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RESUMO 

 

Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos da educação básica em relação ao 

aprendizado dos conteúdos de genética mendeliana, esse trabalho surgiu com o intuito de buscar 

mecanismos para minimizar o déficit no processo de ensino e aprendizagem desta temática.  

Trabalhar os conteúdos de genética com o ensino médio sempre foi um desafio para os 

professores de biologia, uma vez que os livros didáticos abordam os assuntos de forma pouco 

atrativa, sem práticas e problemática que permitam um olhar investigativo dos alunos. Dessa 

forma, a assimilação do conteúdo acaba comprometida, e encontrar uma metodologia que 

desperte a curiosidade e que torne o ensino de genética prazeroso é a única alternativa do 

docente. O que há de mais comum nos últimos anos é a interação do jovem com o mundo 

virtual, seja com a prática de jogos ou com a participação em redes sociais. O uso de ferramentas 

da internet, como websites interativos, blogs, revistas digitais e jogos em rede, pode ser um 

caminho para sanar essa dificuldade e o desinteresse dos estudantes, pois esses estão inteirados 

com o mundo digital e dominam tais ferramentas com facilidade. Selecionamos três websites 

para aplicação da metodologia, essas páginas foram escolhidas levando em consideração o grau 

de interatividade que proporcionariam aos participantes. De acordo com as análises foi possível 

notar que a utilização dos websites como ferramenta de ensino foi positivamente significativa, 

visto que os alunos tiveram um melhor desempenho nas atividades relacionadas à genética 

mendeliana após a utilização de tais ferramentas. Essa pesquisa foi realizada com alunos da 3º 

série do Ensino Médio, da Escola Estadual Dr. Estevão Alves Corrêa, Cuiabá, MT.  Os 

resultados aqui obtidos culminaram na produção de um guia didático voltado a professores. 

Palavras-chave: Genética, Ensino Médio, Interatividade, Práticas, Internet.  
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ABSTRACT 

 

 

Facing the difficulties presented by the students of basic education in relation to learning the 

content mendelian genetics, this work came with the aim to search mechanisms to minimize the 

deficit in the process of teaching and learning of this theme. To work with genetics in high 

school has always been a challenge to biology teachers, since the books approach the topics in 

a not too attractive way, without practices and problematic which allow an investigative look 

by the students. Thus, the assimilation of the content is compromised and to find a methodology 

that arises the curiosity and makes the teaching of genetics pleasurable is the only alternative 

for the teacher. What is most common in the last few years is the interaction of the teenager 

with the virtual world, either playing games or the participation in social networks. The use of 

tools of internet, such as interactive websites, blogs, digital magazines and online games, can 

be a way to heal the difficulty and the disinterest of the students, because they are used to the 

digital world and dominate these tools with ease. We selected three websites to the application 

of the methodology, these pages were chosen taking into consideration the interactivity degree 

that would be provided to the participants. According to the analysis, it was possible to notice 

that the use of the websites as a teaching tool was positively meaningful, since the students had 

a better performance in the activities related to mendelian genetics after the use of such tools. 

This research was done with students of the 3rd year of High School, of the State School Doctor 

Estevão Alves Corrêa, Cuiabá, MT. The results here obtained culminated in the production of 

a didactic guide to the teachers. 

Keywords: Genetics, High School, Interactivity, Practices, Internet. 
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1.0 - INTRODUÇÃO:  

Ensinar genética Mendeliana para o ensino médio é um grande desafio para os 

professores de biologia, pois os temas abordados são complexos e de difícil assimilação por 

parte dos alunos. Na maioria das vezes, o professor conta apenas com o livro didático como 

recurso de ensino, uma ferramenta “conteudista” e que muitas vezes não traz nenhum atrativo 

para o processo de aprendizagem dos nossos alunos. 

Diante dessa realidade, a presente pesquisa buscou elaborar ações práticas e 

estratégias pedagógicas que possam facilitar o processo da aprendizagem de alunos de uma 

escola pública do município de Cuiabá-MT, e garantir um grau de proficiência compatível para 

alunos do Ensino Médio, como o domínio dos conceitos básicos relacionados à genética 

mendeliana e suas aplicações. Scheid (2009) ressalta que nos dias atuais é primordial 

reconhecer e compreender que o conhecimento científico é importante para a formação de 

cidadãos, pois isso contribui para que se amplie a capacidade de compreensão e de atuação no 

meio sócio histórico em que nos situamos.  

Nesse contexto, deve-se adquirir uma compreensão adequada da natureza da 

ciência, o que, por sua vez, implica conhecer os objetivos da educação científica, incluindo seu 

funcionamento interno e externo, como se constrói e se desenvolve o conhecimento que ela 

produz, os métodos utilizados para validar esse conhecimento, os valores implícitos ou 

explícitos nas atividades da comunidade científica, os vínculos com a tecnologia, às relações 

com a sociedade e com o sistema técnico-científico e as contribuições desse conhecimento para 

a cultura e para o progresso da sociedade (ACEVEDO, 2005). 

Tal situação implica uma concepção de prática docente mediadora e 

estimuladora na produção de conhecimento na área das ciências biológicas, além de garantir 

que os conhecimentos adquiridos possam fornecer possibilidades e oportunidades práticas no 

ingresso de nossos alunos numa carreira no mercado de trabalho, em pesquisas universitárias e 

em outros campos do conhecimento científico. Em outras palavras, criar condições do 

desenvolvimento prático de ciência dos nossos estudantes e que infelizmente o livro didático 

como único recurso pedagógico não dá conta. 

Sobretudo no Ensino Médio, quando o indivíduo está prestes a concluir uma 

etapa consideravelmente relevante de sua vida, é muito importante que haja uma construção do 

conhecimento de qualidade, proporcionando fundamentação teórica e prática mais consistentes. 

É nesse momento escolar do ensino que os alunos estão sendo preparados para prosseguir à 

convivência em sociedade, especialmente no que se refere à sequência dos estudos, de forma 
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que o embasamento construído ao longo do processo de ensino possibilite o pleno aprendizado 

dos principais fundamentos de Genética, e, atualmente, pode-se incluir também os conteúdos 

de Biologia Molecular, pelos discentes. (MELO et al., 2009) 

A título de exemplo dessa situação, várias pesquisas são realizadas com o 

objetivo de averiguar o grau de compreensão que jovens estudantes têm sobre genética, no 

entanto, os resultados dessas pesquisas são preocupantes. Silva (2014) relata que nem mesmo 

os conceitos básicos de Genética, como a relação gene/cromossomo e os processos de mitose e 

de meiose, são construídos pelos alunos nas séries iniciais do Ensino Médio. 

O sintoma dessa problemática foi apontado pela pesquisadora Graziela dos 

Santos Barni em sua dissertação de mestrado de 2010, intitulada A Importância e o Sentido de 

Estudar Genética para Estudantes do Terceiro Ano Do Ensino Médio Em Uma Escola Da Rede 

Estadual de Ensino em Gaspar, na qual pontuou que uma das principais dificuldades dos 

estudantes, está relacionada à compreensão dos conceitos de Genética. A Genética está inserida 

no contexto tecnológico com vários avanços científicos na área de Biologia molecular, mas a 

experiência com os estudantes tem mostrado que os esquemas dos livros didáticos, muitas 

vezes, não são fontes suficientes para esclarecer essas relações conceituais.  

Apesar da dificuldade que a maioria dos alunos encontra em relação à genética, 

fazer com que compreenda o conteúdo é crucial, pois o assunto faz parte do seu cotidiano. 

Analisando as semelhanças entre seus familiares e até mesmo com o nascimento de um animal 

de estimação que herdou características semelhantes da mãe ou do pai, estão vivenciando a 

genética.  

Assim, trabalhar conceitos genéticos de forma prática e visual pode ser uma 

opção para aproximar os alunos do conteúdo e sanar o déficit de aprendizagem que cerca os 

estudantes em relação à genética. Temos uma possiblidade de buscar novas ferramentas e 

estratégias na atividade docente em sala de aula por meio da utilização de novas linguagens, de 

recursos audiovisuais, aplicativos e jogos que poderão tornar mais inteligível para os alunos o 

conhecimento sobre genética e de maneira mais efetiva. 

Nesse caso, uma alternativa para aproximar os alunos do conteúdo apresentado 

em sala de aula, é o investimento por parte do professor em atividades diferenciadas para o 

ensino de genética. Martinez et al. (2008), salientam que tais atividades, quando aplicadas de 

forma lúdica, complementam o conteúdo teórico permitindo uma maior interação entre 

conhecimento-professor-aluno, trazendo contribuições ao processo de ensino-aprendizagem. 
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Moura et al. (2013), ressalta que para a oferta de um bom ensino de biologia, 

com destaque a genética, se faz necessário que o professor tenha a sua disposição recursos 

didáticos que propiciem a relação teoria - prática. A falta de recursos didáticos pode colaborar 

para má formação de conceitos e incompreensão de conteúdos. Nunes et al. (2006), saliente 

ainda que devemos repensar um ensino que possibilite a compreensão, a elaboração e a 

utilização do conceito em situações que extrapolam as escolares, apostando nas atividades 

interativas.  

Dessa maneira, percebe-se uma necessária reflexão acerca de novas práticas que 

sejam eficazes do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista dos recursos ou ferramentas 

utilizadas bem como a capacidade de interação humana entre professor-aluno e aluno-aluno 

nesse processo de aprendizagem, deslocando a posição do professor como mediador na busca 

do conhecimento. 

Procurar uma estratégia que se encaixe na realidade do estudante pode ser uma 

alternativa para tornar o ensino de genética atrativo ao discente. O que há de mais comum nos 

últimos anos é a interação do jovem com o mundo virtual, seja com a prática de jogos ou com 

a participação em redes sociais, o fato é que o mundo interativo dos computadores e 

smartphones conectados à internet se faz presente constantemente na vida do cidadão moderno. 

Fabrício et al. (2006) enfatizam que os impactos das mudanças tecnológicas são evidentes e 

causam interesse em nossos alunos, o que oferece ao professor uma excelente oportunidade de 

usufruir dessa curiosidade, para motivar o processo ensino-aprendizagem da genética. 

Usar essa interação a favor da aprendizagem pode surtir efeitos positivos. Hoje 

em dia encontramos com facilidade na internet websites, blogs e revistas digitais que podem 

contribuir para metodologia de ensino, ferramentas que despertam a atenção do aluno, pois 

permitem a interação com o conteúdo e com a sociedade como um todo. 

Além do aspecto dos recursos materiais e tecnológicos diferentes a serem 

utilizados em sala de aula, não podemos esquecer-nos do aspecto da interação humana 

envolvida nesse processo. Sendo assim, o aporte teórico norteador dessa pesquisa será o 

oferecido por David Ausubel (1963) através da sua teoria da aprendizagem Significativa que 

leva em consideração o conhecimento prévio do sujeito.  

Diante desse contexto, este trabalho visou colaborar com o aprimoramento do 

ensino de genética mendeliana, utilizando websites interativos e lúdicos como ferramenta de 

ensino, tornando esse processo prazeroso para o aluno, dando a oportunidade para que ele deixe 

de ser um agente passivo e se torne parte ativa e integrativa, expondo suas opiniões, dúvidas e 

angústias com relação ao conteúdo trabalhado. Por fim, foi criado um guia comentado de 
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websites voltados para o ensino de genética mendeliana, dessa forma outros professores 

poderão ter acesso com mais facilidade a tais ferramentas. O guia reúne informações 

explicativas de como utilizar esses websites em sala de aula e também o passo a passo de como 

navegar em cada um deles.  

 2.0 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 - Aprendizagem Significativa 

David Ausubel propôs a sua Teoria da aprendizagem significativa que enfatiza 

a aprendizagem de significados (conceitos) como aquela mais relevante para seres humanos. 

Ele ressalta que a maior parte da aprendizagem acontece de forma receptiva e, desse modo, a 

humanidade tem-se valido para transmitir as informações ao longo das gerações (TAVARES, 

2004).  

O ponto de partida da teoria de ensino proposta por Ausubel é o conjunto de 

conhecimento que o aluno traz consigo. A este conjunto de conhecimento, Ausubel dá o nome 

de estrutura cognitiva e, segundo ele, é a variável mais importante que o professor deve levar 

em consideração no ato de ensinar. O professor deve estar atento tanto para o conteúdo como 

para as formas de organização desse conteúdo na estrutura cognitiva (RONCA, 1994)  

Pallizzary et al. (2002) salientam que quando o conteúdo escolar a ser aprendido 

não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que Ausubel chama de aprendizagem 

mecânica, ou seja, quando as novas informações são aprendidas sem interagir com conceitos 

relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora fórmulas, leis, mas as 

esquece após a avaliação. 

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em 

primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo quiser 

memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será mecânica. Em 

segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, 

ele tem que ser lógica e psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente 

da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. 

Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio. 

(PALLIZZARY et al., 2002) 
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2.2 - Genética mendeliana no ensino básico: 

O conteúdo de genética mendeliana faz parte da grade curricular da 3ª série do 

ensino médio, entre os temas abordados estão a 1ª e 2ª Leis de Mendel, seus conceitos, teorias, 

experimentos e cruzamentos.  

As leis de Mendel são um marco no desenvolvimento da Genética Clássica. 

Através dessas leis vários mecanismos genéticos foram descobertos, várias doenças genéticas 

foram elucidadas e, posteriormente, o homem passou a ter uma visão diferente sobre o que é 

DNA, gene e cromossomo. No século XVIII, o mundo passou a conhecer a hereditariedade, 

através de Mendel, mesmo que esse conhecimento permanecesse adormecido até o ano de 1900. 

(BORGES et al., 2017) 

A genética mendeliana pode ser considerada uma área multidisciplinar, pois para 

sua compreensão é necessário que o aluno domine outras áreas de conhecimento. Segundo 

Brasil (2000), especificamente, tratar das leis de Mendel e algumas de suas derivações, como 

os alelos múltiplos, herança quantitativa e herança ligada ao sexo, bem como a recombinação 

gênica requer um trabalho conjunto com noções de probabilidade, análise combinatória e 

bioquímica para dar significado às leis da hereditariedade.  A posse desses conhecimentos 

possibilita ao aluno compreender as tecnologias de clonagem, engenharia genética e outras 

ligadas à manipulação do DNA.  

O ensino de Genética tem sido apontado como uma necessidade na formação de 

jovens conscientes e capazes de tomar decisões em relação à sua própria vida, contribuindo 

também para a compreensão de diferenças individuais. Porém, muitas vezes, esse ensino é 

excessivamente livresco, sem evidenciar que a Genética é uma ciência presente no dia-a-dia. 

(BARNI, 2010) 

Segundo Moura et al. (2013), boa parcela dos alunos brasileiros sai do ensino 

médio entendendo, por exemplo, que as leis de Mendel são apenas “letras” que se combinam 

em um cruzamento, não conseguindo fazer a associação de que essas “letras” como AA ou Aa, 

que são apenas símbolos, são sequências nucleotídicas, que representam os genes, e estão 

localizadas nos cromossomos, se segregando durante a meiose para a formação dos gametas. 

Mais do que isso, as leis de Mendel são a base para a compreensão das características 

hereditárias passadas de geração a geração como o aparecimento em uma geração da prole de 

uma determinada doença, ou então para produzir uma prole de animais de interesse econômico. 
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2.3 - A utilização de websites educacionais no processo de ensino: 

Diante das exigências de um mundo cada vez mais globalizado e dependente do 

uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs), é de extrema importância 

proporcionar conhecimento a um número cada vez maior de pessoas e, para isso, faz-se 

necessário o uso de ambientes de aprendizagem que proporcionem reflexão, criticidade, 

desenvolvimento de pesquisas, por meio do uso de ferramentas instigadoras, facilitadoras da 

aprendizagem, de modo permanente, autônomo e colaborativo. (LUVIZOTTO et al., 2010) 

Hoje em dia é possível encontrar um arcabouço de conteúdos pedagógicos 

interativos digitais que podem ser utilizados para contribuir com o processo de ensino. Os 

educadores não precisam se ater somente aos livros ou apostilas didáticas, pois podem recorrer 

a tais ferramentas para subsidiar suas aulas, tornando-as menos conteudistas e mais atrativas 

aos alunos, principalmente nas aulas de biologia quando os alunos aprendem por meio de 

esquemas superficiais e muitas vezes desatualizados que os livros didáticos trazem. 

Marques et al. (2012) demonstraram que as mídias digitais auxiliam a 

compreensão de temas relacionados aos processos biológicos, principalmente por envolver 

imagem, e vídeos interativos. Para os autores, recursos multimídia auxiliam na apresentação do 

conteúdo em aulas expositivas, por exemplo, a visualização de moléculas e reações químicas 

tornando as aulas mais agradáveis e atraentes. 

Grotto (2004) destaca que a aprendizagem intermediada pelo o uso do 

computador tem gerado uma profunda mudança no processo de produção do conhecimento. Se 

antes, as únicas vias eram a sala de aula, o professor e os livros didáticos, hoje esse conceito se 

amplia e ao aluno é permitido “navegar” por diferentes espaços de formação e informação. 

Nesse sentido, a internet passa a ser um novo espaço de comunicação uma vez que permite a 

troca instantânea de informações e acesso rápido a assuntos de interesse de uma comunidade 

real.  

A utilização de ferramentas da WEB pelos professores proporciona aos alunos 

uma melhor absorção dos conteúdos, gerando troca de conhecimento e interação ativa, criando 

ambientes colaborativos em que os alunos constroem todo material e os professores gerenciam, 

criando uma ideia de educação construtivista. Além disso, atrair o aluno não é uma tarefa fácil, 

porém é indispensável possuir feedbacks de melhoria contínua para não só atraí-lo, mas também 

mantê-lo. (LUVIZOTTO et  al., 2010).  
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Grotto (2004) ressalta que com o advento da informática, a educação passa a 

tomar novos rumos. A esses novos rumos se deve o fato de que a internet está trazendo inúmeras 

possibilidades de pesquisa para professores e alunos, dentro e fora da sala de aula.  

As novas tecnologias exigem um novo perfil de aluno e de professor. O educador 

deve levar o aluno a direcionar sua preocupação mais com o processo do que com o produto, 

preparando-o para tomar decisões. O sistema educacional precisa ser mais aberto e flexível, e a 

informação mais compartilhada entre os alunos para que possam desenvolver a capacidade de 

não só identificar, mas diferenciar, relacionar, enfim, compreender e pensar (SCHEID, 2010). 

 3.0 - OBJETIVOS:  

3.1 - Objetivos Gerais:  

Colaborar com o processo de ensino e aprendizagem de forma dinâmica, 

investigando a eficácia da utilização de websites interativos para o processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de genética mendeliana. Desenvolver um guia que auxilie o 

professor na busca de ferramentas que possam colaborar com o processo de ensino e 

aprendizagem.  

3.2 - Objetivos Específicos:  

 

• Analisar a eficácia da utilização de ferramentas da internet, para o 

processo de aprendizagem em Genética Mendeliana;  

• Comparar o grau de assimilação e aprendizagem do aluno antes e depois 

da utilização de tais ferramentas.  

• Criar um guia explicativo para auxiliar professores no ensino da genética 

mendeliana. 

4.0 - METODOLOGIA:  

4.1 - Área de estudo:  

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de 1º e 2º grau Dr. Estevão Alves 

Corrêa, situada no bairro Tijucal na região sul de Cuiabá - MT. Segundo Reis (2018), a escola 

surgiu como uma instituição para atender as demandas educacionais do bairro Tijucal desde 

1983 e, a partir de então, foi fazendo parte da trajetória de vida de muitas crianças e jovens, e 

atualmente atende pessoas adultas que tem o sonho de concluírem seus estudos do ensino 
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fundamental e quiçá continuarem prosseguindo nesse caminho em prol de novas alternativas de 

vida que o estudo pode lhes proporcionar em um futuro próximo.  

Os estudantes são em sua grande maioria de famílias de baixa renda. Hoje em 

dia, a instituição atende em média 1000 alunos, oferecendo as modalidades de ensino 

fundamental II, ensino médio inovador no período diurno e ensino médio regular e EJA no 

período noturno. A estrutura física da escola conta com salas com ar condicionado, laboratório 

de ciências, laboratório de informática, sala de vídeo e quadra poliesportiva. É um ambiente 

receptivo e acolhedor, que procura fazer com que seus alunos se sintam em casa.  

O trabalho foi desenvolvido com alunos de uma turma de 3º ano do ensino médio 

inovador do período matutino, 20 alunos com idades entre 16 e 18 anos participaram da 

pesquisa. Todos os alunos possuíam smartphones e a maioria deles contava com acesso à 

internet em suas residências. 

4.2 - Recursos metodológicos:  

Com a intenção de alcançar os objetivos desse estudo, propusemos um recurso 

metodológico inspirado na pesquisa-ação, pois essa permite que o pesquisador atue diante de 

uma problemática social, desencadeando condições que permitam a reflexão sobre suas ações.  

Para Engel (2000), a pesquisa-ação surgiu da necessidade de superar a lacuna 

entre teoria e prática. Uma das características deste tipo de pesquisa é que através dela se 

procura intervir na prática de modo inovador já no decorrer do próprio processo de pesquisa e 

não apenas como possível consequência de uma recomendação na etapa final do projeto. 

Em 2005, Tripp ressaltou que a pesquisa-ação educacional é principalmente uma 

estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 

utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino.  

Baldissera (2001) salienta que uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-

ação quando houver realmente uma ação por parte das pessoas implicadas no processo 

investigativo, visto partir de um projeto de ação social ou da solução de problemas coletivos e 

estar centrada no agir participativo e na ideologia de ação coletiva. 

4.3 - Coleta de dados:  

Esse estudo tratou das dificuldades da aprendizagem dos conteúdos de genética 

mendeliana e a interação do estudante moderno com o mundo digital. Diante dessa realidade, 

trabalhamos unindo as duas problemáticas, através da utilização de ferramentas da internet para 

o processo de ensino e aprendizagem. A coleta de dados foi realizada em etapas: 
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1º Etapa: Identificação das ferramentas da internet  

A partir de pesquisas realizadas na página do Google, encontramos vários 

websites relacionados ao ensino de biologia e genética, selecionamos seis desses websites para 

que pudéssemos realizar uma análise mais detalhada, foram levados em consideração os 

websites hospedados em endereços de instituições de ensino, por garantir um grau de 

confiabilidade, os conteúdos presentes nesses websites, à forma e a linguagem que esses 

conteúdos eram transmitidos, bem como os esquemas, animações e o grau de interatividade que 

poderiam proporcionar aos alunos.  Dos seis websites analisados, três deles se encaixavam 

melhor na proposta da pesquisa por reunirem todos os itens mencionados acima, são eles:  

• Planetabio  

Link de acesso:  http://www.planetabio.com/planetabio.html   

Planetabio é um website criado pelos biólogos Júlio Cesar Tonon, formado pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e Marcelo Okuma, formado pela Universidade de São 

Paulo. A página foi criada com o intuito de auxiliar alunos em processo de preparação para o 

ENEM. O site abriga não só a genética mendeliana, como também os vários conteúdos de 

biologia, de forma dinâmica e de fácil compreensão. 

• Banco internacional de objetos educacionais do MEC  

Link de acesso: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Men

del%2 0para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1  

É uma página de domínio público que reúne vários recursos didáticos de 

diferentes disciplinas e autores. O link acima redireciona a página para uma 

animação/simulação, sobre a hipótese de Mendel para o cruzamento híbrido. Essa animação 

tem por objetivo demonstrar como são realizados os cruzamentos no mendelismo. É uma 

atividade que permite a interação do aluno com o conteúdo de forma dinâmica. Em pesquisa 

recente descobrimos que a ferramenta foi retirada da página.  

• E.I. C- Espaço Interativo de Ciências 

Link de acesso:  http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/   

Esta página oferece um simulador de cruzamentos mendeliano que permitirá aos 

alunos a visualização e a realização de cruzamentos, bem como a observação da formação do 

fenótipo e genótipo de forma prática e divertida. 

2º Etapa: Diagnóstico  

http://www.planetabio.com/planetabio.html
http://www.planetabio.com/planetabio.html
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Mendel%20para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Mendel%20para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Mendel%20para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Mendel%20para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
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O grau de dificuldade dos alunos em relação ao conteúdo de genética foi 

analisado por meio de uma avaliação diagnóstica (apêndice 1) e uma entrevista semiestruturada. 

A avaliação composta por dez questões sobre a primeira e a segunda lei de Mendel, visto que o 

conteúdo já havia sido ministrado de forma tradicional, foi aplicada a todos os discentes ao 

mesmo tempo, tendo a duração de 2 horas aulas. Para Cortesão (2002), a avaliação diagnóstica 

pode ser extremamente importante porque pode fornecer ao professor elementos que lhe 

permitirão adequar o tipo de trabalho que vai desenvolver as características e conhecimentos 

dos alunos com que irá trabalhar.  

  Para a realização da entrevista a turma foi dividida em quatro grupos de cinco 

componentes, cada aluno individualmente, teve em média 10 minutos para responder as 

indagações. Os questionamentos que nortearam as entrevistas foram pensados anteriormente ao 

seu acontecimento, oito perguntas de caráter semiestruturado foram formuladas, onde os alunos 

puderam expressar suas opiniões e angústias em relação ao conteúdo a ser trabalhado.  

Para Manzini (2012), a entrevista semiestruturada tem como característica um 

roteiro com perguntas abertas e é indicada para estudar um fenômeno com uma população 

específica: grupo de professores; grupo de alunos; etc. Deve existir flexibilidade na sequência 

da apresentação das perguntas ao entrevistado e o entrevistador pode realizar perguntas 

complementares para entender melhor o fenômeno em pauta. 

3º Etapa: Aplicação 

A aplicação aconteceu durante as aulas de biologia no laboratório de informática 

da instituição de ensino. Os participantes tiveram a opção de acessar os websites utilizando 

smartphones. Os alunos receberam uma lista contendo o endereço de três websites juntamente 

com um roteiro que deveriam seguir. Tiveram o tempo de 2 horas aulas para navegar em cada 

um deles. O roteiro trazia as informações necessárias para a navegação, tais como, por onde 

começar a exploração do site, o que acessar primeiro se a teoria ou a prática (apêndice 2). A 

primeira página visitada pelos alunos foi a Planetabio, essa página traz a teoria de forma 

dinâmica, apresenta conceitos necessários para o entendimento sobre genética mendeliana e 

seus cruzamentos. Esses conceitos e teorias estão apresentados em forma de simuladores, onde 

o aluno tem a oportunidade de interagir com o conteúdo. Nas aulas seguintes, os alunos tiveram 

a opção de escolher qual site visitar primeiro, o Banco internacional de objetos educacionais do 

MEC ou E.I. C - Espaço Interativo de Ciências, pois ambos trazem o conteúdo com formato de 

jogos, quiz e simuladores. Ao final das aplicações, os alunos realizaram novamente a avaliação 

diagnóstica, e foram submetidos a uma nova entrevista.  
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4.4 - Análise dos dados: 

A avaliação dos resultados aconteceu tanto de forma quantitativa quanto 

qualitativa, levando em consideração a interação do aluno com a metodologia aplicada. Para 

Dal-Farra e Lopes (2013), os métodos mistos podem contribuir de forma significativa para 

futuras investigações que contemplem a complexidade das pesquisas na área da Educação, 

diante da profusão de informações de diferentes origens a que estão submetidos os nossos 

alunos e professores, e cujo tratamento de análise pressupõe, em sua subjacência, a conjugação 

de dados quantitativos e qualitativos.  

A análise quantitativa se deu através da comparação do desempenho durante as 

avaliações diagnósticas, para essa análise utilizamos Teste-t pareado para verificar o 

desempenho dos estudantes diante da metodologia aplicada.  O nível de significância adotado 

no teste estatísticos foi de P < 0,05. Realizamos a análise no software R (versão 3.6.0 - R 

Development Core Team, 2019). 

As entrevistas foram analisadas de forma qualitativa, levando em consideração 

respostas chaves por meio da observação dos aspectos comportamentais dos alunos antes e 

depois da aplicação.  

4.5 - Elaboração do produto:  

Foi desenvolvido um guia voltado aos docentes, que abriga os websites interativos que 

foram utilizados nessa pesquisa, ferramentas que podem dar subsídio ao planejamento de outros 

professores. Esse guia explica qual a melhor forma de utilizar tais ferramentas e como utilizá-

las, bem como, de acordo com a pesquisa, essas ferramentas podem enriquecer a aula e 

complementar o conteúdo, facilitando o processo de ensino e aprendizagem.  

5.0 - RESULTADOS  

5.1 – Pré-teste:  

5.1.1 - Avaliação Diagnóstica:  

O objetivo da realização dessa avaliação foi observar o grau de dificuldade dos 

alunos com relação à genética mendeliana antes da utilização dos websites.  

Após análise da avaliação diagnóstica, constatou-se que os alunos apresentaram 

elevado grau de dificuldade para resolverem as questões. É perceptível também que o número 

de questões deixadas em branco foi crescendo gradativamente, os próprios alunos relataram 

que isso aconteceu por conta da perda de motivação, pois observaram o grau de dificuldade dos 
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exercícios, achando assim que não seriam capazes de conclui-los (Figura 1). Notou-se também 

que a maioria dos alunos não conseguia fazer a associação das letras utilizadas na representação 

dos problemas (AA/Aa/aa) com o seu significado real. 

 

Figura 1: Variação de respostas da avaliação diagnóstica pré-teste. 

5.1.2 - Entrevista:  

Após a aplicação da avaliação diagnóstica, foi realizada uma entrevista com os 

alunos envolvidos no projeto. Essa entrevista visou obter um contato mais direto com cada um 

dos alunos, além da elaboração de um plano de ação a ser realizado previamente. 

Abaixo seguem as questões apresentadas aos alunos e suas respectivas respostas: 

Questão 1: O conteúdo de genética Mendeliana é atrativo para você?  

Dezesseis alunos relataram que o conteúdo é extremamente interessante, pois 

permite o entendimento sobre as características que carregam, já quatro disseram que não se 

sentem atraídos, pois possuem muita dificuldade em assimilá-los.  

Questão 2: De Zero a Dez, como você classificaria o seu grau de dificuldade 

em relação as leis de Mendel? (De 0 a 4 = Pouca dificuldade; 5 = Dificuldade Moderada; 

6 a 10 = Muita Dificuldade) 

Oito dos 20 entrevistados apresentam um grau elevado de dificuldade, 

apontando a complexidade dos problemas mendelianos, sete alunos afirmaram que 

compreendem o processo, mas acabam se confundindo na resolução das atividades. Um 

pequeno grupo com quatro alunos relatou que não possui dificuldades, conseguem compreender 

mesmo se tratando de um assunto complicado.  
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Questão 3: Na sua opinião o que torna a assimilação desse conteúdo mais 

complexa?  

Grande parte dos entrevistados alega que a dificuldade maior está na resolução 

dos problemas mendelianos, 10 participantes afirmam que a realização dos cruzamentos é a 

parte mais dificultosa, em segundo, quatro alunos, relataram que é a interpretação das 

atividades, saber o que cruzar, lembrar conceitos básicos que precisam dominar para a solução 

de tais problemas. Quatro alunos admitiram que a falta de atenção durante as aulas prejudicou 

a assimilação. Dois alunos não souberam explicar o que torna o conteúdo tão complexo. 

Questão 4: Você considera importante para sua vida aprender sobre as leis 

de Mendel? Por quê?  

Dezoito dos participantes julgam importante compreender a  genética 

mendeliana por se tratar da ciência que explica a hereditariedade, pois a partir dos 

conhecimentos adquiridos durante as aulas, eles poderão entender como suas caracteristicas 

foram herdadas de seu genitores e serão passadas aos seus descendentes. Uma pequenaa parte 

da turma, quatro acreditam que aprender sobre mendelismo será irrelevante para suas vidas.  

Questão 5: Na sua opinião, o conteúdo de genética mendeliana do seu livro 

didático é de fácil compreensão?  

Treze dos entrevistados julgam de difícil compreensão o conteúdo do livro, pois 

acham a linguagem utilizada muito complexa e os exercícios confusos. Já sete dos participantes 

gostam do conteúdo e principalmente dos exercícios por ser, a maioria, relacionados ao Enem.  

Questão 6: Quando você precisa realizar uma pesquisa escolar, você recorre 

a livros ou a websites? 

Doze dos 20 participantes recorrem a websites, pois argumentam que é mais 

fácil, rápido e que terão mais opções para a pesquisa. Já outros 5 participantes alegam que 

utilizam ambas as ferramentas nos momentos de pesquisa e três utilizam somente o livro 

didático, pelo fato de acreditarem que as informações são mais confiáveis.  

Questão 7: De zero a dez, quanto você domina o manuseio das ferramentas 

básicas da internet? (De 0 a 4 = Pouco domínio; 5: Domínio razoável; 6 a 10 Bom domínio) 

A maior parte dos alunos assegura que domina muito bem as ferramentas da 

internet e que navega em websites, jogos e redes sociais com facilidade, pois faz isso desde 

muito pequenos, dois alunos afirmam que não possuem pleno domínio em tais ferramentas e 

dois que entendem muito pouco de internet.  

Questão 8: Uma aula ministrada utilizando as ferramentas da internet como 

websites interativos seria interessante para você?  
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Dezoito dos 20 entrevistados declararam que seria proveitosa uma aula 

diferenciada com o uso de websites como ferramenta de ensino, visto que a aula seria mais 

atrativa e dinâmica, já que na internet é possível encontrar imagens e animações, a aula seria 

mais cativante. Dois acreditam que não faria diferença e preferem as aulas de forma tradicional.  

Para melhor análise das respostas obtidas nas entrevistas apresentaremos os seus 

resultados em gráficos. Dividimos as questões em três categorias: 1ª nível de atratividade, 

assimilação e importância dos conteúdos de genética mendeliana (Figura 2), levando em 

consideração as quatro primeiras indagações feitas aos estudantes.  

 

 

Figura 2: Percepção dos alunos em relação à complexidade dos conteúdos de genética 

mendeliana. 

A segunda categoria (Figura 3) que envolve a quarta e quinta questão tratou 

sobre a relevância e dificuldade da utilização do livro didático para os alunos.  
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Figura 3: Percepção dos alunos em relação à utilização dos livros didáticos. 

A terceira e última categoria (Figura 4) trata sobre a afinidade dos envolvidos 

com o manuseio de ferramentas da internet, bem como a opinião desses estudantes sobre a 

utilização de tais ferramentas.  

 

 

Figura 4: Afinidade dos estudantes com as ferramentas da internet. 

5.2 – Pós-teste:  

Após a aplicação da metodologia, os alunos foram novamente submetidos à 

avaliação diagnóstica, a mesma que fizeram no pré-teste, para que pudéssemos medir a 

evolução dos participantes em relação à aprendizagem do conteúdo. Nota-se que o número de 

acertos cresceu consideravelmente em relação à avaliação aplicada no pré-teste, em 

contrapartida o número de questões deixadas em branco diminuiu (Figura 5). Ao serem 

questionados em relação à motivação em responderem a lista de exercício até o fim, os alunos 

alegaram que tinha se tornado divertido fazer as atividades, já que muitas de suas dúvidas foram 

sanadas depois do contato com a metodologia. O Teste-t pareado confirma que houve uma 
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assimilação melhor dos conteúdos após o uso das websites (P<0,05, GL=19), desta maneira 

podemos concluir que a metodologia utilizada foi significativa para a aprendizagem dos 

estudantes, uma vez que os alunos se sentiram motivados a aprender o conteúdo diante dos 

desafios propostos pelos websites, foi possível observar a mudança de comportamento dos 

estudantes, pois estes adotaram uma postura participativa e questionadora, buscando a 

superação pessoal, desempenhando o papel de protagonistas nas aulas. Foi notório que antes da 

aplicação da metodologia os participantes se sentiam despreparados e desprovidos de qualquer 

interesse pelo conteúdo, pois o consideravam de difícil assimilação, não conseguindo associar 

os temas de genética mendeliana com suas experiências de vida.  

  

‘  

Figura 5: Variação de respostas da avaliação diagnóstica pós-teste. 

5.2.1 - Entrevista pós-teste:  

A entrevista pós-teste foi realizada para saber a opinião dos alunos em relação à 

metodologia utilizada e se essa surtiu o efeito esperado. A entrevista continha seis questões 

semiestruturadas. Também dividimos em categorias para melhor representá-las graficamente. 

Questão 1: O conteúdo de genética mendeliana é atrativo para você?  

Essa questão também estava presente na entrevista realizada antes da aplicação 

da metodologia, ela foi repetida na entrevista final com o intuito de avaliar se a metodologia foi 

capaz de despertar o interesse do aluno pelo tema.  Dezoito dos 20 participantes afirmam que o 

conteúdo é muito interessante, pois permite que eles entendam melhor o mundo a sua volta e 

todas as diferenças que ali existem.  
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Questão 2: Estudar Genética mendeliana com o auxílio de websites 

contribuiu para a sua assimilação do conteúdo? Justifique.  

Dezesseis dos 20 alunos entrevistados alegam que foi mais fácil compreender o 

conteúdo com a ajuda das ferramentas da internet, já que conteúdo contido no site chama mais 

atenção do que os conteúdos presentes nos livros didáticos.  Quatro alunos afirmam que mesmo 

com o uso das ferramentas da internet não conseguiram assimilar de forma proveitosa o 

conteúdo.  

Questão 3: De zero a Dez, como você classificaria o seu grau de assimilação 

do conteúdo depois de ter utilizado os websites como complemento de estudo? (De 0 a 4 = 

Pouco Assimilado; 5: Razoável; 6 a 10: Boa assimilação). 

A maioria dos alunos acredita que obtive um bom aproveitamento com a 

metodologia, a assimilação do conteúdo aconteceu de forma mais fácil do que com as aulas 

tradicionais. Sete alunos disseram que o grau de assimilação foi razoável, conseguiram entender 

os conteúdos, porém ainda se sentiam inseguros e quatro alunos relataram que o grau de 

assimilação foi baixo, já que mesmo com o uso de websites interativos ainda apresentavam 

dificuldades em resolver os exercícios.  

Questão 4: Que mais chamou sua atenção nos websites que você utilizou?  

Treze dos 20 alunos entrevistados afirmaram que o conteúdo é mais interessante 

por ter muitas animações, cinco afirmaram que os websites trazem o conteúdo de forma lúdica 

e dois alunos ressaltaram a importância das imagens.  

Questão 5: Você gostaria de ter aulas com essa ferramenta mais vezes?  

Todos os alunos afirmaram que gostariam de ter mais aulas com essa 

metodologia.  

Questão 6: Cite um ponto positivo e um negativo da metodologia.  

Dezoito alunos citaram como ponto positivo a interatividade proporcionada pelo 

uso dos websites, dois alunos disseram que era a ludicidade.  A maioria dos alunos citou como 

ponto negativo a infraestrutura do laboratório e a lentidão da internet, três alunos não 

observaram pontos negativos.  

A entrevista pós-teste foi dividida em três categorias, a primeira diz respeito ao 

interesse dos alunos sobre o conteúdo depois de utilizar as ferramentas da internet e seu nível 

de assimilação. (Figura 6). 
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Figura 6: Nível de atratividade e assimilação do conteúdo pós-utilização da metodologia. 

A segunda categoria (Figura 7) demonstra o que mais chamou a atenção dos 

participantes na utilização dos websites e suas opiniões sobre aulas utilizando tais 

ferramentas, os prós e contras da metodologia. 

 

Figura 7: Pontos positivos e negativos da metodologia aplicada. 

 

A seguir demonstraremos as imagens (Figura 8) das aplicações da metodologia:  
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Figura 8: Aplicação da metodologia proposta. A: Alunos acessando o site Planetabio; B: 

Acesso via smartphone; C: Acesso ao site do E. I. C - Espaço Interativo de Ciências; D: Acesso 

ao site E. I. C - Espaço Interativo de Ciências. 

 

6.0 - DISCUSSÃO:  

6.1 - Coleta de dados: 

6.1.1 - Avaliação diagnóstica:  

Na avaliação prévia foi possível notar a dificuldade dos alunos em relação à 

temática, foi possível observar que parte dos discentes não tinha motivação nenhuma para 

resolver os problemas propostos no teste, muitos desistiram de finalizá-lo, ao serem 

questionados sobre o porquê da desistência os estudantes alegaram que era algo muito 

complicado e que não tinham compreendido como se realizava as atividades e nem o que o 

problema mendeliano estava sugerindo. A maioria dos alunos não conseguia fazer a associação 

das letras utilizadas na representação dos problemas (AA/Aa/aa) com o seu significado real. 

A B 

C D 
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Essa problemática foi observada também por Fabricio et al. (2006), que analisaram 136 alunos 

da 3º série do ensino médio, de escolas públicas em Recife- PE, sobre o conhecimento em 

relação as leis mendelianas. Verificaram que boa parte desses alunos não sabia correlacionar os 

símbolos utilizados (AA/Aa/aa) com genes.   

A dificuldade em assimilar os conceitos básicos como gene ou cromossomo, 

utilizados em genética se mostrou um dos principais motivos para a ineficiência da 

aprendizagem.  Isso também foi observado por Lewis e Wood- Robinson no ano de 2000, onde 

os autores realizaram um estudo que possibilitou avaliar o conhecimento e a compreensão de 

uma população jovem (14-16 anos), acerca dos genes, e notou-se a falta de uma compreensão 

básica do que é um gene, sua função básica, onde poderia ser achado e como se relaciona com 

outras estruturas. Para alguns dos alunos entrevistados os genes e cromossomos eram 

compostos por células.  

 Nunes et al. (2006) destacam que a dificuldade da aprendizagem de temas 

complexos como a genética se dá por conta da prática pedagógica que concebe a aprendizagem 

como um processo individual, caracterizado pela memorização de palavras vazias de sentido. 

É certo que a aprendizagem pressupõe que o estudante fale cientificamente sobre os fenômenos, 

todavia, a mera reprodução de termos não lhe garante a capacidade de pensar a partir do 

conceito.  

Para Vilela (2007), 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 à realidade na qual o aluno está inserido e pela forma abstrata de como os conteúdos são 

abordados em alguns livros didáticos. 

Geralmente as aulas são ministradas de forma teórica e conteudista, com o apoio 

do livro didático, que traz os conceitos necessários para assimilação da temática sem fazer 

nenhuma conexão com o cotidiano desses estudantes, o que se espera deles é que decorem tais 

conceitos, dessa forma a aprendizagem se torna mecânica, pois logo esquecerão o que foi 

aprendido.  

O modo tradicional de ensino desses conteúdos não possibilita a exploração dos 

conhecimentos prévios dos alunos e não os fazem desenvolver a curiosidade ou raciocínio para 

entender e buscar respostas, pois na maioria das vezes lhes são apresentadas questões com 

respostas prontas, e não problemas a serem resolvidos. Visando a solução dessas dificuldades, 

o ensino de Genética aliado às atividades lúdicas servirá para despertar o interesse dos alunos 

e fazê-los entender conceitos e processos antes considerados de difícil assimilação de uma 

forma divertida e descontraída (AGAMME, 2010). 
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Na avaliação realizada posteriormente a aplicação, percebemos um número 

maior de acertos e menor de desistência, quando indagados sobre o desempenho do grupo, a 

turma relatou que foi mais fácil responder, pois se lembraram dos conceitos e exemplos 

acessados nos websites. Esse fato se deve pela facilidade de interação do aluno moderno com 

os meios digitais, já que grande maioria deles está diariamente conectada ao vasto mundo da 

internet, provocando assim uma associação da metodologia com o cotidiano. Kenski (2007) 

destaca que na atualidade as tecnologias digitais oferecem novos desafios. As novas 

possibilidades de acesso à informação, interação e de comunicação, proporcionadas pelos 

computadores (todos os seus periféricos, as redes virtuais e todas as mídias), dão origem a novas 

formas de aprendizagem. São comportamentos, valores e atitudes requeridas socialmente neste 

novo estágio de desenvolvimento da sociedade. 

 Para Luvizotto et al. (2010), a utilização de ferramentas da WEB pelos 

professores proporciona aos alunos uma melhor absorção de todo conteúdo, gerando troca de 

conhecimento e interação ativa, criando ambientes colaborativos em que os alunos constroem 

todo material e os professores gerenciam, criando uma ideia de educação construtivista.  

6.1.2 - Entrevista semiestruturada: 

Essa fase da pesquisa foi de extrema importância, pois proporcionou a 

consolidação de uma percepção ampliada sobre a opinião dos alunos acerca das aulas que eram 

ministradas de forma tradicional, assim como suas opiniões sobre a nova metodologia 

empregada ao processo de ensino.  

A primeira etapa das entrevistas, que antecedeu o contato com a metodologia, 

contou com oito perguntas, esses questionamentos guiaram a estratégia de aplicação. As 

primeiras questões foram sobre as dificuldades de compreensão da genética mendeliana por 

parte dos alunos. Rosa (2000), em sua tese, destaca que a dificuldade na compreensão dos 

tópicos de herança se deve ao fato de que os processos de aquisição de conhecimentos formais 

sobre a transmissão e manifestação das características hereditárias, nos vários níveis de ensino, 

são amplamente permeáveis às representações construídas pelos alunos a partir de suas 

experiências de vida, no meio social, gerando muitas situações onde as interpretações pessoais 

se contrapõem às explicações cientificas.  

Apesar de acharem que o conteúdo tem um grau de complexidade elevado, os 

alunos admitem a importância em aprender genética mendeliana, pois a partir desse 

aprendizado poderiam correlacionar melhor suas características e as características que os 

cercam com os mecanismos de hereditariedade. Barni (2010) constatou que os estudantes 
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atribuem valor ao aprendizado de genética, principalmente por entender um pouco mais sobre 

eles mesmos e também para a vida. Nesse caso, atribuem a importância desse aprendizado para 

um futuro próximo, para a sua formação profissional e posição na sociedade. 

Em relação à opinião dos alunos sobre o conteúdo do livro didático, notou-se a 

dificuldade em compreender a linguagem empregada no livro, pois é de uma complexidade 

elevada para os alunos e deixa a desejar em relação a ilustrações e a correlação com o seu 

cotidiano. Xavier et al. (2006) salientam que muitos livros suprimem as ilustrações, deixando 

o aluno sem referencial visual, estando disponível somente a informação. 

Muitas vezes os conteúdos do livro didático não buscam fazer uma ligação entre 

os conteúdos e experiências de vida do estudante. Xavier et al. (2006) destacam ainda que é 

fundamental que os livros didáticos estejam inseridos por inteiro no contexto escolar, 

perpassando os âmbitos científicos, social e cultural.  

Na segunda etapa das entrevistas, os alunos relataram suas opiniões em relação 

à aplicação da metodologia. A opinião da maioria dos alunos em relação à utilização de 

Websites como ferramenta de ensino foi positiva, pois para eles a internet abre um leque de 

possibilidades, com uma linguagem de fácil compreensão. As páginas geralmente são ricas em 

ilustrações e animações, o que chama a atenção do estudante moderno, facilitando o processo 

de ensino e aprendizagem, pois permite a interação dos alunos com o conteúdo de forma prática 

e dinâmica. Para Grotto (2004), a internet, através do sistema de interface gráfica Web, torna- 

se um recurso tecnológico valioso, tendo especial importância nos projetos de aprendizagem 

colaborativa. Considera-se que a aprendizagem colaborativa dá aos alunos a oportunidade de 

entrar em discussão com os outros; além disso, o aluno torna-se responsável pela própria 

aprendizagem como agente critico de sua própria história. Assim é pertinente considerar a 

internet e seus serviços como um recurso significativo para o ensino- aprendizagem.  

6.2 - A eficácia do uso de websites para o processo de ensino: 

Foi possível constatar que a utilização dos websites voltados para o ensino foi 

positiva, notou-se que os alunos obtiveram uma aprendizagem consolidada, deixando de lado a 

aprendizagem mecânica. Luvizotto et al. (2010) evidenciam que as vantagens e benefícios de 

usar esses recursos pode potencializar o processo de ensino- aprendizagem contemplando 

inúmeras habilidades e competências dos alunos-usuários desse tipo de website.  

Não só a consolidação da aprendizagem foi notada, como também a interação 

entre os alunos e o professor, estes se tornaram mais receptíveis e participativos, tomando o 

posto de protagonistas da aula. Comportamento semelhante foi descrito por Vieira e Halu 
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(2013) que utilizaram blogs educativos no ensino/aprendizagem de língua inglesa, os autores 

salientam que houve uma mudança no processo de ensino e aprendizagem, ainda ressalta que 

dados levantados pela prefeitura municipal de Curitiba (2008) corroboram que a utilização de 

blogs melhorou e mudou a relação entre alunos e os professores de uma escola municipal da 

região. 

Trabalhar com websites como meio didático se mostrou uma alternativa viável 

para o processo de ensino- aprendizagem, porém as ferramentas da internet ainda são recursos 

pouco utilizados em sala de aula, muitas vezes por falta de infraestrutura, escolas que não 

possuem laboratório de informática e acesso à internet, ou até mesmo por resistência e falta de 

capacitação dos professores. Vanz e Francischet (2016) destacam que para usar a internet e o 

computador no ensino, é necessário conhecer e entender suas formas de linguagem. Embora 

estejam cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos, ainda são pouco explorados 

pedagogicamente.  

6.3 - Aprendizagem significativa:  

Buscamos uma alternativa metodológica que fosse capaz de desenvolver a 

aprendizagem significativa nos alunos, despertando o interesse real pelo conteúdo e não só o 

interesse pela memorização mecânica. A aprendizagem se torna menos maçante quando existe 

a vontade de aprender. Pelizzari et al. (2002) ressaltam que para haver aprendizagem 

significativa são necessárias duas condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter disposição 

para aprender, em segundo lugar o conteúdo escolar a ser aprendido tem de ser potencialmente 

significativo. 

A aprendizagem significativa foi constatada por meio da análise do desempenho 

dos alunos na avaliação diagnóstica pós-teste e também com base na análise do discurso da 

entrevista semiestruturada. Foi possível notar a assimilação dos conceitos e significados 

presentes no contexto. Durante todo o processo de aplicação da metodologia, era nítida a 

vontade de aprender, o interesse dos alunos pelo assunto e o esforço de cada um deles para que 

essa aprendizagem acontecesse.  

Neto (2006) destaca que a predisposição para aprender colocada por Ausubel 

como uma das condições para aprendizagem significativa, está diretamente relacionada com a 

experiência afetiva que o aprendiz tem no ato educativo. Ou seja, utilizar uma metodologia que 

traz à tona uma experiência prazerosa para o aluno é fundamental para a consolidação da 

aprendizagem.  
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7.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Neste trabalho, apresentamos uma metodologia diferenciada para auxiliar o 

processo de ensino- aprendizagem. A metodologia se baseia na utilização de websites 

interativos voltados para o ensino de genética mendeliana. Produzimos também um produto 

educacional voltado aos docentes, dessa forma outros professores poderão utilizar essa 

metodologia e ainda desmistificar o uso da internet como ferramenta pedagógica, visto que 

muitos professores ainda possuem uma resistência quanto ao uso da internet. Para que esse 

método dê certo é necessário que o professor esteja aberto a mudanças em seu planejamento, 

pois é necessário, no mínimo, um preparo prévio, um estudo sobre as ferramentas em questão, 

assim como o seu domínio.  

A utilização dos websites foi consideravelmente positiva, visto que os alunos se 

adaptaram e se interessaram pelas aulas no decorrer da aplicação, notamos o aumento da pré-

disposição em aprender, e como o conteúdo passou a ser significativo após o contato com a 

metodologia. 

No decorrer de todo o processo, percebemos o envolvimento dos alunos com o 

que estava ali exposto, e também o envolvimento uns com os outros e com o professor 

mediador. O surgimento de questionamentos e a busca investigativa para sanar tais 

questionamentos. Os alunos tomaram a posição de protagonistas deixando de serem apenas 

ouvintes nas aulas.  

É importante salientar que a utilização de ferramentas da internet, não substitui 

as aulas tradicionais, expositivas e com utilização do livro didático, mas auxilia na fixação de 

todo o conteúdo, por ser uma metodologia que agradou boa parte doa alunos participantes e 

provavelmente agradará outros alunos, pois se trata de um método que leva em consideração a 

bagagem que o aluno moderno traz como o é a do domínio tecnológico.  
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APENDICES: 

APENDICE 1: ROTEIRO DE ATIVIDADE  

 
Aluno (a)___________________________________________________Data:___/____/_____ 

Professora: Thaís Santos                                                                                Disciplina: Biologia                                                                             

Roteiro de Atividade Prática 

Esse roteiro lhe ajudará a navegar nas ferramentas da internet propostas para as aulas, com 

o intuito de colaborar com o processo de aprendizagem. Bons estudos! 

✓ Planetabio:  

1- Acesse o site: http://www.planetabio.com/planetabio.html  

Ao clicar no heredograma (Genética), vários links aparecerão, navegue nesta ordem: 

Conceitos → 1ª Lei → 2ª  Lei .  

• No link Conceitos, você poderá entender melhor os termos básicos utilizados para o 

estudo de genética, leiam e tomem nota, destaquem os conceitos que você já não se 

lembrava, montando em seu caderno uma lista. Tentem associar os termos presentes no 

site com os que você já havia aprendido em sala de aula. 

• No link 1ª Lei de Mendel, você observará os princípios dessa lei. Leia a breve história 

sobre Gregor Mendel, após clique novamente no botão 1ª lei, leia com atenção o 

conteúdo na sequência de 1 a 7, ao se depararem com exercícios, tentem resolve-los em 

seu caderno, só depois clique em obter respostas. Façam o mesmo ao clicar no link 2ª 

lei de Mendel.  

✓ Objetos educacionais do MEC:  

2- Acesse o site:  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Men

del%2 0para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1  

Neste site você aprenderá um pouco mais sobre o mendelismo através de uma história 

animada, Maomé precisa entender por que algumas ovelhas nasceram com a pelagem preta e 

você poderá ajudá-lo a entender a variação de pelagem de suas ovelhas, preste atenção e boa 

sorte! 

http://www.planetabio.com/planetabio.html
http://www.planetabio.com/planetabio.html
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Mendel%20para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Mendel%20para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Mendel%20para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/24091/hipotese%20de%20Mendel%20para%20o%20cruzamento%20dihibrido.swf?sequence=1
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✓ E.I.C-  Espaço Interativo de Ciências  

3- Acesse o site: http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/ 

Aqui você aprenderá na prática, com o auxílio de um jogo- simulador, você poderá testar as 

várias possibilidades de cruzamento e verificar as proporções genotípicas e fenotípicas de 

sementes de ervilhas. Arraste as ervilhas para dentro do círculo, você poderá testar várias 

possibilidades, anotem no caderno os diferentes fenótipos e genótipos obtidos nas simulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
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APENDICE 2: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

 
Aluno (a): _____________________________________________________________ 

 

 

Avaliação Diagnóstica  

 

1-Olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis. Um homem de olhos castanhos, filho 

de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. Qual 

é a probabilidade de terem filhos de olhos azuis?  

 

2-Sabe-se que, em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um 

gene dominante B e a pelagem branca uniforme, pelo seu alelo recessivo b. como serão os 

descendentes do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos?  

 

3- Segunda Lei de Mendel: Na espécie humana existem várias características cuja herança 

provém de um par de alelos com relação de dominância completa. Na forma do lobo da orelha 

o alelo dominante é responsável pelo lobo solto e o alelo recessivo pelo lobo preso. A 

capacidade de enrolar a língua também é determinada por um par de alelos situados em outros 

cromossomos autossômicos, onde o alelo dominante determina essa capacidade. Qual é a 

probabilidade de nascer um descendente com o lobo da orelha preso e a capacidade de enrolar 

a língua de um casal onde ambos são heterozigotos para as duas características? 

 

4- A melanina é um pigmento escuro da pele (caráter dominante) que apresenta importante 

função de proteção contra raios solares. A incapacidade do organismo de produzir essa 

substância causa o albinismo (caráter recessivo). Os símbolos escuros representam os 

indivíduos albinos. Os círculos representam os indivíduos do sexo feminino e os quadrados, os 

indivíduos do sexo masculino. 

Considere as representações: AA = homozigoto dominante; Aa = heterozigoto; aa = homozi-

goto recessivo. Analise o heredograma abaixo e marque V para as alternativas corretas e F para 

as falsas: 

 

 
(   )0 homem do casal 1 apresenta genótipo homozigoto dominante (AA). 

(   ) A mulher do casal 3 apresenta genótipo heterozigoto (Aa). 

(   ) A mulher do casal 1 apresenta genótipo heterozigoto (Aa). 

(   ) O homem do casal 3 apresenta genótipo homozigoto recessivo (aa). 

(   ) O homem do casal 2 apresenta genótipo heterozigoto (Aa). 

 

https://www.exerciciosweb.com.br/genetica/alelo-dominante-e-recessivo-exercicios-02/
https://www.exerciciosweb.com.br/genetica/heredograma-exercicios-com-gabarito/
https://www.exerciciosweb.com.br/wp-content/uploads/2017/08/image-13.png
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5-Em camundongos o genótipo aa é cinza; Aa é amarelo e AA morre no início do 

desenvolvimento embrionário. Que descendência se espera do cruzamento entre um macho 

amarelo com uma fêmea amarela? 

 

 

6-Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas amarelas Vv, obteremos que tipo de 

descendentes? 

7-Sabemos que o albinismo é uma condição de caráter recessivo. João é albino e se casou com 

Lucia que possui pigmentação normal, tiveram três filhos, um casal de gêmeos, Ana e Pedro 

ambos albinos e Mario, um rapaz com pigmentação normal. Mario casou- se com Silvia, que 

também possui pigmentação normal, e tiveram uma filha albina. Diante das informações 

construa o heredograma da família indicando os respectivos genótipos de cada componente.  

8-De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos 

a) AaBb produzem gametas A, B, a e b. 

b) AaBB produzem gametas AB e aB. 

c) Aa produzem gametas AA, Aa e aa. 

d) AA produzem gametas AA. 

e) AABB produzem dois tipos de gametas. 

 

9- Um indivíduo de genótipo AABb se reproduz por autofecundação. Quais os números de 

genótipos diferentes produzidos por esse indivíduo? 

10- Duas plantas de ervilhas, que formam sementes amarelas e lisas, heterozigotas [VvRr], são 

cruzadas entre si. Qual e probabilidade de aparecerem, entre os descendentes, plantas que 

formem sementes verdes e lisas? 
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ANEXOS 

ANEXO I: Termos de assentimento e consentimento  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa que tem por título: 

O USO DE WEBSITES COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO 

INTERATIVO DE GENÉTICA. Essa pesquisa faz parte do pré-requisito para obtenção do 

título de mestrado PPG - Mestrado Profissional em Ensino de Biologia- PROFBIO - UFMT. 

Neste estudo pretendemos investigar a eficácia da utilização de ferramentas da internet para o 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de genética. O motivo que nos leva a estudar 

esse assunto é a dificuldade dos discentes na compreensão dos conteúdos de genética utilizando 

somente o livro didático como ferramenta de ensino. Para este estudo adotaremos o(s) 

seguinte(s) procedimento(s): utilização de ferramentas da internet como metodologia de ensino, 

realizações de entrevistas em grupos focais. Para participar deste estudo, o responsável por você 

deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem 

receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma 

em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Os resultados estarão à sua 

disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a permissão do responsável por você. Este termo de consentimento encontra-se 

impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a 

outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento 

de Identidade ____________________, fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 
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solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se 

assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo 

em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Cuiabá, ____ de ______________ de 20____ 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) menor 

 

___________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

O menor de idade pelo qual o (a) senhor (a) é responsável está sendo convidado (a) a 

participar da pesquisa que tem por título: O USO DE WEBSITES COMO FERRAMENTA 

METODOLÓGICA PARA O ENSINO INTERATIVO DE GENÉTICA. Essa pesquisa faz 

parte do pré-requisito para obtenção do título de mestre do PPG - Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia- PROFBIO - UFMT. Os objetivos deste estudo consistem em investigar a 

eficácia da utilização de ferramentas da internet para o processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de genética.  Caso você autorize, seu filho irá: participar de entrevistas, reuniões em 

grupos focais e participará das aulas com metodologia diferenciada. A participação dele (a) não 

é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da participação. Tal recusa não trará 

prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que ele estuda. O (A) 

senhor (a) e o menor de idade pelo qual é responsável não receberão remuneração pela 

participação. A participação dele (a) poderá contribuir para (benefícios da pesquisa) as suas 

respostas não serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. 

CONSENTIMENTO 

Eu, _____________________________________________________ (colocar o nome legível 

do pai/mãe/responsável/cuidador) declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da 

participação do menor de idade pelo qual sou responsável, ____________________________ 

(colocar o nome do menor), sendo que: 

(       ) aceito que ele(a) participe     (       ) não aceito que ele(a) participe 

__________________________________  Cuiabá, ____ de __________ de 20_____ 

          

 

 Assinatura do(a) responsável
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UTILIZANDO WEBSITES COMO FERRAMENTA DE ENSINO PARA 

GENÉTICA MENDELIANA NO ENSINO MÉDIO: GUIA DIDÁTICO DO 

PROFESSOR 

 

 

MESTRANDA: THAIS DOS SANTOS  

ORIENTADORA: PROFª. DRª DANIELA CRISTINA FERREIRA 
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APRESENTAÇÃO:  

 

Caro (a) Professor (a) 

A elaboração deste guia didático, tem o intuito de auxiliar os 

professores da área de biologia com o conteúdo de genética mendeliana, 

proporcionando um planejamento diferenciado, com aulas mais atrativas que 

despertarão com mais eficiência a atenção dos alunos, pois envolve uma 

ferramenta que a maioria deles dominam, a internet.  

Ensinar genética mendeliana no ensino básico muitas vezes se torna um 

desafio para o professor que conta quase que exclusivamente com o livro 

didático como a única ferramenta de ensino, ferramenta essa que trata o 

conteúdo de forma complexa, não permitindo que o aluno interaja com o assunto, 

tornando a aprendizagem mecânica, onde o aluno “aprende” para realizar as 

avaliações e posteriormente esquece o que aprendeu. Segundo Xavier et al, 

2006 as aulas de Biologia, mais especificamente genética, têm seus conteúdos 

orientados a partir de diretrizes dos novos PCNEM. No entanto, em recente 

pesquisa junto a professores de escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro 

pode detectar que os docentes baseiam suas aulas em livros didáticos que, de 

modo geral, não sofreram atualização nos aspectos essenciais. 
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Sugerimos que o conteúdo seja trabalhado previamente com os 

estudantes, visto que esse guia não visa substituir a utilização do livro didático 

e as aulas tradicionais, mas contribuir como uma ferramenta complementar, 

onde o professor poderá trabalhar de forma dinâmica e lúdica, e os alunos 

poderão ter uma postura investigativa diante do conteúdo, sendo os 

protagonistas da aula e o professor fará o papel de mediador.  

A utilização de websites foi escolhida como metodologia de ensino por 

se tratar de uma ferramenta que a maioria dos alunos estão familiarizados, pois 

a navegação na internet se tornou parte da rotina do jovem moderno, seja em 

redes sociais ou em jogos on-line. Hoje em dia encontramos com facilidade um 

arcabouço de conteúdos interativos que podem subsidiar uma aula, tornando- a 

mais atrativa para os estudantes.  

Bom trabalho! 

 

2. OBJETIVO GERAL: 

Auxiliar o docente com ferramentas didáticas interativas, que 

contribuirá para o planejamento de forma dinâmica acerca dos conteúdos de 

genética mendeliana. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Demonstrar ao docente a utilização de uma metodologia que pode 

contribuir para o processo de ensino sobre genética mendeliana;  

• Contribuir para um planejamento diferenciado para aulas de genética 

mendeliana;  

3. TEMPO PREVISTO PARA APLICAÇÃO: 8 horas- aulas. 
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4. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ESPERADAS: 

Esse tópico, segue de acordo com a matriz de competências e 

habilidades de ciências da natureza e suas tecnologias do MEC – Ensino médio: 

• Eixo Cognitivo:  

Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações problemas.  

• Competências gerais:  

Compreender o papel das ciências naturais e das tecnologias a elas 

associadas, no processo de produção e no desenvolvimento econômico e social 

contemporâneo; 

Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas as ciências 

naturais em diferentes contextos relevantes para sua vida pessoal;  

• Habilidades:  

Utilizar modelos explicativos de determinada ciência natural para 

compreender determinados fenômenos;  

Reconhecer os mecanismos da transmissão da vida e prever a 

manifestação de características dos seres vivos, em especial, do ser humano.  

Identificar e descrever diferentes representações de fenômenos 

biológicos a partir de textos e imagens.  

 

 

UTILIZANDO OS WEBSITES 
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Objetivo: identificar a eficácia da utilização dos websites como ferramenta 

de ensino.  

Tempo: seis horas – aulas.  

Metodologia: Acesso aos websites educativos propostos.  

Dinâmica: Os alunos deverão ser encaminhados ao laboratório de informática, 

lá receberão um roteiro (apêndice 1) que deverão seguir para navegarem nos 

websites. 

Recursos necessários:  

• Computadores conectados à internet; 

• Navegadores de internet: Internet Explorer ou Mozilla Firefox; 

• Plug-ins do navegador: Adobe Flash Player; 

Sugestões: Professor (a), como proposta metodológica para a utilização deste 

material, sugerimos que os websites sejam apresentados previamente aos 

estudantes e que o objetivo da utilização dos mesmos seja explanado aos alunos, 

para que posteriormente o senhor (a) possa identificar o grau de interação que 

as ferramentas contidas neste guia proporcionaram a eles. Sugerimos também 

que um roteiro (apêndice 2) seja montado para subsidiar a prática. Uma roda de 

Conversa pode ser estabelecida antes da aula, para que os alunos relatem suas 

expectativas em relação ao aprendizado diante de uma metodologia diferente 

da qual estão acostumados.  

Todos os websites contidos neste guia trazem consigo um arcabouço de 

animações, proporcionando a opção de uma metodologia diferente, onde a 

aprendizagem será visual, podendo se tornar mais interativa e atrativa a esses 

discentes. Várias são as opções de se trabalhar com esses recursos, aqui 

sugerimos algumas delas, mas o professor (a) é livre para criar novos métodos a 

partir da utilização dessas ferramentas, levando em consideração a construção 
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de métodos que estimulem o olhar investigativo e o pensamento crítico de cada 

um dos sujeitos inseridos no processo.  

 

Questões para discussão sobre a aprendizagem:  

É importante que depois da utilização dos websites como ferramenta de 

ensino, algumas questões sejam discutidas, para que se possa identificar o 

desenvolvimento cognitivo desses alunos a respeito do tema, será o momento de 

sanar possíveis duvidas que possam restar sobre o assunto, sugerimos que sejam 

discutidas as seguintes questões:  

• Por que você herdou características semelhantes à dos seus pais ou avós? 

• Como os caracteres são transmitidos de geração para geração? 

• Você se parece mais com o seu pai ou com sua mãe? E você sabe por que?  

• O que é dominância e recessividade?  

• Como ocorre a segregação independente dos fatores? 

 

Avaliação:  

A avaliação poderá ser formativa, pois os aspectos participativos 

durante o processo serão avaliados, pode-se avaliar a participação e o interesse 

dos alunos individualmente como também avaliar o desempenho do grupo, o grau 

de interação entre alunos e os websites. O professor (a) pode optar também 

por uma avaliação diagnostica ao final da utilização da metodologia para aferir 

o quanto a aprendizagem foi significativa para o sujeito.  

Websites:  

PLANETABIO:   

Link de acesso:  http://www.planetabio.com/planetabio.html 

http://www.planetabio.com/planetabio.html
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Planetabio é um website criado pelos biólogos Júlio Cesar Tonon, 

formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Marcelo Okuma, 

formado pela Universidade de São Paulo. A página foi criada com o intuito de 

auxiliar alunos em processo de preparação para o ENEM. O site abriga não só a 

genética mendeliana, como também os vários conteúdos de biologia, de forma 

dinâmica e de fácil compreensão.  

Sugerimos que este seja o primeiro website utilizado visto que aqui o 

professor poderá explorar a teoria de forma lúdica e prática, bem como a 

demonstração de exercícios de fácil resolução, que utilizam animações para 

chamar a atenção dos estudantes. Neste site o docente encontrará um rico 

conteúdo que vai desde os conceitos básicos utilizados no estudo de genética 

mendeliana até simuladores de cruzamentos, é um site adequado para o início da 

aplicação, pois proporcionará aos alunos a base necessária para a assimilação do 

conteúdo.  

Na figura 1 podemos observar o layout da página inicial do website, onde 

encontram-se os conteúdos organizados em links. Ao clicar no heredograma 

indicado na figura 1, os conteúdos de genética mendeliana são acessados. 

 

Figura 1: Layout da página inicial do site planetabio, a seta indica onde estão 

abrigados os conteúdos de genética mendeliana. 



55 
 

Clicando no link conceitos (Figura 2), uma nova página será aberta, nesta 

página o professor poderá trabalhar os conceitos básicos utilizados em genética 

como: genótipo, fenótipo, probabilidade, gene e heredograma. Proporcionando 

aos alunos uma ideia visual de tais conceitos.  

 

Figura 2:  Itens disponíveis para iniciar o estudo de genética mendeliana. 

Vamos a 1 ª Lei de Mendel, este link traz uma breve história sobre 

Gregor Mendel, sua vida e obra (Figura 3), e os conteúdos de herança 

intermediária que traz o seu conceito de forma clara e simplificada.  
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Figura 3: Breve história sobre Gregor Mendel. 

 

A simulação é realizada de forma simples, uma janela contendo os genes 

para o cruzamento será aberta, nessa janela se encontra um botão, ver 

cruzamento, ao clicar nesse botão os genes serão distribuídos em um quadro de 

cruzamento, ao lado do quadro se encontra outro botão, o cruzar, ao clicar neste 

botão o cruzamento é realizado automaticamente (Figura 4). 
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Figura 4: Simulador de cruzamentos de ervilhas. 

O conteúdo sobre genes letais, também é descrito de forma bem 

simples, trazendo imagens explicativas, que auxiliam na assimilação. O aluno 

encontrará também simuladores de cruzamento sobre o tema, com a mesma 

dinâmica do simulador descrito na figura 4 (Figura 5). 
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Figura 5: Simulador de cruzamentos para genes letais. 

A polialelia ou alelos múltiplos traz exemplos clássicos como a pelagem 

dos coelhos com exercícios que utilizam animações para exemplificar o processo, 

basta o aluno clicar no botão resposta e uma janela contendo o cruzamento 

resolvida abrirá (Figura 6).  
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Figura 6: Polialelia e seus cruzamentos. 

O sistema ABO, é apresentado por meio de exercícios de fácil 

compreensão e também por meio de uma animação que permite ao aluno a 

visualização da determinação do grupo sanguíneo, clicando em testar, gotas dos 

soros cairão em amostras de sangue determinando o grupo a que esse sangue 

pertence (Figura 7). 
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Figura 7:Exercícios e simulador de tipagem sanguínea. 

No ícone 2ª Lei de Mendel encontram-se temáticas sobre interação 

gênica, Herança quantitativa e epistasia, todos os conteúdos são apresentados 

por meio de animações evidenciando os cruzamentos, bem como a resolução de 

exercícios de fácil assimilação que são demonstrados de forma lúdica e bem 

visual, esses exercícios acabam por aguçar a curiosidade e interesse dos 

discentes. A segregação independente é demonstrada através de uma animação, 

onde o aluno poderá visualizar como ocorre esse processo (Figura 8).  
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Figura 8: Animação sobre segregação dos gametas e resolução de exercícios. 

É explicado com auxílio da ferramenta de simulação como ocorre o 

cruzamento na segunda lei de Mendel, basta o aluno clicar no botão resposta e 

uma janela com a resolução desse cruzamento será aberta (Figura 9). 
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Figura 9: Simulador de cruzamento da segunda lei de Mendel. 

 

E.I.C- Espaço Interativo de Ciências   

• Link de acesso:  http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-

mendeliano/   

Esta página oferece um simulador de cruzamentos mendeliano muito 

fácil de utilizar, que permitirá aos alunos a visualização e a realização de 

cruzamentos, bem como a observação da formação do fenótipo e genótipo de 

forma prática e divertida. Aqui é possível testar não só os cruzamentos, mas 

também suas variações. É necessário que o aluno já tenha um conhecimento 

http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
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prévio dos conceitos e mecanismos utilizados no mendelismo para que consigam 

o melhor aproveitamento dessa ferramenta. Basta arrastar as sementes para 

dentro do círculo para verificar as probabilidades.   É possível também assistir 

um tutorial no youtube (https://www.youtube.com/watch?v=wojJI8aX5MU) de 

como usar a ferramenta. (Figura 11). 

  

Figura 10: Simulador mendeliano E.I.C. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wojJI8aX5MU
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Após a utilização da metodologia e discussão sobre os temas estudados, 

recomendamos que seja realizada uma avaliação diagnóstica, para medir o nível 

de entendimento dos alunos sobre o conteúdo.  

Objetivo: Identificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos em relação ao 

conteúdo de genética mendeliana.  

Tempo: Duas horas – aulas.  

Metodologia: Resolução de dez questões voltadas a 1ª e 2ª lei de Mendel.  

Dinâmica: Os alunos deverão ser orientados a realizar a avaliação 

individualmente e sem consulta, para que cada um deles possa demonstrar o nível 

de entendimento sobre o conteúdo.  

Sugestões: 

✓ Antes do início desta etapa da aplicação, sugerimos que os professores 

apresentem a metodologia, deixando claro seu objetivo; 

✓ Deve ser destacado a importância da realização da avaliação, para que os 

próprios alunos possam perceber o quanto entenderam o assunto;  

✓ Sugerimos que a turma seja organizada como seria para uma avaliação, 

sem consulta aos materiais, colegas e ao professor; 
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ATIVIDADE PROPOSTA: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

1-Olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis. Um homem de olhos 

castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casa-se com 

uma mulher de olhos azuis. Qual é a probabilidade de terem filhos de olhos 

azuis?  

 

2-Sabe-se que, em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é 

condicionada por um gene dominante B e a pelagem branca uniforme, pelo seu 

alelo recessivo b. como serão os descendentes do cruzamento de um casal de 

gatos pretos, ambos heterozigotos?  

 

3- Segunda Lei de Mendel: Na espécie humana existem várias características 

cuja herança provém de um par de alelos com relação de dominância completa. 

Na forma do lobo da orelha o alelo dominante é responsável pelo lobo solto e o 

alelo recessivo pelo lobo preso. A capacidade de enrolar a língua também é 

determinada por um par de alelos situados em outros cromossomos 

autossômicos, onde o alelo dominante determina essa capacidade. Qual é a 

probabilidade de nascer um descendente com o lobo da orelha preso e a 

capacidade de enrolar a língua de um casal onde ambos são heterozigotos para 

as duas características? 

 

4- A melanina é um pigmento escuro da pele (caráter dominante) que apresenta 

importante função de proteção contra raios solares. A incapacidade do 

organismo de produzir essa substância causa o albinismo (caráter recessivo). Os 

símbolos escuros representam os indivíduos albinos. Os círculos representam os 

indivíduos do sexo feminino e os quadrados, os indivíduos do sexo masculino. 

Considere as representações: AA = homozigoto dominante; Aa = heterozigoto; 

aa = homozigoto recessivo. Analise o heredograma abaixo e marque V para as 

alternativas corretas e F para as falsas: 

 

 
(   )0 homem do casal 1 apresenta genótipo homozigoto dominante (AA). 

(   ) A mulher do casal 3 apresenta genótipo heterozigoto (Aa). 

(   ) A mulher do casal 1 apresenta genótipo heterozigoto (Aa). 

(   ) O homem do casal 3 apresenta genótipo homozigoto recessivo (aa). 

(   ) O homem do casal 2 apresenta genótipo heterozigoto (Aa). 

https://www.exerciciosweb.com.br/genetica/alelo-dominante-e-recessivo-exercicios-02/
https://www.exerciciosweb.com.br/genetica/heredograma-exercicios-com-gabarito/
https://www.exerciciosweb.com.br/wp-content/uploads/2017/08/image-13.png
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5-Em camundongos o genótipo aa é cinza; Aa é amarelo e AA morre no início do 

desenvolvimento embrionário. Que descendência se espera do cruzamento entre 

um macho amarelo com uma fêmea amarela? 

 

 

6-Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas amarelas Vv, obteremos que tipo 

de descendentes? 

7-Sabemos que o albinismo é uma condição de caráter recessivo. João é albino 

e se casou com Lucia que possui pigmentação normal, tiveram três filhos, um 

casal de gêmeos, Ana e Pedro ambos albinos e Mario, um rapaz com pigmentação 

normal. Mario casou- se com Silvia, que também possui pigmentação normal, e 

tiveram uma filha albina. Diante das informações construa o heredograma da 

família indicando os respectivos genótipos de cada componente.  

8-De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos 

a) AaBb produzem gametas A, B, a e b. 

b) AaBB produzem gametas AB e aB. 

c) Aa produzem gametas AA, Aa e aa. 

d) AA produzem gametas AA. 

e) AABB produzem dois tipos de gametas. 

 

9- Um indivíduo de genótipo AABb se reproduz por autofecundação. Quais os 

números de genótipos diferentes produzidos por esse indivíduo? 

10- Duas plantas de ervilhas, que formam sementes amarelas e lisas, 

heterozigotas [VvRr], são cruzadas entre si. Qual é probabilidade de 

aparecerem, entre os descendentes, plantas que formem sementes verdes e 

lisas? 
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APÊNDICE 1 
 

Aluno (a)__________________________________Data:___/____/_____ 

Professor (a): ____________________________________________ 

Disciplina: Biologia                                                                             

Roteiro de Atividade Prática 

Esse roteiro lhe ajudará a navegar nas ferramentas da internet propostas 

para as aulas, com o intuito de colaborar com o processo de aprendizagem. Bons 

estudos! 

✓ Planetabio:  

4- Acesse o site: http://www.planetabio.com/planetabio.html  

Ao clicar no heredograma (Genética), vários links aparecerão, navegue nesta 

ordem: Conceitos → 1ª Lei → 2ª  Lei .  

• No link Conceitos, você poderá entender melhor os termos básicos utilizados 

para o estudo de genética, leiam e tomem nota, destaquem os conceitos que 

você já não se lembrava, montando em seu caderno uma lista. Tentem 

associar os termos presentes no site com os que você já havia aprendido em 

sala de aula. 

• No link 1ª Lei de Mendel, você observará os princípios dessa lei. Leia a breve 

história sobre Gregor Mendel, após clique novamente no botão 1ª lei, leia com 

atenção o conteúdo na sequência de 1 a 7, ao se depararem com exercícios, 

tentem resolve-los em seu caderno, só depois clique em obter respostas. 

Façam o mesmo ao clicar no link 2ª lei de Mendel.  

E.I.C-  Espaço Interativo de Ciências  

5- Acesse o site: http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/ 

http://www.planetabio.com/planetabio.html
http://www.planetabio.com/planetabio.html
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/


69 
 

Aqui você aprenderá na prática, com o auxílio de um jogo- simulador, você poderá 

testar as várias possibilidades de cruzamento e verificar as proporções 

genotípicas e fenotípicas de sementes de ervilhas. Arraste as ervilhas para 

dentro do círculo, você poderá testar várias possibilidades, anotem no caderno 

os diferentes fenótipos e genótipos obtidos nas simulações. 
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APÊNDICE 2 

 

ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DOS WEBSITES EDUCATIVOS 

 

Tema: Genética mendeliana, usando websites para o ensino.  

Público alvo: Alunos da 3ª série do ensino médio. 

Justificativa: Essa estratégia metodológica foi pensada para auxiliar o 

processo de ensino dos conteúdos de genética mendeliana, conteúdos esses que 

acabam sendo de difícil assimilação por conta do seu grau de complexidade. 

Visando colaborar com a aprendizagem, pensamos em uma estratégia que fosse 

prazerosa para boa parte dos estudantes, hoje em dia a conexão do aluno 

moderno com a internet é evidente, então tentaremos unir o útil ao agradável, 

utilizando websites interativos para o ensino de genética mendeliana.  

Objetivo: Analisar o processo de aprendizagem mediante a utilização de 

websites interativos.  

Metodologia:  

É necessário que a escola possua um laboratório de informática 

conectado à internet. Os alunos acessarão sites interativos onde terão um 

contato mais dinâmico com o conteúdo de genética mendeliana, ao todo são 3 

websites para serem explorados. Os alunos se depararão com animações, 

simuladores e exercícios resolvidos para auxilia-los com a assimilação do 

assunto. Ao todo serão utilizadas 6 horas/ aulas para a aplicação desta 

metodologia.  

Desenvolvimento:  

Cronograma  

1ª e 2ª Aula:  
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• Roda de conversa para verificar o grau de dificuldade dos alunos em 

relação ao conteúdo que foi estudado de forma tradicional.  

• Apresentação dos websites que serão utilizados e o objetivo da utilização 

dos mesmos; 

• Interação com o primeiro website: Planetabio 

Link de Acesso: http://www.planetabio.com/planetabio.html 

Neste site o aluno terá o primeiro contato de forma lúdica e dinâmica 

com a parte teórica do conteúdo, é possível aprender conceitos utilizados no 

estudo de genética de forma clara, o site utiliza animações para tornar o 

processo de aprendizagem mais prazeroso.  

3ª e 4ª aula:  

• Os alunos continuarão a explorar o site Planetabio;  

5ª e 6ª Aula:  

• Interação com o 3º website 

• E.I.C- Espaço Interativo de Ciências   

Link de acesso:  http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/   

Neste site encontramos simuladores mendelianos, onde os alunos 

poderão testar diferentes cruzamentos e descobrir seus possíveis genótipos e 

fenótipos.  

• Roda de conversa: uma nova roda de conversa ao final da utilização da 

metodologia será interessante para que o professor (a) possa analisar o 

efeito da utilização de tais ferramentas da internet sobre a 

aprendizagem dos alunos.  

Avaliação:  

• Avaliação formativa; 

• Avaliação diagnóstica; 

http://www.planetabio.com/planetabio.html
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
http://eic.ifsc.usp.br/2014/07/16/simulador-mendeliano/
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