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RESUMO 

 

Na área de Ciências da Natureza, os conhecimentos conceituais são sistematizados em leis, 

teorias e modelos. A elaboração, a interpretação e a aplicação de modelos explicativos para 

fenômenos naturais e sistemas tecnológicos são aspectos fundamentais do fazer científico. 

Neste sentido o presente trabalho tem o objetivo de elaborar uma sequência didática utilizando 

modelos didáticos tridimensionais para abordar genética molecular no Ensino Médio. Teve, 

portanto uma abordagem bibliográfica com produção de material didático. O levantamento 

dos dados pautou-se na pesquisa bibliográfica no portal do Google Acadêmico realizada no 

período de julho de 2020 a abril de 2021. O descritor utilizado foi: modelos didáticos 

tridimensionais de nucleotídeo com bolinhas de isopor coloridas. De acordo com as propostas 

de modelos presentes na bibliografia pesquisada montou-se, com adaptações, os modelos de: 

Nucleotídeos; Molécula de DNA e RNA; Replicação; Transcrição e Tradução Gênica. Esses 

modelos foram organizados para compor uma Sequência Didática de 5 aulas.  A construção 

dos modelos didáticos pode ser considerada ferramenta eficaz na articulação método-conteúdo 

e constitui processo representativo, com a utilização do desenvolvimento de modelos 

tridimensionais em isopor. Esses modelos são recursos acessíveis que aumentam a 

compreensão dos temas de Genética, reduzindo o nível de abstração, através da aprendizagem 

tátil. A pesquisa como resultado demonstra que a utilização dos modelos tridimensionais são 

importantes estratégias motivadoras, tornando as aulas mais participativas entre alunos e 

professor e, assim, contribui de forma efetiva para a aprendizagem de conceitos relacionados 

à Genética entre muitas outras habilidades, com ganhos significativos no processo de ensino 

e aprendizagem. 

 
Palavras chaves: Ensino de Biologia, Modelos tridimensionais, Estrutura do DNA 



 
 

ABSTRACT 

 

In the area of Natural Sciences, conceptual knowledge is systematized in laws, theories and 

models. The elaboration, interpretation and application of explanatory models for natural 

phenomena and technological systems are fundamental aspects of scientific practice. In this 

sense, this work aims to develop a didactic sequence using three-dimensional didactic models 

to address molecular genetics in high school. It had, therefore, a bibliographical approach with 

the production of teaching material. The data survey was based on the bibliographic research 

on the Academic Google portal, carried out from July 2020 to April 2021. The descriptor used 

was: three-dimensional nucleotide didactic models with colored polystyrene balls. According 

to the proposals of models present in the researched bibliography, the following models were 

assembled, with adaptations, of: Nucleotides; DNA and RNA molecule; Replication; 

Transcription and Gene Translation. These models were organized to compose a Didactic 

Sequence of 5 lessons. The construction of didactic models can be considered an effective 

tool in the method-content articulation and constitutes a representative process, with the use 

of the development of three-dimensional Styrofoam models. These models are accessible 

resources that increase the understanding of genetics topics, reducing the level of abstraction, 

through tactile learning. The research as a result demonstrates that the use of three-

dimensional models are important motivating strategies, making classes more participatory 

between students and teachers and, thus, effectively contributing to the learning of concepts 

related to genetics among many other skills, with significant gains in teaching and learning 

process. 

 

Keywords: Biology Teaching, Three-dimensional Models, DNA Structure
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Biologia remete-nos a existência de um campo de estudo, de 

pesquisas e de práticas sustentadas por pesquisadores e educadores cujas referências são as 

atividades didáticas que conferem sentido a essa área. Segundo Marandino (2010), Biologia 

não possui uma existência abstrata; assim existem muitas versões de ensino de Biologia 

produzidos em múltiplos contextos e em intricadas relações, envolvendo sujeitos e 

instituições em seus espaços e tempo. 

Assim como o ensino de Biologia acontece em múltiplos contextos sem estar 

preso no tempo nem no espaço, como toda e qualquer ciência ela não tem verdade e sim 

algumas verdades transitórias.  Sendo assim, não devemos pensar em ciência como pronta, 

acabada, completamente despojada como uma nova e dogmática religião com o “deus saber” 

imperando no novo milênio. A marca da ciência é a incerteza” (CHASSOT, 2014, P. 43) 

Esta tendência de acreditarem ciência como uma verdade pronta e 

inquestionável permeia o mundo dos alunos e até de muitos docentes. Conforme Delizoicov 

(2009), a maneira simplista com que o senso comum pedagógico trata as questões relativas à 

transmissão dos conteúdos científicos tem se agravado no Brasil onde só na década de 70 

começou a ocorrer a democratização do acesso à educação pública. 

As práticas docentes aplicadas a esse público formados por todos os segmentos 

da sociedade não podem ser as mesmas das décadas anteriores ou da “escola de poucos para 

poucos”. A razão disso é que além do contingente estudantil ter aumentado, mudaram as 

formas de expressão, as crenças e os valores. Considerando também que a contextualização 

sociofamiliar dos alunos também mudou (MONTENEGRO,2017,p. 99). 

No que se refere mais precisamente aos  conteúdos de Biologia no ensino médio, 

a Genética sempre é vista como complexa e de difícil entendimento pelos estudantes, 

abordando temas sobre estruturas de moléculas químicas do DNA (ácido 

desoxirribonucleico), RNA (ácido ribonucleico), ribossomos, proteínas, dentre outros 

(PEREIRA, 2014 p.569). Portanto, a genética é uma área das Ciências Biológicas que estuda 

a forma como as características dos organismos vivos  passam de uma geração a outra, sob 

diferentes condições ambientais. Também, é a ciência que estuda a estrutura e a  função dos 

genes nos diferentes tipos de organismo, assim como do comportamento dos genes em nível 

de populações (PIERCE, 20012). Nesse contexto tem-se como uma metodologia eficiente  a 
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utilização de modelos didáticos no ensino, que são consideradas ferramentas bastante 

sugestivas e eficazes para prática pedagógica, pois, além de facilitarem o conhecimento, 

permitem ao professor despertar o interesse, tornando a aula mais prazerosa e motivando-os a 

participarem e se envolverem no processo de ensino e aprendizagem (MADUREIRA, H. C. 

et al 2016, p.25). 

 Diante dos benefícios da utilização de modelos didáticos no processo de 

ensino/aprendizagem e das dificuldades apresentadas pelos estudantes quanto à compreensão 

e construção dos conhecimentos relacionados ao aprendizado da genética, o presente trabalho 

apresenta uma abordagem metodológica envolvendo a produção de modelos didáticos para 

utilização de forma dinâmica na execução das aulas sobre nucleotídeos, estrutura do DNA e 

RNA, duplicação do DNA, replicação e tradução.  

Procurou-se responder o seguinte problema: que tipos de modelos didáticos 

tridimensionais podem ser elaborados afim de compor uma sequência didática para abordar 

os conteúdos de genética molecular do ensino médio?  

Para obter tal resposta foi confeccionado um produto educacional. Trata-se de 

modelos didáticos com materiais simples  para servir de apoio para o ensino-aprendizagem 

dos assuntos relacionados ao conteúdo de genética molecular no Ensino Médio. Esses 

modelos compõem uma sequência didática, na qual, são abordados desde o nucleotídeo até o 

processo de tradução, passando pela estrutura tridimensional da molécula de DNA, replicação 

e transcrição. 

 

2  OBJETIVOS 

 
2.1 GERAL 
 

 Elaborar uma sequência didática utilizando modelos didáticos tridimensionais 

para abordar genética molecular no Ensino Médio: nucleotídeo, estrutura espacial do DNA, 

Replicação, Transcrição e Tradução. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 
 

 Realizar uma revisão bibliográfica sobre modelos que possam ser adaptados ao 

ensino de genética molecular. 

 Confeccionar modelos tridimensionais de fácil acesso destinados ao conteúdo 

de Biologia Molecular do Ensino Médio.  
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 3.1 A CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE BIOLOGIA 
  

O ensino de biologia, de acordo com Oliveira (2009) vivencia grandes desafios. 

Um deles é a falta de contextualização dos conteúdos, em detrimento do que diz a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei N°9394/1996) à última etapa da 

educação básica. No referido documento, como exemplo, a oferta da educação básica para a 

população rural deve ser adaptada às peculiaridades da vida rural e de cada região. Os 

conteúdos curriculares e metodologias devem ser apropriados às reais necessidades e 

interesses dos alunos (BRASIL, 1996).  

De modo semelhante à LDB, o currículo dos Parâmetros Curriculares para o 

Ensino Médio (PCNEM) na disciplina de Biologia tem como um dos seus eixos o da 

contextualização, cuja definição é “que todo conhecimento tenha como ponto de partida a 

experiência do aluno, o contexto onde ele está inserido e onde ele vai atuar como um 

trabalhador, um cidadão ativo de sua comunidade” (BRASIL, 1999). 

Outro desafio do ensino de biologia no nosso país é citado por Gonzaga et al. 

(2017, p.1-2). Segundo o autor, o ensino de biologia nas últimas décadas tem seus conteúdos 

e metodologias voltados, quase que exclusivamente, para a preparação de provas externas em 

detrimento das finalidades atribuídas pelas normas da LDB.  

Segundo a lei N° 9394/1996,  são finalidades do Ensino Médio o aprimoramento 

do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico”, e “a compreensão dos fundamentos 

científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina”, respectivamente apresentados no incisos III e IV de seu Artigo 35 

(BRASIL, 1996). 

 Neste sentido, Krasilchik (2016, p.22) afirma que os objetivos do ensino de 

biologia são: aprender conceitos básicos, compreender processos investigativos e analisar as 

implicações da ciência na sociedade. Além disso, deve ainda, preparar os estudantes para 

enfrentar problemas relacionados a processos biológicos como o aumento da produtividade 

agrícola ou a preservação do meio ambiente.  

Esses objetivos muitas vezes não são atingidos devido as dificuldades 

encontradas pelos estudantes ao se depararem com conteúdos que exigem certo nível de 
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abstração como é o caso de biologia molecular durante os estudos de genética. Campos et al. 

(2013 p.29) argumentam que o processo de ensino e aprendizagem de biologia “ envolvem 

conteúdos abstratos e, muitas vezes de difícil compreensão e, ainda hoje, sofrem influências 

da abordagem tradicional do processo educativo, na qual prevalecem a transmissão-recepção 

de informações, a dissociação entre conteúdo e realidade e a memorização do mesmo”. Sendo 

assim, a biologia pode ser uma das disciplinas mais relevantes e digna da atenção dos alunos, 

ou uma das disciplinas mais insignificantes e pouco atraentes, dependendo do que for ensinado 

e de como isso for feito (KRASILCHIK, 2016, p. 13). 
 

 Neste sentido,  Oliveira (2009) afirma que no dia a dia de nossas escolas 

predomina o ensino padrão, o mesmo conteúdo é trabalhado em todo o Brasil, onde os alunos 

e professores participam como atores que desempenham seus papéis, não se envolvendo com 

quem produziu os conteúdos ou na forma como estes chegam até eles. Assim nossas escolas 

estão atreladas ainda a um modelo de educação tradicionalista, não tendo conseguido 

acompanhar e se adequar à evolução das pesquisas e das novas tecnologias. 
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3.2 O ENSINO DE GENÉTICA MOLECULAR NO BRASIL 
 
 
 

Os conteúdos são repassados pouco importando a contextualização e importância 

dos mesmos para a realidade discente. Segundo Casagrande (2006) a concepção de que os 

conhecimentos científicos devem fazer parte da formação do cidadão ganha importância na 

medida que a ciência passa a ser debatida na sociedade 

Atualmente, no Brasil, apesar de todo o conhecimento científico e inovações 

científicas e tecnológicas presentes nos livros didáticos, grande parte dos alunos não 

contextualiza conteúdos da área da biologia e nem os liga à realidade. Para Oca (2015) os 

conteúdos de genética, para os alunos, são vistos como desinteressantes e de difícil 

entendimento. Eles não conseguem fazer correlação de tópicos como constituição e 

funcionamento da molécula de DNA, dentre outros conteúdos que são a base para a criação de 

tecnologias que dão origem por exemplo a temas como transgênicos, clonagem, terapia gênica, 

edição de DNA, entre outros. 

De acordo com a nova  Base Nacional Comum Curricular (BNCC), uma de suas 

competências gerais para a Educação Básica é  

 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. (BNCC,2017 p.13)  

 
Considerando a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias o documento 

propõe  que os estudantes ampliem as habilidades investigativas desenvolvidas no Ensino 

Fundamental, apoiando-se em análises quantitativas e na avaliação e na comparação de 

modelos explicativos. Além disso, espera-se que eles aprendam a estruturar linguagens 

argumentativas que lhes permitam comunicar, para diversos públicos e em contextos diversos   

utilizando diferentes mídias, conhecimentos produzidos e propostas de intervenção baseadas 

em conhecimentos científicos e princípios éticos e responsáveis (BNCC, 2017 p.538).  

Ainda tendo em vista a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, os alunos 

devem desenvolver a seguinte competência específica da área: “Construir e utilizar 

interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, 

realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e 

fundamentar decisões éticas e responsáveis” (BNCC, p 539). 
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Ainda de acordo com o documento, para o desenvolvimento dessa competência 

específica podem ser mobilizados conhecimentos relacionados ao assunto de genética 

molecular como: aplicação da tecnologia do DNA recombinante, identificação por DNA dentre 

muitos outros (BNCC, p.539) 

Além de enfatizar as competências gerais e específicas para cada área a BNCC 

enfatiza habilidades que os alunos deverão desenvolver em relação a determinado componente 

curricular. 

 

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar 
orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara do 
que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” 
(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 
e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece referências para o 
fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na 
BNCC. Pag13. 
 
 

Quanto às habilidades referentes à Genética molecular o referido documento 

enfatiza que os alunos deverão: “Analisar e utilizar modelos científicos, propostos em 

diferentes épocas e culturas para avaliar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução 

da Vida, da Terra  e do Universo” e Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação 

de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos 

com células-tronco, produção de armamentos, formas de controle de pragas, entre outros), com 

base em argumentos consistentes, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista 

(BNCC,p.545). 
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3.3 O USO DE MODELOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE BIOLOGIA 
 
 

É próprio do ser humano utilizar diferentes modelos para explicar os fenômenos à 

sua volta. Dentre as diferentes abordagens, o conceito de modelo mental tem alcançado uma 

grande importância no ensino das ciências a partir da segunda metade dos anos de 1990(GRECA; 

MOREIRA, 2002).          

Em pesquisas na área   do   Ensino de Ciências, a terminologia modelo tem 

frequente ocorrência, no entanto, apresenta vários significados. Podendo ser compreendidos 

como um processo de representações que envolvem o uso de imagens, de forma esquematizada 

e concreta, para que estudantes, docentes e/ou pesquisadores possam idealizar determinado 

assunto científico que pode, muitas vezes, ser de difícil compreensão ( PRINCIVAL e VINOLI 

JUNIOR ,2014) 

Modelos também são produzidos no meio acadêmico que estão articulados às 

teorias e leis fazendo um elo entre o conhecimento científico e o mundo real (FLOR, 2004). 

Sendo assim  modelização é utilizada como mediadora entre o teórico e o empírico e são 

abordados na medida em que se procuram relações entre as abstrações e os dados reais 

(PIETROCOLA, 2001) 

De acordo com a nova Base Comum Curricular ( BNCC) para o Ensino Médio: 

“Na área de Ciências da Natureza, os conhecimentos conceituais são sistematizados em leis, 

teorias e modelos. A elaboração, a interpretação e a aplicação de modelos explicativos para 

fenômenos naturais e sistemas tecnológicos são aspectos fundamentais do fazer científico” 

(BNCC, 2017 p.518). 

De acordo com Hermann e Araújo (2013, p.2), o uso de modelos e de atividades 

lúdicas podem auxiliar o professor a tornar a  aula de genética mais agradável e interessante para 

os alunos. A visualização se torna mais fácil, de modo que os estudantes possam interagir com o 

material, se sentindo assim, motivados a participarem e se envolverem no processo. Os referidos 

autores salientam também a importância de utilizar questões- problema que levem os estudantes 

a buscar soluções, construindo seu conhecimento com a mediação do professor. 

Pensar em alternativas para tornar as aulas de genética mais atrativas e dinâmicas 

é de grande importância já que a maioria das escolas públicas de ensino médio sofrem com a 

falta de laboratórios equipados para que os professores de biologia desenvolvam suas aulas. 

Assim sendo, é possível que o professor utilize outros meios que sirvam de apoio na 
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aprendizagem dos alunos, tais como modelos didáticos explicativos de processos que estão sendo 

estudados em sala de aula (MORAES, 2016). 

 Segundo o mesmo autor, “modelos didáticos em alto-relevo são utilizados como 

instrumentos facilitadores do aprendizado, complementando o estudo escrito e as figuras planas 

dos livros”, além do lado visual, “esses modelos permitem que o estudante manipule o material, 

visualizando-o de vários ângulos, melhorando assim, a compreensão do conteúdo abordado” 

.Para ele, os modelos didáticos despertam um maior interesse dos estudantes nas aulas de 

biologia para melhor compreensão do conteúdo abordado pelo professor” (MORAES, 2016). 

De acordo com OH e OH (2011), as ideias que os filósofos da ciência e os 

pesquisadores da educação científica têm em comum sobre modelos e modelagem são analisadas  

em cinco subtópicos: significados de um modelo, propósitos de modelagem, multiplicidade de 

modelos científicos, mudança de modelos científicos e usos de modelos na sala de aula de 

ciências. Primeiro, um modelo pode ser definido como uma representação de um alvo e serve 

como uma "ponte" conectando uma teoria e um fenômeno. Em segundo lugar, um modelo 

desempenha o papel de descrever, explicar e prever fenômenos naturais e comunicar ideias 

científicas a outros. Terceiro, vários modelos podem ser desenvolvidos na ciência porque os 

cientistas podem ter ideias diferentes sobre o que é um alvo e como ele funciona e porque há 

uma variedade de recursos semióticos disponíveis para a construção de modelos. Quarto, os 

modelos científicos são testados tanto empírica quanto conceitualmente e mudam junto com o 

processo de desenvolvimento do conhecimento científico. Em quinto lugar, na sala de aula de 

ciências, não apenas professores, mas também estudantes, podem tirar proveito de modelos, já 

que estão envolvidos em diversas atividades de modelagem. 

De Acordo com Sepel (2007) desde sua descoberta a dupla hélice do DNA é 

provavelmente a estrutura molecular mais conhecida e representada na atualidade, utilizada até 

como apelo para vendas em rótulos e em comerciais de vários produtos, tem sido apresentada 

como ícone de ciência, fazendo parte de eventos esportivos como os jogos olímpicos e festas 

populares como o carnaval. Assim como a criação de modelos foi importante para a elucidação 

da forma da molécula de DNA nos estudos de  Rosalind Franklin, Watson e Crick, a apresentação 

desta molécula através de modelos didáticos tridimensionais tem grande importância nos 

diversos níveis de ensino como facilitador da aprendizagem a respeito de fenômenos 

relacionados ao seu funcionamento e função nos organismos vivos. Algumas das características 

do DNA são melhores interpretadas com a observação de modelos. Esses modelos ajudarão a 
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compreender a complementariedade de bases, o antiparalelismo das cadeias e os sulcos presentes 

na molécula. 

 
Nesse contexto, trabalhar em sala de aula estruturas moleculares, como a molécula 

do DNA por meio da construção de modelos, torna-se uma estratégia importante para facilitar a 

compreensão desse tema considerado abstrato pelos alunos. Krasilchick (2004) salienta que os 

modelos didáticos são um dos recursos mais utilizados em aulas de biologia, para mostrar objetos 

em três dimensões. No entanto, eles podem apresentar várias limitações, como fazer os 

estudantes entenderem que os modelos são simplificações do objeto real ou fases de um processo 

dinâmico. Para diminuir essas limitações e envolver o aluno no processo de aprendizagem, é 

importante que eles façam os próprios modelos. 
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3.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO 
 

 
Existem diversas estratégias de ensino utilizadas diariamente pelos professores em 

sala de aula, tais como, aulas  expositivas,  debates  e  discussões  em  grupo, experimentação, 

elaboração de projetos, jogos  e  simulações, dentre  outros. Vale lembrar que a   dificuldade em  

aplicar uma estratégia de ensino é devido questões muito particulares de cada tiurma. Sendo 

assim,  não existe um método milagroso capaz  de  atender  a  todos os  estudantes. Nesse  caso  

cabe ao professor a  escolha de  uma  metodologia  que  mais  se  adeque àquela  sala  de aula. 

De  acordo  com  o  conteúdo  a  ser  trabalho,  esse  exige  determinado tipos de atividades a ser 

utilizado pelo docente (RODRIGUES ET AL, 2018). 

 Um exemplo de estratégia bem útil para o professor usas na sala de aula é a 

Sequência Didática.  Um termo  em  educação  utilizado  para  definir  um  procedimento 

encadeado de passos, ou etapas ligadas entre si para tornar mais eficiente o processo de  

aprendizado.  As  sequências  didáticas  são  planejadas  e  desenvolvidas  para  a  realização  de 

determinados  objetivos  educacionais,  com  início  e  fim  conhecidos  tanto  pelos  professores,  

quanto pelos alunos (ZABALA, 1998). Em outras palavras, poderíamos definir uma SD como 

um conjunto de  atividades,  estratégias  e  intervenções  planejadas  etapa  por  etapa  pelo  

docente  para que  o entendimento  do  conteúdo  ou  tema  proposto  seja  alcançado  pelos  

discentes  (KOBASHIGAWA et al., 2018).  

As ações precisam ser planejadas, levando em  consideração  as  dificuldades  

específicas  da  disciplina  em  questão,  e  apresentadas  em  níveis crescentes de complexidade, 

caso da. A Sequência Didática utilizada como estratégia de ensino pretende viabilizar a 

participação dos alunos de maneira ativa durante as aulas integrando o tema à sua realidade, de 

forma interdisciplinar e contextualizada. Daí a importância de que o professor seja um mediador 

das discussões para a ciência, procurando vincular o que está sendo trabalhado com a realidade 

do próprio aluno, com o meio social onde o mesmo está inserido, desenvolvendo no aluno a 

capacidade de tomada de decisões (SANTOS & SCHNETZLER, 1996). 
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4  METODOLOGIA 

 
De acordo com  Gil (2010, p.55), a metodologia é o caminho, no qual o pesquisador 

utiliza-se de métodos para alcançar seus objetivos, partindo de um problema a ser solucionado, 

sendo a condição necessária para a competência científica. A pesquisa, portanto, é um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico 

e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais 

(MARCONI, 2001). 

 
4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 
 
 

A pesquisa realizada pode ser classificada como exploratória e envolveu um 

levantamento bibliográfico com produção de material didático. De acordo com Botelho et al 

(2011, p.120), o processo de revisão da literatura requer a elaboração de uma síntese baseada em 

diferentes tópicos, capazes de ampliar a compreensão sobre determinado assunto. Neste sentido, 

a revisão da literatura aqui proposta foi o primeiro passo para a construção dos resultados, 

possibilitando a elaboração de modelos didáticos mais adequados ao ensino de genética na 

educação básica. 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa-ação, pois existe uma associação 

entre a teoria e a ação no qual o pesquisador se envolve de modo cooperativo e participativo para 

resolver um problema social (BARROS E LEFELD, 2014).  

Trata-se da construção de modelos tridimensionais em Biologia Molecular, 

seguindo uma Sequência Didática que começa com a estrutura do Nucleotídeo, passa pela 

estrutura da cadeia de DNA (Ácido Desoxirribonucleico), Replicação do DNA, Transcrição e 

Tradução. 

 

4.2 ETAPAS DA PESQUISA 
 

4.2.1 Revisão bibliográfica 
 

Na pesquisa bibliográfica foram examinadas diversas literaturas relacionadas ao assunto 

em estudo. A pesquisa foi realizada no período de janeiro a junho de 2021, no Google Acadêmico.  

Buscando na internet com a palavra-chave “Google Acadêmico” encontrou-se o 

endereço  https://scholar.google.com.br/?hl=pt .Na área de busca, para delimitar bem a busca, foi  

usado o seguinte descritor: “ Modelos didáticos tridimensionais de nucleotídeos com bolinhas de 

isopor coloridas”. (Figura 1). 
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Figura 1- Layout da página inicial do Portal do Professor. 

Fonte: Próprio autor 

 
4.4.2 Produção dos modelos didáticos 

 
Dos quinze trabalhos encontrados na busca da etapa anterior, foram escolhidos três 

para orientar a construção dos modelos didáticos tridimensionais. O quadro 1 apresenta os títulos 

dos trabalhos encontrados e os escolhidos (marcados com X) 

 

Quadro1- Referências para a construção dos modelos didáticos tridimensionais 

Planejamento, Montagem e Aplicação de Modelos Didáticos para 
Abordagem de Biologia Celular e Molecular no Ensino Médio 

X 

Modelos e Atividades Dinâmicas como Facilitadores para o Ensino de 
Biologia 

 

Material Didático para Ensino de Biologia: Possibilidades de Inclusão X 
Produção de Materiais Pedagógicos como Estratégia de Ensino de 
Biologia  

 

Uso de Modelos Didáticos do Ensino de Genética: Estratégias 
Metodológicas para o Aprendizado  

X 

Modelos Didáticos e Mapas Conceituais: Biologia Celular e as Interfaces 
com a Informática em Cursos Técnicos do IFMS   

 

O ensino de Genética ne Educação Básica: Revisão Bibliográfica e 
produção de modelos Didáticos  

 

Desenvolvimento de materiais didáticos voltados à educação em saúde 
para sensibilização de futuros profissionais de saúde sobre a inclusão de 
surdos 
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Construção de modelos didáticos para o estudo de estruturas da biologia 
celular e tecidual por alunos do ensino médio 

 

 

Instrumentos Pedagógicos para o Ensino de Genética no Ensino Médio   
Aplicações Didáticas para o Ensino de Biologia: Aulas práticas e jogos 
para o Ensino Médio 

 

Estratégias didático-pedagógicas como alternativas para o ensino de 
Biologia Celular: curso aos professores de escolas públicas de Ensino 
Médio de Curitibanos-SC 

 

Uma contribuição para o ensino de Genética  
Fonte: próprio autor 

 
O critério de escolha foi a similaridade entre modelos utilizados. De modo que o 

mesmo material pudesse ser aproveitado em toda a sequência didática “do nucleotídeo à tradução 

gênica.” Esta sequência didática constitui  o produto educacional deste trabalho. Os materiais 

utilizados foram: 

• Bolinhas de isopor. 

• Tinta guache de 3 (azul, amarelo e vermelho). 

• Livro didático. 

• Palitos de madeira. 

• 1 isopor 

• Velcro ou fira adesiva. 

 

4.2.3 A sequência didática   
 

O planejamento da Sequência Didática foi essencial para separar os conteúdos 

trabalhados em uma ordem lógica que facilitará o aprendizado. A mesma é formada por  cinco 

momentos: (1) O nucleotídeo; (2) A estrutura tridimensional do DNA; (3) Replicação do DNA; 

(4) Transcrição do DNA em RNA; (5) Tradução ou síntese proteica. 

O quadro a seguir sintetiza cada uma das aulas que será desenvolvida durante a 

pesquisa. 

 

Quadro 2: Etapas da Sequência Didática 

1- Etapa de ensino  Aulas elaboradas para alunos de 1°ano do Ensino Médio 

2- Objetos de estudo  Nucleotídeo 

 Estrutura tridimensional do DNA 



 
 

25 
 

 

 Replicação do DNA 

 Transcrição  

 Tradução ou síntese proteica.  

 

3- Objetivos  Reconhecer o nucleotídeo como unidade básica 

formadora dos ácidos nucleicos. 

 Diferenciar DNA e RNA quando a função, estrutura 

tridimensional e a composição molecular. 

 Compreender o processo de replicação do DNA. 

 Compreender o fluxo da informação desde o gene até a 

proteína. 

4- Número de aulas  5 aulas de 50 minutos cada 

5- Justificativa Devido o importante papel do DNA para os seres vivos, o 

conhecimento sobre esta molécula é muito útil para praticamente 

qualquer área da biologia como: estudos evolutivos e 

filogenéticos; busca da base genética de doenças; clonagem 

gênica e reprodução. 

6- Vivência Encaminhamento das aulas 

Antes de iniciar a sequência didática é realizado um questionário 

diagnóstico ( em anexo) 

7- Aula 01 Nucleotídeo- Os alunos deverão se dividir em grupos de quatro 

pessoas. O grupo receberá os materiais para montar os 

nucleotídeos, cada um com uma base nitrogenada diferente (os 

quatro referentes ao DNA). 

 

8- Aula 02 Estrutura do DNA- logo após a montagem dos nucleotídeos é 

hora de montar a cadeia polinucleotídica. Será montado uma 

cadeia para a turma toda. Uma equipe começa e as outras dão 

sequência. Primeiro a cadeia simples, em sequência a cadeia 

dupla-hélice. 
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9- Aula 03 Esta aula trata-se da replicação da molécula do DNA. O mesmo 

modelo criado na aula anterior será utilizado para essa aula 

seguindo as regras da replicação. 

10- Aula 04 Transcrição- Nesta aula a cadeia de DNA produzida na aula 

anterior será transcrita em RNA. 

11- Aula 05 Tradução ou síntese proteica- Agora a molécula de RNA 

mensageiro produzida na aula anterior servirá para orientar a 

síntese de um peptídeo.  

12-  Avaliação da SD Depois de aplicada a Sequência Didática é avaliada através de 

um questionário ( em anexo), também é importante 

considerara participação dos estudantes ao direcionarem suas 

dúvidas ou respostas aos questionamentos durante as aulas.. 

 Fonte: Elaborada pela autora 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A escolha de Sequência Didática como objeto de desenvolvimento do assunto levou 

em consideração a sucessão de acontecimentos lógicos em que os eventos genéticos ocorrem nos 

organismos. Esta metodologia definida   por “um conjunto de atividades ordenadas e estruturadas 

e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais e que tem princípio, meio e fim 

conhecidos tanto pelo professor quanto pelos estudantes” (ZABALA, 1998).  

A SD proposta neste trabalho, tem início com uma seção de abertura, posterior 

atividade diagnóstica para detectar o nível de conhecimento dos estudantes em relação ao 

assunto. Como afirma Dolz, Noverraz e Shneuwly (2004, p. 17) a estrutura de uma Sequência 

Didática deve possuir uma apresentação da situação de estudo, onde será descrita de forma 

detalhada as atividades que os alunos deverão realizar. Devendo haver, segundo os autores, uma 

produção inicial ou diagnóstica, a partir da qual  o professor avalia as capacidades já adquiridas 

e ajusta as atividades previstas  na SD às dificuldades reais e  possibilidades de evolução. 

Após esta tarefa inicial a SD propôs  cinco aulas direcionadas ao assunto e em 

ordem crescente de complexidade (do nucleotídeo, monômero formador dos ácidos nucleicos à 

síntese proteica). Para Dolz, Noverraz e Shneuwly (2004, p. 17), depois da etapa de apresentação 

e diagnóstico o trabalho se concentra nos módulos constituídos de várias atividades progressivas 

que permitam ao estudante aprender. O número de módulos varia de acordo com o conhecimento 

prévio dos estudantes.   A produção final, para os autores, é o momento dos alunos colocarem 

em prática os conhecimentos adquiridos e do professor avaliar o progresso efetivado.  

Como dito anteriormente, os modelos tridimensionais foram construídos tendo 

como referência Resende 2018, Vaz et al. 2012, e Orlando et al (2015). Foi necessário um 

processo de adaptação dos modelos usados como referência visando ampliar o campo de estudo, 

visto que os referidos autores abordam apenas a síntese proteica, enquanto a presente 

investigação aborda todo o contexto de Biologia Molecular do Gene trabalhado no Ensino 

médio. Começando com os monômeros que formam os ácidos nucleicos até a síntese de 

polipeptídios. 

Os modelos de nucleotídeos foram construídos para permitir que fossem 

visualizados os contextos conceituais: 

a) a existência de três partes constituintes do nucleotídeo, a saber, grupos fosfato, pentose e 

base nitrogenada; 

b) as quatro bases nitrogenadas do DNA e do RNA; 
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c) as ligações químicas entre os componentes do nucleotídeo. 

Para tanto, os modelos de nucleotídeos foram construídos com sessenta e três 

bolinhas de isopor coloridas com tinta guache. 

Para  cada nucleotídeo, três bolinhas. Cada bolinha representando um componente do 

nucleotídeo. A de cor preta representando o grupo fosfato, amarela representando a pentose e as 

bases nitrogenadas de cinco cores diversas. Azul representando timina, vermelha é adenina, roxa  

é citosina, verde é guanina e cinza representando uracila (Figura 2). 

As ligações glicosídicas (entre a ribose e a base nitrogenada) e fosfodiéster (grupo 

fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos consecutivos) são representados, no modelo, 

por palitos de madeira.  

Figura 2- Materiais utilizados na construção dos modelos. 

 
                               Fonte: Elaborado Pela Autora 

 

Seguindo a legenda das cores estabelecidas anteriormente os nucleotídeos foram 

montados usando palitos de madeira para representar as ligações intramoleculares (Figura 3).  

 
Figura 3– Modelos de nucleotídeos 

 
Fonte: Elaborado Pela Autora 
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          Seguindo uma sequência lógica, o modelo seguinte foi o da cadeia de ácido nucleico. 

Tendo em mente que a maior parte das moléculas de RNA consiste em somente uma única cadeia 

polinucleotídica. Já o DNA comumente apresenta dupla-fita, tendo duas cadeias 

polinucleotídicas unidas por ligações ou pontes de hidrogênio entre as suas bases nitrogenadas. 

As duas fitas de DNA correm em direções opostas, ou seja, são antiparalelas. Esta orientação é 

necessária para as fitas se completarem no espaço tridimensional. As pontes de hidrogênio entre 

as bases são feitas com palitos.( PURVES et al, 2019, p.271) 

            Considerando o modelo estrutural da dupla cadeia de DNA e as pontes de hidrogênio que ligam 

estas duas cadeias foram representadas pos dois palitos de  madeira para a ligação entre as bases Adenina-

Timina e por três palitos nas ligações entres as bases Citosina-Guanina,demostrando respectivamente, 

duplas e triplas ligações entre os pares de bases. Ligações de hidrogênio entre  as bases são 

especificamente  pareadas. De acordo com a regra de Chargaff, a adenina (A) faz par com a Timina(T) 

ao formar duas ligações de hidrogênio, e a guanina (G) faz par com a citosina (C) ao formar três ligações 

de hidrogênio ( PURVES et al, 2019, p.271). A figura 4 mostra como fica após o pareamento das 

cadeias.  

            

Figura 4- Construção da cadeia de DNA 

 

 

                                           Fonte: Elaborada Pela Autora 

 

             Para mostrar a estrutura espacial da dupla hélice do DNA, cada bolinha de isopor 

representou um nucleotídeo e cada uma das pontes de hidrogênio foi representada por palitos de 

madeira (figura 5). No início dos anos de 1950, o biofísico Maurice Wilkins, nascido na Nova 

Zelândia, descobriu uma forma de fazer fibras altamente ordenadas de DNA. Suas amostras 

foram analisadas através do processo de difração de raios X por Rosalind Franklin, no Kings 
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College, Londres.  Os dados de Franklin sugeriram que o DNA era uma dupla- hélice ( PURVES 

et al, 2019, p.271). 

 

Figura 5- Estrutura tridimensional da cadeia de DNA 

                                            Fonte: Elaborado Pela Autora 

 

                 Considerando a capacidade que o material genético possui de fazer cópias exatas de 

si mesmo foi elaborado  o modelo didático da replicação (Figura 6). Na duplicação do DNA, a 

molécula se abre, separando as bases à medida que as pontes de Hidrogênio são desfeitas. 

Quando as duas fitas se separam, elas atuam como molde, ou guias, para a síntese de duas novas 

fitas. Cada fita comanda a síntese de sua fita complementar ao longo de seu comprimento usando 

componentes monoméricos presentes na própria célula. Obedecendo sempre o pareamento 

Adenina- Timina e Guanina- Citosina (PURVES et al, 2019, p.292). 

 

Figura 6- Modelo didático da replicação do DNA 
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                                             Fonte: Elaborado Pela Autora 

             A síntese de RNA (mensageiro, por exemplo) foi usado apenas uma  das fitas do DNA 

para servir  de molde para a produção da molécula.  

             Na construção do modelo foi considerado os seguintes aspectos: 

 os nucleotídeos utilizados possuem o açúcar ribose no lugar da desoxirribose; 

 há a participação de nucleotídeos de uracila no lugar de nucleotídeos de timina. Assim, 

se na fita de DNA que está sendo transcrita aparecer adenina, encaminha-se para ela um 

nucleotídeo complementar contendo uracila; 

Imaginando um segmento hipotético de um filamento de DNA com a sequência de bases:  

DNA- ATGCCGAAATTTGCG 

             O segmento de RNAm formado na transcrição terá a sequência de bases: 

RNA- UACGGCUUUAAACGC 

             Em uma célula eucariótica, o RNAm produzido destaca-se de seu molde e, após passar 

por um processamento, atravessa a carioteca e se dirige para o citoplasma, onde se dará a síntese 

proteica. Com o fim da transcrição, as duas fitas de DNA seu unem novamente, refazendo-se a 

dupla hélice (PURVES et al, 2019, p.293). A figura 7 mostra o modelo da transcrição de uma 

molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA.   

 

 

Figura 7- Modelo da transcrição 
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                                     Fonte: Elaborada pela autora 

                O último modelo tridimensional foi o da síntese proteica ou tradução gênica. O modelo 

didático da fita de RNA produzido na atividade de transcrição foi fixado numa placa de isopor 

para melhorar a condução da atividade. 

               Quem participa da síntese de proteínas é o segmento de DNA que contém as 

informações para a síntese de um polipeptídeo ou proteína ( gene). O RNA produzido que contém 

uma sequência de bases nitrogenadas transcrita do DNA é um RNA mensageiro (PURVES et al, 

2019, p.299). 

              Além da fita de mRNA fixada no isopor, o modelo didático da síntese proteica  também 

apresenta os outros componentes participantes do processo: o ribossomo com suas duas 

subunidades, os tRNA e os aminoácidos. Todos feitos do mesmo material (isopor, tinta guache, 

palitos de madeira e velcro) Os aminoácidos são representados por figuras geométricas impressas 

em papel A4 com cores diversas colados em sobras de isopor. As ligações peptídicas são 

representadas por pedaços de velcro. 

              As duas subunidades do ribossomo foram desenhadas em papel para servir como molde 

para cortar o isopor. Depois de cortadas, foram pintadas para melhorar o contraste das cores. 

RNA transportadores , da mesma forma, feito o molde no papel e passado ao isopor pra ficar de 

tamanho padrão. O anticódon do tRNA foi feito cortando as bolinhas de isopor ao meio e fixando 

na extremidade que irá se ligar ao respectivo códon do mRNA. Sempre obedecendo a mesma 

legenda de cores das bases. 

O uso do modelo didático de síntese proteica se dá da seguinte maneira. A 

sequência de nucleotídeo do mRNA é fixado com palitos de madeira na placa de isopor. Os RNA 

transportadores e vários aminoácidos ficam disponíveis para dar andamento ao processo. O 

estudante encontra o códon de iniciação e encaixa a subunidade menor do ribossomo. Dando 

andamento, ele pega o  tRNA que tem o anticódon correspondente ao códon de iniciação, pega 

o aminoácido correspondente e fixa ao códon de iniciação. “Nos eucariotos, o RNA transportador 

iniciador,  aquele que se liga ao códon AUG, carrega o aminoácido metionina” (PURVES et al, 

2019, p.299). 
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                Em seguida, a subunidade maior do ribossomo é encaixada à subunidade menor, e 

como resultado, o RNAt- Met fica ligado ao sítio P do ribossomo, e o sítio A fica livre para a 

chegada de um novo RNAt- aminoacil. 

              O processo continua quando o estudante observa a sequência das três bases seguintes 

do RNA mensageiro (códon) identifica o RNAt  e o aminoácido correspondente e o fixa ao sítio 

A do ribossomo. Os sítios P e A agora estão ocupados e o estudante faz a ligação dos dois 

aminoácidos com o velcro que tem nos modelos de aminoácidos. Nesse momento, o primeiro 

RNAt é retirado através do sítio E voltando a ficar disponível na bancada. Seguindo o processo, 

o ribossomo é deslocado mais um códon sobre o RNAm como um vagão sobre os trilhos. A 

tradução gênica continua até que ocorra a terminação, ou seja, quase se alcança no RNAm um 

dos três códons de parada da tradução (UAG, UAA ou UGA). 

Figura 8- Modelo da tradução de proteínas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A produção de materiais pedagógicos manipuláveis como modelos tridimensionais vai 

ao encontro   tendência atual de ensino de Biologia que contempla o uso de metodologias que 

valorizem a participação ativa dos estudantes. (PRINCIVAL; VINHOLI, 2014). De acordo com 

(Duit e Glynn, 1996; Gilbert, 1991; Gilbert e Boulter, 1997) e revisto por Valk et al (2007) um 

modelo está sempre relacionado a um alvo e é projetado para um propósito especial (BULLOCK 

e TROMBLEY, 1999). Ainda de acordo com Valk (2007), o alvo pode ser um objeto, um 

fenômeno, um evento, um processo, um sistema ou uma ideia. Um modelo é sempre uma 

representação do alvo, mas a maneira como o alvo é representado no modelo (por exemplo, 

modelo tridimensional, equação matemática) pode ser bastante diferente, dependendo 
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principalmente do propósito do modelo. No entanto, sempre deve ser possível identificar o 

modelo e o alvo, e distinguir entre os dois.  

A ciência pode ser vista como um processo de construção de modelos e uma 

compreensão da natureza dos modelos, bem como a construção de modelos é um componente 

integral da alfabetização científica (VALK et al , 2007). Ainda de acordo Valk et al (2007), torna-

se essencial que os alunos aprendam a usar modelos em atividades de sala de aula, assim como 

projetar e testar seus próprios modelos, comparar e discutir modelos. 

No nosso trabalho resolvemos analisar o nosso modelo à luz das oito características 

gerais de modelos científicos descritas por Valk et al (2007), a saber: 

1-Modelo está sempre relacionado a um alvo (DUIT e GLYNN, 1996; GILBERT, 1991; 

GILBERT e BOULTER, 1997) e é projetado para um propósito especial (Bullock e 

TROMBLEY, 1999).  

O alvo do nosso modelo consiste no processo de síntese de proteínas indo desde a 

replicação do DNA, perpassa pela transcrição do RNA finalizando com o processo de tradução 

(síntese de proteínas). Portanto, as etapas dos processos de síntese de RNA e o uso do RNA como 

molde para a síntese de proteínas, assim como o modelo de ribossomo estão intrinsecamente 

relacionados à descrição teórica desses fenômenos. 

1- Um modelo serve como uma ferramenta de pesquisa que é usada para obter informações 

sobre o alvo que não podem ser facilmente observadas ou medidas diretamente 

(MAYER, 1992). 

Os modelos estão mostrando-se também como ferramentas altamente eficazes na 

transposição didática e, portanto, o nosso modelo tem atingido esse objetivo, facilitando a 

aprendizagem de Biologia Molecular no ensino médio.  

2- Um modelo tem algumas analogias com o alvo. A partir de analogias entre o alvo e o 

modelo, certos aspectos podem ser explicados (cf. ‘modelos analógicos’, HEMPEL, 

1965). 

O nosso modelo foi projetado para apresentar características que despertem nos alunos a 

curiosidade de fazer análises comparativas com as estruturas reais das moléculas que eles 

representam. 

3- Um modelo difere em certos aspectos do alvo. As diferenças tornam o modelo mais 

acessível para pesquisa do que o alvo (WOODY, 1995). 

Atualmente, várias tecnologias podem demonstrar de forma real a estrutura 

tridimensional de uma molécula. Dentre essas técnicas podemos citar a cristalografia, 
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espectrometria de massa, difração de raios x, entre outras. No entanto, esses modelos reais estão 

muito distantes da compreensão do aluno do ensino médio. Nesse caso, a representação dessas 

moléculas por meio de modelos  

4- Uma vez que ter analogias (3.a) e ser diferente (4.) levam a demandas contraditórias sobre 

o modelo, um modelo será sempre o resultado de um compromisso entre essas demandas 

(BLACK, 1962; VAN HOEVE-BROUWER, 1996). 

Os modelos foram projetados depois de uma vasta pesquisa sobre os modelos 

encontrados na literatura e sobre as estruturas delineadas nos livros de Bioquímica e Biologia 

Molecular. 

5- Um modelo não interage diretamente com o alvo que representa. 

As moléculas como DNA e RNA e estruturas supramoleculares como os ribossomos, 

dada às suas dimensões se tornam distantes da realidade dos alunos e o modelo materializa a 

perspectiva que o discente projeta em relação a essas moléculas. Portanto, o modelo deve 

interagir com o aluno ao invés do alvo que representa.  

6- Vários modelos de consenso podem coexistir com relação ao mesmo alvo (Van Oers, 

1988). 

Nosso modelo foi confeccionado baseado naqueles produzidos por Resende (2018), Vaz, 

et al (2012) e Orlando,(2009) et al Sousa, et al (2015). No entanto, vários outros pesquisadores    

tem publicado modelos variados, principalmente no que diz respeito ao material utilizado na 

confecção dos mesmos. 

7- Como parte das atividades de pesquisa, um modelo pode evoluir por meio de um processo 

interativo (VAN  HOEVE-BROUWER, 1996). 

Nossos modelos foram confeccionados para serem apresentados aos alunos como 

ferramenta didática para a aula de síntese de proteínas. No entanto, é essencial nesse processo de 

aprendizagem que se instigue os alunos a discutirem os modelos, como eles forem úteis e o que 

pode ser melhorado para otimizar o uso desses modelos em sala de aula. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             Como ciência, a Genética tem apresentado um progresso exponencial e sua posição tem 

sido destacada dentro da Biologia. Os conceitos de genética no âmbito escolar, são apontados 

por diversos trabalhos   como sendo um dos conteúdos que os alunos tem muita dificuldade em 

aprender. Isso se dá pelo vocabulário próprio da área e principalmente pelo fato de ser um 

conteúdo que precisa usar certo grau de abstração para ser compreendido. Mas mesmo diante 

desses desafios o ensino de genética não pode ser negado ao estudante. 

            Assim se faz necessário o uso de ferramentas metodológicas que permitam um ensino 

mais adequado e que seja capaz de chamar a atenção dos alunos e promover uma participação 

ativa na construção do saber. A produção dos modelos didáticos, com a utilização de bolinhas 

de isopor na montagem da estrutura de DNA e a todos os processos a ele relacionados na genética 

molecular do ensino médio visam favorecer a integração entre o conteúdo e as atividades 

práticas, estimulando o engajamento e a participação ativa no processo de aprendizagem. 

              A organização de uma sequência didática com os mesmos padrões de modelos didáticos 

em todas as propostas de aulas promoveu uma visão mais ampla de todos os processos que 

envolvem a genética molecular do Ensino Médio com uma visão menos segmentada do assunto, 

como geralmente é tradado na educação básica 

              Mostra-se como uma importante estratégia integradora, capaz de despertar nos colegas 

em sala de aula o interesse e o engajamento pelo assunto, tornando a aula mais interessante, as 

relações mais horizontais e, assim, facilitando a assimilação de conceitos relacionados à genética. 
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