida num outro local do 
cromossomo. 

Translocação: Transferência de segmentos entre cromossomos 
não homólogos. 
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Translocação simples  – transferência de um 
segmento de um cromossomo para outro não 
homólogo. 
Translocação recíproca  – troca de partes entre 
dois cromossomos. 

Translocação robertsoniana  – os braços longos 
de dois cromossomos acrocêntricos ligam-se 
formando um único cromossomo e os braços curtos 
são perdidos. Causada pelo cruzamento e quebra de 
cromossomas não homólogos ou pela perda dos 
telómeros.A translocação robertsoniana dá origem 
à formação de cromossomos anormais que são 
transmitidos à geração seguinte nos gametas. Cerca 
de 4% das síndromes de Down estão associados a 
uma translocação robertsoniana entre o 
cromossomo 14 e o 21. 

Quadro 2. Mutações Cromossômicas (AMABIS, MARTHO, (2004), PIERCE, (2004), BIZZO, (2010), 
LOPES, ROSSO, (2014)). 

 
 

 
SÍNDROMES MAIS COMUNS CAUSADAS POR MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS 

Síndrome de Down: Trissomia 21 (47, XX + 21 ou 47, XY + 21) é a 
aneuploidia mais viável no Homem. Indivíduos de baixa 
estatura com uma morfologia das pálpebras 
característica, boca pequena e atraso mental em grau 
variável. 

Síndrome de Edwards: Trissomia 18, atraso mental grave, malformações 
cardíacas e morfológicas. Raramente sobrevivem mais 
do que alguns meses. 

Síndrome de Patau: Trissomia 13, malformações morfológicas e do sistema 
nervoso central grave. Atraso mental profundo. 
Raramente sobrevivem mais do que alguns meses. 

Síndrome de Turner Monossomia X (45, X), infantilismo sexual (formação 
de ovários vestigiais), baixa estatura, pregas 
perigonucais, retardo mental leve, geralmente, normal. 
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Quadro 3. Síndromes Mais Comuns Causadas por Mutações Cromossômicas (AMABIS, MARTHO, 
(2004), PIERCE, (2004), BIZZO, (2010), LOPES, ROSSO, (2014)). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trissomia do X 47,XXX, mulheres com estatura normalmente acima da 
média, frequentemente estéreis e com inteligência acima 
do normal. 

Síndrome de Klinefelter 47,XXY, estatura grande, órgãos sexuais pequenos, 
reduzida pilosidade púbica e seios desenvolvidos. 

Síndrome do duplo Y 47,XYY, homens de elevada estatura, com 
desenvolvimento sexual normal e inteligência normal. 

Síndrome do Cri-du-Chat Ocorre a deleção do braço superior do cromossomo 5, 
deve o seu nome ao fato de os doentes afetados terem o 
choro idêntico ao miado de um gato, apresentam ainda 
atrasos mentais e neuromotores graves. 
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4.2.Atividade lúdica para abordagem de mutações gênicas e cromossômicas 

“Dominó Mutante” 

 

4.2.1. Breve histórico do dominó 

 

O dominó tem sua origem incerta, a versão mais aceita é de que o dominó surgiu 

na China, o jogo é conhecido como “kwat p´ai”, expressão que significa “tabletes de 

osso”. O passatempo foi inventado por um soldado do imperador, chamado Hung Ming, 

que viveu entre 243 e 181 a.C. O nome “Dominó” é relacionado à expressão do latim 

“Domino Gratias” (Graças ao Senhor), que era pronunciada pelos padres europeus 

durante o jogo sempre que uma boa jogada era realizada (NETCARTAS, 2014). 

O Jogo de Dominó tradicional é formado por um conjunto de 28 peças 

retangulares, sendo cada uma delas divididas em duas partes, onde se encontram 

combinações de dois números de 0 a 6 (algarismos, ou mesmo pontos correspondentes ao 

número). O jogo usual segue uma regra básica exigindo a ligação consecutiva das peças 

pelas partes com indicações numéricas iguais (KLEIS, 2004). 

 

4.2.2.  Jogo “Dominó Mutante” 

 

O jogo segue a mesma lógica do dominó comum (APÊNDICE I), composto por 

28 peças diferentes, e combina nomenclaturas e conceitos acerca do conteúdo sobre 

mutações gênicas e cromossômicas.  

Podem jogar duas, três ou quatro pessoas, sendo que cada participante deve 

receber a mesma quantidade de peças. Para começar o jogo, um participante coloca uma 

peça sobre a mesa. A pessoa que estiver à esquerda deve colocar outra peça que tenha o 

conceito equivalente ao da peça anteriormente colocada. O participante seguinte faz o 

mesmo e, assim, sucessivamente, forma-se uma trilha. Caso o próximo jogador não tenha 

o conceito referente a uma das pontas da trilha, ele perde sua vez passando para o jogador 

seguinte. Vence que conseguir encaixar primeiro todas as peças. 

 

4.2.3. Aplicação em sala de aula 

 



17 
 

O jogo pode ser impresso em papel de maior resistência e ser plastificado, 

objetivando uma maior durabilidade.  

A depender da quantidade de alunos na sala de aula é aconselhável que mais 

cópias do jogo sejam feitas para que todos os alunos da turma possam participar do jogo 

ao mesmo tempo, considerando que os grupos serão formados por um número máximo 

de quatro participantes. 

É de suma importância que o tema seja previamente abordado em sala de aula, 

ou ainda se possível, que o professor apresente um texto como sugestão de leitura 

extraclasse para um maior conhecimento dos alunos sobre o tema antes da aplicação do 

jogo. O jogo tem duração curta, as regras são de fácil entendimento e a aplicação pode 

ser feita tanto em horário de aula, quanto em horário lusório. 

 

4.2.4. Regras do jogo 

 Jogadores - 4 

 Peças - 28 peças com lados variados. 

 Distribuição - 7 peças para cada participante. 

 Objetivo – Juntar as peças até formar todas as peças.  

4.2.5.  Definições 

A peça é composta por duas pontas, cada uma com um tipo e conceito diferente, 

envolvendo o conteúdo sobre mutação. As extremidades do jogo são livres, cujos lados 

estão em aberto para que as peças possam ser encaixadas, quando uma peça é colocada 

ao lado de outra que tem pelo menos uma mutação em comum. 

Quando o jogador não tem nenhuma peça que encaixe em qualquer extremidade, 

passa-se para o próximo jogador. O jogo finaliza quando um dos jogadores consegue ficar 

sem peças na mão, tendo encaixado todas elas. 

4.2.6. O jogo 

As peças são "embaralhadas" na mesa, e cada jogador pega sete peças para jogar. 

O jogador que começa a partida é o que tem a peça com os dois tipos de mutação “gênica 

e cromosômica”. Ele inicia a partida colocando esta peça no centro da mesa. A partir daí, 
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joga-se no sentido anti-horário. Cada jogador deve tentar encaixar alguma peça sua nas 

peças que estão na extremidade do jogo, uma por vez. Quando um jogador consegue 

encaixar uma peça, a vez é passada para o próximo jogador. Caso o jogador não tenha 

nenhuma peça que encaixe em qualquer lado, ele deve passar a vez, sem jogar peça 

nenhuma. A partida termina em quando um jogador consegue bater o jogo, ou seja, que 

conseguir encaixar primeiro todas as peças. 

4.3.A pesquisa 

A metodologia de pesquisa é a explicação com detalhes do caminho percorrido 

para a realização da pesquisa. Alyrio (2008) define método como sendo um conjunto de 

regras e normas através das quais se busca uma verdade ou a detecção de erros na tentativa 

de alcançar uma finalidade desejada. 

A metodologia utilizada, para a realização deste trabalho, foi tanto qualitativa 

quanto quantitativa e teve como base a investigação por meio de questionários 

respondidos por graduandos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas.  

A pesquisa qualitativa ocorre devido a necessidade de se registrar e a avaliar 

todo o espaço amostral principalmente na observação, diferente da pesquisa quantitativa 

na qual os dados empíricos obtidos durante a prática devem ser processados de maneira 

impessoal e quantificados (MERLIN, 2007). 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de 

suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações 

aprofundadas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir 

novas informações (DESLAURIERS, 1991). 

 

4.3.1.  A coleta e o tratamento dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada com um grupo de licenciandos do curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe, que haviam cursado a disciplina 

Genética Básica. E teve como objetivo avaliar a possível utilizaçãodo jogo “Dominó 

Mutante” em suas futuras aulas de Biologia.  

Os dados foram coletados através da aplicação de questionários avaliativos, após 

a apresentação do jogo aos graduandos. A apresentação do jogo foi realizada através da 
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exibição das regras e também na prática onde os licenciandos puderam jogar e observar 

a fundo a dinâmica do jogo. Após esse contato, foi então aplicado um questionário para 

a avaliação do jogo. 

O questionário foi baseado primeiramente em questões referentes a utilização de 

jogos didáticos em sala de aula. As duas primeiras afirmações partiam do pressuposto que 

os jogos didáticos favoreciam significativamente para uma melhor assimilação dos 

conteúdos pelos alunos e se os graduandos utilizariam esses meios em suas futuras aulas. 

Os entrevistados deveriam apontar uma nota que ia de -2 a 2. Sendo -2 a nota referente a 

discordância total, -1 quando os licenciandos simplismente discordavam, 0 quando os 

mesmos achavam irrelevante, que não interferia em nada, 1 quando eles condordavam e 

2 quando concordavam totalmente com a afirmação. Sendo que eles tinham que explicar 

o porque de tal discordância ou concordância. 

Umas das afirmações, se referiam a se os futuros professores se sentiam aptos a 

ensinar os conteúdos de genética para o Ensino Médio a partir do que adquiriram nas 

disciplinas de genética durante a gradução. E se eles sabiam todos os termos apresentados 

no jogo, referentes a Mutações Gênicas e Cromossômicas. As respostas seguiam o mesmo 

padrão das anteriores, onde teriam que atribuir uma nota em uma escala de -2 a 2. 

As afirmativas seguintes presentes no questionário avaliativo tratavam 

especificamente do jogo didático “Dominó Mutante”. Foram tratadas diversas questões, 

entre elas, se o contéudo estava sendo abordardo de forma que iria ajudar na captura da 

atenção dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, se o jogo era de fácil entendimento, 

se eles achavam que os alunos se sentiriam motivados e com isso além de conseguir 

associar o conteúdo estudado em sala de aula também se divertiriam, entre outras. 

Por fim o questionário possuia três questões, para que os licenciandos pudessem 

expor suas considerações a cerca do jogo. Os questionamentos pediam para que citassem 

pontos fortes do jogo; para que explicassem o porque da não utilização em sala de aula e 

o último que se referia as sugestões que os discentes puderiam oferecer para que houvesse 

um possível melhoramento do jogo. 

Dessa maneira os dados foram coletados e obtidos para a posterior análise. 

 

 

 

5. RESULTADOS OBTIDOS 
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A primeira fase desta pesquisa foi a elaboração de uma ferramenta didática a 

qual englobasse os conteúdos de Genética do Ensino Médio, mais especificamente o 

assunto de Mutações Gênicas e Cromossômicas. Desta maneira foi pensado e construído 

um dominó, onde foram inseridos os conceitos de tais contéudos, o “Dominó Mutante”. 

Após essa primeira fase, era preciso verificar sua aplicabilidade e aceitação.  

Na segunda etapa da pesquisa, houve a aplicação do jogo para licenciandos do 

curso de Ciências Biológicas que haviam cursado o componente curricular, Genética 

Básica. Com o objetivo de verificar uma possível utilização em suas futuras aulas de 

Biologia. As entrevistas foram realizadas individualmente de acordo com a 

disponibilidade de cada graduando. De início foi apresentado o jogo com suas respectivas 

regras. Onde o licenciando pode ter um contato mais próximo com a dinâmica do jogo, 

em seguida foram convidados a jogar, alguns não se sentiram aptos a jogar, por não 

saberem o significado de alguns termos presentes no jogo. Porém após a explicação de 

alguns conceitos, decidiram jogar.  

Logo após a apresentação e aplicação do jogo “Dominó Mutante”, foi aplicado 

um questionário avaliativo, composto por 11 afirmações onde os licenciandos teriam que 

dar uma nota que ia de -2 a 2 (onde -2=discordo fortemente, -1=discordo, 0= não interfere 

em nada, 1=concordo e 2= concordo fortemente) de acordo com grau de aceitação 

adquirido durante a aplicação do jogo. Sendo que deviam comentar o porque de tal 

concordância ou discordância.  

As primeiras afirmações tratavam de modo geral sobre a utilização de jogos 

didáticos em sala de aula e se os graduandos usariam essas ferramentas em suas 

respectivas aulas. Dos entrevistados, 10% responderam que discordam da utilização 

dessas ferramentas em sala de aula e que não utilizariam em suas futuras aulas. 

Comentaram que não usariam por medo de que a turma se dispersasse e não conseguisse 

atingir o objetivo proposto. Dos 90% restantes, 80% concordam com o uso dos jogos 

didáticos. Justificaram que o uso de tais ferramentas, contribuem significativamente para 

um melhor aprendizado e desenvolvimento dos alunos. 10% dos licenciandos 

responderam que a utilização dessas ferramentas didáticas não interferem em nada no 

processo de ensino-aprendizagem. Neste caso não explicaram o porque de tal afirmação. 

Na questão seguinte, a afirmação relacionava-se ao modo como o graduando se 

sentia, apto(a) ou não a ensinar os conteúdos de genética para o Ensino Médio a partir do 
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que adquiriu nas disciplinas de genética durante a gradução. 50% dos entrevistados 

discordaram e 50% concordaram. Os comentários que prevaleceram entre os que 

discordavam dessa afirmação, dizia respeito, a complexidade que a disciplina era 

abordada. E reconheciam a própria falta de esforço durante a disciplina, justificando 

assim a falta de segurança para ensinar os conteúdos de genética. 

Depois dessas afirmações que englobavam de modo geral a utilização de 

ferramentas didáticas e também o ensino de genética pelos futuros docentes. Foi 

demonstrada a concordância ou discordância pelos entrevistados, especificamente as 

afirmativas relacionadas ao jogo produzido que foi o objetivo central desta pesquisa. A 

primeira afirmativa relacionava-se a forma como o conteúdo estava sendo abordado no 

jogo, se isso ajudaria ou não a capturar a atenção dos alunos. Alguns dos entrevistados 

concordaram e comentaram que a dinâmica do jogo permitiria ao aluno conciliar 

facilmente os conceitos. 

A afirmação seguinte se referia aos conteúdos de Mutações Gênicas e 

Cromossômicas, se os licenciandos sabiam todos os termos abordados no jogo. E 20% 

dos entrevistados comentaram que tinham algum tipo de carência relacionada ao 

conteúdo. 

Nos comentários a respeito da afirmação que o jogo seria de fácil entendimento 

e poderia ser utilizado como ferramenta didática, 70% descreveram como sendo uma 

ótima estratégia de ensino para a fixação do conteúdo.  

Dentre as questões apresentadas, havia também um item que afirmava que por 

conta do esforço pessoal para avançar no jogo os alunos poderiam ser motivados. Todos 

os graduandos concordaram com essa afirmativa, comentando que só pelo fator 

competitivo já seria uma grande motivação. 

De acordo com 70% dos entrevistados os alunos poderão se divertir com a 

utilização deste jogo o que pode contibuir favoravelmente para um melhor desempenho 

da turma evoluindo em um ritmo adequado não ficando monótono. 

Sobre a recomendação deste jogo para uso em sala de aula e sobre o uso como 

ferramenta didática em suas futuras aulas de Biologia, todos os entrevistados 

concordaram com sua utilização comentando que seria uma ótima maneira de associação 

dos conteúdos pelos alunos. 
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No questionário avaliativo havia também três questões as quais os entrevistados 

podiam escrever sobre os pontos fortes do jogo, citar os motivos pelos quais não utilizaria 

esse jogo em suas aulas de biologia e por fim apontar sugestões para possíveis melhorias. 

Dentre as respostas apresentadas, as mais plausivéis ao se tratarem dos pontos 

fortes do jogo foram as de que o jogo apresenta-se dinâmico e de fato ajudaria o aluno a 

associar o contéudo visto em sala de aula. Nenhum dos licenciandos manifestou-se contra 

a não utilização dessa ferramenta em suas futuras aulas de Biologia. Sobre as sugestões 

para um possível melhoramento do jogo, alguns dos entrevistados citaram que poderia 

haver a adição de algumas características fenotípicas das anomalias apresentadas. Por 

exemplo se na peça que apresenta a síndome de Turner o seu complemento ao invés de 

ser mostrada apenas a forma 45, X0 fosse exposta algumas das características fenotípicas 

dessa anomalia o jogo poderia evoluir em um ritmo muito mais prático, a justificativa 

para tal sugestão foi a de que chamaria muito mais atenção do aluno. Outros ainda 

apresentaram a sugestão para um melhoramento visual, adicionando cores e fíguras para 

que desse modo o jogo pudesse ficar mais atrativo. 

Desta forma as sugestões propostas poderão ser aderidas visando o 

melhoramento desta ferramenta didática. 

A partir dos resultados obtidos fica claro que, a utilização da ferramenta 

desenvolvida e apresentada durante o desenvolvimento dessa pesquisa seria uma 

excelente forma de apoio em sala de aula para a fixação do conteúdo mutações gênicas e 

cromossômicas trabalhadas durante as aulas de genética em turmas do terceiro ano do 

Ensino médio. 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção e aplicação do jogo “dominó mutante” seguindo a metodologia 

proposta neste trabalho, permitiu que fosse possível notar que o mesmo pode ser utilizado 

como uma ferramenta de apoio ao ensino de genética. O resultado obtido comprovou uma 

possível eficácia de sua aplicação. Promovendo dessa forma uma melhor compreensão e 
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associação dos conceitos, pelos alunos, favorecendo consequentemente no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira pode-se concluir a grande importância de que o professor procure 

sempre a utilização de ferramentas de apoio ao ensino, procurando assim diversificar suas 

aulas e assim torná-las mais interessantes para seus alunos.  
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APÊNDICE I- JOGO “DOMINÓ MUTANTE”
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ossômica 

 

 

MUTAÇÃO GÊNICA 

 

 

 

MUTAÇÃO 
CROMOSSÔMICA 

 

DE DOIS TIPOS: 
ESTRUTURAIS E 

NÚMERICAS 

 

 

CAUSADA POR FATOR 
MUTAGÊNICO (EX: 

RAIOS X) QUE AUMENTA 
A CHANCE DE OCORRER 

MUTAÇÃO 

 

MUTAÇÃO INDUZIDA 

 

 

 

 

MUTAÇÃO DE SENTIDO 
TROCADO 

 

ALTERAM O “SENTIDO” 
DA CODIFICAÇÃO DO 

FILAMENTO DO GENE AO 
ESPECIFICAR UM 

AMINOÁCIDO 
DIFERENTE 

 

 

MUTAÇÃO SEM SENTIDO 

 

GERA UM DOS TRÊS 
CÓDONS DE PARADA 

(UAA, UAG, UGA 
 
 

 

 

TRANSIÇÕES 

TROCA DE 
NUCLEOTÍDEOS, 

SUBSTITUIÇÃO DE UMA 
PURINA POR OUTRA OU 
UMA PIRIMIDINA POR 

OUTRA 

 

TROCA DE 
NUCLEOTÍDEOS, 

SUBSTITUIÇÃO DE UMA 
PURINA POR UMA 

PIRIMIDINA (OU VICE-
VERSA) 

 

 

TRANSVERSÃO 

 

 

 

 

DELEÇÃO 

 

OCORRE A PERDA DE UM 
SEGMENTO DO 
CROMOSSOMO 

 

 

OCORRE QUANDO UM 
SEGMENTO DE UM 

CROMOSSOMO 
APRESENTA-SE 

DUPLICADO 
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0MMCS,MDKNDMNDMNDMRG; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

DUPLICAÇÃO 

 

 

 

 

CROMOSSOMOS EM 
ANEL 

 

O CROMOSSOMO SOFRE 
DUAS FRATURAS E SUAS 

EXTREMIDADES 
PARTIDAS SE REUNEM 

 

 

CROMOSSOMO NO QUAL 
UM BRAÇO CURTO ESTÁ 

AUSENTE E O OUTRO 
ESTÁ DUPLICADO 

 

ISOCROMOSSOMO 

 

 

 

 

CROMOSSOMOS 
DICÊNTRICOS 

 

CROMOSSOMOS COM 
DOIS CENTROMÊROS 

 

 

UM CROMOSSOMO 
SOFRE DUAS FRATURAS 

E É RECONSTITUÍDO 
COM O SEGMENTO 

ENTRE OS PONTOS DE 
RUPTURA INVERTIDO 

 

 

INVERSÕES 

 

 

TROCA DE SEGMENTO 
DE DOIS 

CROMOSSOMOS, 
GERALMENTE NÃO 

HOMÓLOGOS 

 

 

TRANSLOCAÇÃO 

 

 

UM SEGMENTO 
REMOVIDO DE UM 
CROMOSSOMO É 
INSERIDO EM UM 

CROMOSSOMO 
DIFERENTE 

 

 

INSERÇÕES 

 

 

 

ALTERAÇÕES EM UM 
GENOMA INTEIRO 

 

 

EUPLOIDIA 

 

 

 

ANEUPLOIDIA 



30 
 

 

  

 

ACRÉSCIMO OU PERCA 
DE UM OU POUCOS 

CROMOSSOMOS 

 

 

COMPONENTE 
NECESSÁRIO DO 
PROCESSO DE 

DISJUNÇÃO NORMAL 

 

 

 

CROSSING-OVER 

 

 

SEPARAÇÃO 
INADEQUADA DE UM 

PAR DE CROMOSSOMOS 
DURANTE UMA DAS 

DIVISÕES, GERALMENTE 
DURANTE A MEIOSE I 

 

 

NÃO-DISJUNÇÃO 

 

 

 

SÍNDROME DE TURNER 

 

 

 

 

45, X0 

 

 

 

47,XXY 

 

SÍNDROME DE 
KLINEFELTER 

 

 

 

SÍNDROME DE DOWN 

 

 

47,XXX,+21 

 

 

 

46,XX,5P 

 

 

SÍNDROME CHI-DU-CHAT 
(MIADO DO GATO) 

 

 

 

SÍNDROME DE EDWARDS 

 

47,XXY,+18 

 

 

 

 

47,XXY,+13 
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47,XYY 

 

 

 

TRANSLOCAÇÃO 
ROBERTSONIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDROME DO TRIPLO X 

 

 

 

EVENTOS MUTACIONAIS 
QUE OCORREM DENTRO 
DE GENES INDIVIDUAIS 

 

 

SÍNDROME DE PATAU 

 

 

 

SÍNDROME DO DUPLO Y 

 

  

46,XY,rob(14;21),+21 

 

 

 

47,XXX 
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APÊNDICE II-  

Questionário de Avaliação  

 
“DOMINÓ MUTANTE”: JOGO DIDÁTICO NO ENSINO DE GENÉTICA 

 

Gostaríamos que você respondesse as questões abaixo como forma de avaliar este jogo como um 
possível recurso didático. Todos os dados são coletados anonimamente e somente serão utilizados 
no contexto desta pesquisa. Algumas fotografias poderão ser feitas como registro desta atividade, 
mas não serão publicadas em nenhum local sem autorização. 

Valquíria Modesto dos Santos- valquiria.242@gmail.com 
São Cristóvão/Se 

Curso/Período:____________________________________________________ 

Por favor, circule um número de acordo com o quanto você concorda ou discorda de cada 
afirmação abaixo e comente sobre suas respostas. 

Afirmações Sua 
Avaliação 

Comentários sobre a questão 

 
Os jogos didáticos podem favorecer 
significativamente para uma melhor 

assimilação dos conteúdos pelos 
alunos. 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

 
Utilizaria essas ferramentas 

didáticas em minhas futuras aulas. 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

 
Me sinto apto(a) a ensinar os 
conteúdos de genética para o 
Ensino Médio a partir do que 

adquiri nas disciplinas de genética 
durante a gradução. 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

 
Sobre o jogo Dominó Mutante: 
A partir da análise feita acredito 

que a forma como o conteúdo está 
sendo trabalhado no jogo ajudará a 

capturar a atenção dos alunos. 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

 
Sabia o significado de todos os 

termos, relacionados aos contéudos 
de Mutações Gênicas e 

Cromossômicas, abordados no 
jogo. 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

 
O jogo é de fácil entendimento e 

pode ser utilizado como material de 
didático. 

 
-2-1 0 +1 +2 
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Por conta do esforço pessoal para 
avançar no jogo os alunos podem 

ser motivados. 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

 
Os alunos poderão se divertir com 
com a utilização deste jogo o que 

pode contibuir favoravelmente para 
um melhor desempenho da turma. 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

 
O jogo pode evoluir num ritmo 
adequado e não fica monótono 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

Recomendaria este jogo para uso 
em sala de aula. 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

Quando professor (a) utilizaria este 
jogo em minhas aulas de biologia. 

 
-2-1 0 +1 +2 

 

(-2= discordo fortemente, -1= discordo,0= não interferiu em nada, 1= concordo, 2= concordo 
fortemente) 

 
 

– Cite 3 pontos fortes do 
jogo:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

– Cite os motivos pelos quais NÃO utilizaria esse jogo em suas aulas de biologia. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
– Por favor, dê 3 sugestões para a melhoria do 
jogo:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

OBRIGADA por sua contribuição! 
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APÊNDICE III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

PESQUISA: Avaliação do jogo didático “Dominó Mutante” como ferramenta de ensino em genética no 
Ensino Médio. 

As informações contidas nesta folha, fornecidas por Valquíria Modesto dos Santos, têm por objetivo firmar 
acordo escrito com o(a) voluntária(o) para participação da pesquisa acima referida, autorizando sua 
participação com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos a que ela(e) será submetida(o). 

           1) Natureza da pesquisa: Esta pesquisa tem como finalidades: Analisar o jogo didático com o intuito 
de verificar se o mesmo seria utilizado pelos futuros docentes em suas aulas de Biologia. 

                     2)Participantes da pesquisa: Licenciandos em Ciências Biológicas 

    3)Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo você tem liberdade de se recusar a 
participar e ainda de se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 
prejuízo para você. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone 
do responsável do projeto. 

4)Sobre as coletas: A coleta será relizada na universidade Federal de sergipe por meio de 
questionários onde os discentes poderão expor suas ideias. 

5) Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 
confidenciais.  

    8) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum beneficio direto. Entretanto, 
esperamos que este estudo contribua com informações importantes que deve acrescentar elementos 
importantes à literatura, onde o pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos.  

9) Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar sua participação nesta 
pesquisa, bem como nada será pago pela participação.  

10) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Você tem a liberdade de retirar seu 
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para permitir sua 
participação nesta pesquisa. Portanto, preencha os itens que seguem: 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, __________________________________________, RG_________________ após a 
leitura e compreensão destas informações, entendo que a minha participação, é voluntária, e que poderei 
sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confiro que recebi cópia deste termo de 
consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

São Cristóvão, ________/_________/_________ 

Telefone para contato:__________________________ 

Nome do Voluntário:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador:____________________________________________________________ 
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Contato: (079)99951-5234 

Assinatura do voluntário 

 


