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Relacionando os conceitos: 
Genética da Conservação*

*O jogo foi desenvolvido para alunos do ensino 
superior em Ciências Biológicas, na disciplina 
Genética da Conservação. Entretanto, pode ser 
facilmente adaptado para outras áreas do saber.

MATERIAIS DIDÁTICOS
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Genética na escola

O aprendizado e a assimilação de conceitos constitui 
elemento central da educação em Ciências. 

Particularmente a Genética, em decorrência do grande 
número de conceitos inerentes à área é uma disciplina de 
difícil compreensão por parte dos discentes. Nesse contexto, 
vale ressaltar que a apropriação do conceito científico implica 
em relacionar novos conceitos a outros, e muitas vezes, o 
docente não possui ferramentas para mensurar o aprendizado 
da interdependência conceitual por parte dos discentes. Este 
jogo didático permite ao docente avaliar, mas, sobretudo 
diagnosticar dificuldades preliminares de relacionamento 
de conceitos antes das avaliações tradicionais (e.g. provas 
dissertativas). De outra parte, os discentes terão a oportunidade 
de avançar em conhecimento de forma prazerosa. 

O jogo foi desenvolvido para discentes do 
ensino superior em Ciências Biológicas, na 
disciplina Genética da Conservação, uma 
ciência relativamente recente que utiliza a 
teoria genética aliada a técnicas molecula-
res visando reduzir o risco de extinção de 
espécies ameaçadas, tendo como objetivo 
em longo prazo preservar as espécies como 
entidades dinâmicas capazes de evoluírem 
e adaptarem-se às mudanças ambientais 
(FRANKHAM et al, 2004). Pelo caráter 
multidisciplinar dessa ciência, variados con-
ceitos são introduzidos para os discentes, 
tornando a disciplina um excelente modelo 
para a aplicação do jogo. Contudo, o jogo 
pode ser facilmente adaptado para outras 
matérias, bastando ao docente substituir os 
conceitos aqui apresentados e relacionar ou-
tros novos conceitos.

REGRAS DO JOGO
A. Participantes

15 (o jogo pode ser ajustado conforme a ne-
cessidade do docente).

B. Componentes

• 15 cartões de EVA cortados na metra-
gem 8,5 x 6 cm, espessura de 0,2 cm, de 
cores diferentes;

• Fita dupla face de espuma (com ao me-
nos 2 cm de largura);

• Pincel Atômico Preto.

C. Desafio

O discente deverá descobrir qual o tema es-
crito no cartão escolhido. 
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D. Preparo do jogo pelo docente

1. O docente deverá escrever um conceito 
de Genética da Conservação com o pincel 
atômico em uma das faces de cada cartão 
(Figura 1). Imagens de animais (e.g. pan-
da) podem ser provenientes da internet, 
impressas e coladas no cartão.

Figura 1.
Cartões de EVA com 
importantes conceitos de 
Genética da Conservação.
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Figura 1.
Cartões de EVA com 
importantes conceitos de 
Genética da Conservação.
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2. Na outra face deverá ser colado 5.5 cm (de 
comprimento) de fita dupla face em cada 
cartão (Figura 2), mantendo o liner pro-
tetor até o momento do jogo (isso evita o 
desgaste da cola).

3. Desenhe uma seta logo acima da fita du-
pla face colada no cartão, de modo que a 

seta indique a orientação correta do con-
ceito no cartão (Figura 2).

4. O docente deverá confeccionar e imprimir 
uma folha para cada aluno com informações 
e dicas (ficha de informações) que auxiliarão 
os discentes a descobrir a palavra escolhida, 
finalizando com um questionamento.

Figura 2. 
Cartão de EVA no qual em uma 
das faces é exibido o conceito 
(e.g. diversidade genética) e 
na outra é colada uma fita e 
desenhada a seta.

DIVERSIDADE

GENÉTICA

Fita dupla face  
colada no cartão  
(com o liner)

FRENTE

VERSO

150 Genética na Escola  |  Vol. 8  |  Nº 2  |  2013



FICHA DE INFORMAÇÕES

Nome do aluno: _____________________________________________________________________________

Cor do cartão escolhido: _____________________________________________________________________

DICAS
AZUL CLARO

1. Como podemos aumentar o AZUL CLARO? Resposta: AZUL ESCURO e LARANJA.
2. AZUL CLARO é diretamente proporcional a quem? Resposta: ROXO.

AZUL ESCURO
1. Qual o fator inicial que reduz o AZUL ESCURO? AMARELO.
2. De que forma o AZUL ESCURO pode ser aumentado? LARANJA.

VERDE CLARO
1. Onde o VERDE CLARO é mais forte? VERMELHO.
2. A atuação do VERDE CLARO pode levar a qual consequência? CINZA.

VERDE ESCURO
1. O que podemos esperar como consequência do VERDE ESCURO? ROSA.

CINZA
1. Quem está próximo do CINZA? VERMELHO, BRANCO.
2. Quem pode ocasionar diretamente o CINZA? VERDE CLARO.

VERDE PISCINA
1. Qual fator pode desencadear o VERDE PISCINA? AMARELO.
2. Quando o VERDE PISCINA ocorre, espera-se uma redução de quem? AZUL CLARO, ROXO.

LARANJA
1. O que o LARANJA pode evitar? CINZA.
2. Quem o LARANJA pode aumentar? AZUL CLARO.
3. Durante o LARANJA, o que devemos minimizar? VERDE ESCURO, ROSA.

AMARELO
1. O que o AMARELO pode gerar? VERDE ESCURO, VERMELHO, VERDE PISCINA 
2. O AMARELO deve produzir estruturação em qual fator entre as populações? AZUL CLARO.

VERMELHO
1. O que esperamos encontrar no VERMELHO? VERDE ESCURO, ROSA, VERDE CLARO.
2. Quem atualmente tem VERMELHO? BRANCO.

ROXO
1. Quem é necessário em grande quantidade para que o ROXO não seja reduzido? AZUL CLARO.

ROSA
1. O ROSA pode aparecer logo após a ocorrência de quem? VERDE ESCURO.

PRETO
1. O PRETO ocorre devido a quem? LILÁS.
2. Para evitar o PRETO é necessário que qual processo seja feito de forma correta? LARANJA.
3. Para evitar o PRETO é necessária a identificação correta de quem? MARROM.

MARROM
1. Quem é um exemplo de MARROM? BRANCO.
2. Qual o resultado do cruzamento de MARRONS diferentes? LILÁS.

LILÁS
1. Qual o resultado provável de LILÁS? PRETO.

BRANCO
1. Quais características podemos encontrar atualmente em BRANCO? VERDE ESCURO, VERMELHO, ROSA. 
2. O que vem sendo feito para o BRANCO? LARANJA.

Qual o seu tema? Justifique sua reposta com base nas dicas fornecidas.
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E. Modo de jogar

1. Na aula anterior ao jogo, o docente de-
verá solicitar aos discentes que estudem 
uma lista de conceitos importantes da 
matéria; preferencialmente, a quantida-
de de conceitos deve ser sempre superior 
à quantidade de temas que serão apre-
sentados aos discentes durante o jogo 
(neste caso, superior a 15 temas).

2. No dia do jogo, inicialmente os discentes 
deverão posicionar as carteiras de modo 
que seja formado um círculo (Figura 3).

3. Em seguida, o docente deverá colocar no 
quadro-negro as quinze cores dos car-
tões de EVA.

4. Cada discente deverá escolher uma das 
quinze cores possíveis (ordem de escolha 
aleatória). O cartão será entregue pelo 
docente com a face do tema (conceito) 

Figura 3. 
Esquema geral do 
posicionamento dos discentes 
na sala de aula durante a 
aplicação do jogo. Cada 
discente deverá estar sentado 
na carteira portando caneta, 
lápis, borracha e a ficha 
de informações entregue 
previamente pelo docente.

voltada para baixo e a face contendo a 
fita dupla face (com o liner) voltado para 
cima (na visão do aluno). O aluno deverá 
retirar o liner de proteção da dupla face e 
afixar bem o cartão na testa com a flecha 
voltada para cima, não devendo virar o 
cartão para a face onde está escrito o tema 
e, não sendo permitida qualquer comuni-
cação com o discente ao lado. Nessa etapa 
é importante que o discente não veja o 
tema que está escrito em seu cartão.

5. Após todos terem colado os temas na 
testa (Figura 3), certifique-se de que 
cada discente consiga visualizar os te-
mas dos outros, e que esses possam di-
ferenciar as cores. Caso seja necessário, 
lembre o discente a respeito da cor que 
ele escolheu, e eventualmente esclareça 
dúvidas sobre a cor do cartão dos outros 
discentes (Figura 4).
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6. Solicite ao discente que preencha a ficha 
de informações, com o nome e a cor do 
cartão selecionada.

7. O docente deverá fazer a leitura cuida-
dosa da ficha de informações para a clas-
se, quando serão fornecidas importantes 
dicas em forma de perguntas e respostas 
sobre o tema escolhido por cada discen-
te. Opcionalmente, o docente poderá 
apenas entregar a ficha e solicitar que os 
próprios alunos leiam individualmente, e 
esclarecendo possíveis dúvidas.

8. Após a leitura cuidadosa, os discentes 
deverão olhar para o cartão dos outros 
discentes, especialmente aqueles com 
temas relacionados com a cor escolhida 
pelo discente.

9. Depois da observação, o discente deverá 
concatenar todas as informações possí-
veis e descobrir qual o conceito escolhido 
por ele, respondendo a questão no final 
da ficha de informações e justificando a 
escolha*. 

10. Exemplificando. O discente que escolheu 
o cartão “verde escuro” deverá preferen-
cialmente observar os conceitos do car-
tão rosa (i.e. depressão endogâmica), la-
ranja (i.e. manejo genético), amarelo (i.e. 
fragmentação), vermelho (i.e. população 
pequena), verde piscina (i.e. gargalo de 
garrafa), verde claro (i.e. estocasticidade) 
e branco (panda) que estão diretamente 
relacionados ao conceito escolhido por 
ele, de acordo com a ficha de informa-
ções. De posse desses conceitos, o dis-
cente deverá então, por dedução, chegar 
ao conceito oculto escolhido, observando 
as dicas. Nesse passo, o discente poderá 
inclusive assimilar novas relações en-
tre os conceitos que a priori não tivesse 
compreendido. A dedução será possível, 
pois o discente que selecionou o cartão 
verde escuro (tema: endogamia) saberá 
que a consequência do seu tema ocasio-
na o rosa (i.e. depressão endogâmica), 
que o laranja (i.e. manejo genético) tem 
como objetivo minimizar o verde escuro 
(além de minimizar concomitantemente 
a depressão endogâmica), que o amare-

*OBS: Caso o discente coloque 
uma resposta diferente do tema 
escrito no cartão, e a resposta 
devidamente justificada estiver 
condizente com as dicas 
fornecidas, a resposta será 
considerada certa.

lo (i.e. a fragmentação) pode ocasionar 
o verde escuro (além de ocasionar uma 
população pequena e eventos de gargalo 
de garrafa) e que uma das características 
atuais das populações de panda é verde 
escuro. Por fim, a última dica direta in-
formará ao discente que em populações 
pequenas podemos esperar que ocorra o 
verde escuro (além de depressão endogâ-
mica e eventos estocásticos ambientais, 
demográficos e genéticos). Assim, por 
dedução, o discente concluirá que o tema 
escrito em seu cartão é a endogamia, e 
terá variados meios para argumentar so-
bre essa dedução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O número de discentes pode variar, de forma 
que novos conceitos podem ser adicionados 
ou removidos conforme a necessidade, sendo 
essencial que os conceitos presentes tenham 
relação entre si (com ao menos três relacio-
namentos por tema). Em classes muito nu-
merosas, pode-se alternativamente dividir o 
tema por grupos, o cartão poderá ser colado 
na frente da carteira, por exemplo, posicio-
nando os discentes atrás dessa carteira, de 
modo que não consigam visualizar o tema 
(apenas o tema dos outros grupos).

A atividade é indicada para servir de com-
plemento e avaliação preliminar dos conhe-
cimentos adquirido pelos discentes. Assim, 
pode ser executada anteriormente à prova te-
órica, caracterizando-a como uma avaliação 
apenas de caráter somatório (e.g. até 1 ponto 
na média final), tornando a atividade mais 
prazerosa para os discentes.

A posteriori ao jogo, após a entrega das no-
tas da atividade lúdica, é recomendável que 
o docente faça uma correção oral de todos 
os temas, com ênfase nas relações em que os 
discentes encontraram maiores dificuldades. 
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