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Introdução 

O Brasil está entre os países com maior diversidade biológica, por seu número de espécies 

vegetais, animais e microrganismos descritos taxonomicamente. É importante destacar que, 

somente em plantas superiores, o Brasil possui cerca de 55 a 60 mil espécies, correspondente a 

algo em torno de 22% do total aproximado de 250 mil existentes em todo o globo terrestre. O 

Pantanal, a Caatinga, Cerrado e a Amazônia, por exemplo, são biomas que possuem 

verdadeiros bancos naturais de recursos genéticos ainda em descobrimento (GIACOMETTI, 

1993; VALOIS, 2016). Contudo, a realidade mais preocupante é que habitats naturais têm sido 

degradados, independentemente do bioma. Os recursos genéticos em condições in situ estão 

reduzindo em área e sofrendo erosão genética em diversidade devido à ação antrópica, 

destinando o uso das áreas à agropecuária, à formação e expansão de cidades etc.  

O estudo em temas relacionados a Recursos Genéticos, sua conservação e uso pode ser 

uma das formas de compreensão e redução do impacto da destruição de grandes áreas naturais. 
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Dentro da ementa dos cursos stricto sensu, principalmente os de pós-graduação em Genética, o 

ensino de tópicos voltados aos Recursos Genéticos tem sido cada vez mais frequente. Com 

reconhecida importância dentro da Genética, a área de Recursos Genéticos envolve uma ampla 

quantidade de informações e conceitos que devem ser muito bem assimilados pelos alunos. 

Atualmente, em diversos cursos de pós-graduação, a disciplina de Recursos Genéticos é 

ministrada a partir de aulas expositivas, práticas, com visitas a Unidades de Pesquisa, etc. Desta 

maneira, propomos a construção e utilização de um jogo de perguntas e respostas que abordem 

desde conceitos básicos até mesmo estudos de caso, para que os professores possam ter à 

disposição mais esta ferramenta para promover maior interesse dos alunos no tema, tornando a 

aula mais dinâmica, interativa e facilitando o processo de ensino e da aprendizagem. Acredita-

se que com esta abordagem e tipos de perguntas, os alunos poderão simular situações em que 

são responsáveis pela preservação in situ e/ou conservação ex situ de recursos genéticos e 

testarem suas reações frente aos desafios. Vale ressaltar que o tema do jogo pode ser escolhido e 

alterado facilmente de acordo com a realidade do grupo e temas abordados. É possível adaptá-

lo inclusive para assuntos relacionados especificamente a Recursos Genéticos Vegetais, Animais 

ou de Microrganismos, às atividades específicas (coleta, intercâmbio, caracterização, 

identificação, documentação, informatização, preservação, conservação, educação ambiental e 

uso). É possível adaptar as perguntas específicas ou genéricas.  

Objetivo da atividade:  

Assimilar conceitos dentro da disciplina de Recursos Genéticos, utilizando um jogo de 

tabuleiro. 

Sobre o Tabuleiro: 

O tabuleiro é composto por 16 casas das quais, 2 casas são de posição (entrada no jogo e 

saída), 10 casas de perguntas e 4 casas com a temática “Sorte ou Azar”. É recomendado, a sua 

elaboração a partir de um programa de gráfico que pode ser projetado durante a aula. Na Figura 

1 encontra-se um modelo proposto do tabuleiro. 

 

Figura 1. Modelo proposto para o tabuleiro do jogo 

 



Revista RG News 2 (2) 2016 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

76 

 

Instruções para o jogo: 

Os jogadores serão distribuídos em dois grupos. O início pode se dar por sorteio simples 

dos grupos, com tempo aproximado da atividade, de 60 minutos. 

As perguntas devem ser lidas, em voz alta, pelo instrutor, dirigida aos alunos jogadores (* 

O professor fica livre para elaborar outras ou mais questões, e julgar os erros e acertos).  

Ao errar a resposta à uma questão o grupo sofrerá alguma penalidade que estará 

discriminada nas cartas. Acertando a resposta o grupo avança uma casa no jogo. A temática 

“Sorte ou Azar” no tabuleiro corresponde a cartas que poderão conter algum prêmio “SORTE” 

ou penalidade “AZAR” que deverão ser retiradas pelo instrutor ou algum membro da equipe 

jogadora aleatoriamente (Figura 2). Vence o jogo, a equipe que responder corretamente ao maior 

número de perguntas chegando, portanto, em primeiro lugar no fim do percurso. 

Cartas do jogo: Abaixo encontram-se as perguntas que poderão ser impressas e lidas pelo 

professor em voz alta para a turma no momento da realização da atividade e as ações da casa 

“Sorte ou Azar” no tabuleiro do jogo (Figura 2). 

 

Exemplos de questões que podem ser propostas em um jogo:  

No caso sugere-se um número de 18 a 20 perguntas, que seriam suficientes para completar 

o jogo no tempo estimado para uma aula. Ex.: 

Pergunta 1: Quais são os principais métodos de conservação de germoplasma para uma 

coleção biológica de microrganismos? Errar: Perde uma jogada. 

Pergunta 2: Você e sua equipe são responsáveis por um núcleo de conservação de uma 

raça de cavalos pantaneiros. Desejando conservar por um longo período o sêmen de alguns 

animais, qual tipo ideal de conservação de germoplasma seria proposto? Explique. Errar: Perde 

uma jogada. 

Pergunta 3: Houve uma tempestade, e alguns acessos do seu Banco Ativo de Germoplasma 

(BAG), conservado a campo, foram perdidos. Como você deverá proceder para recuperar o 

germoplasma? Errar: Perde duas jogadas. 

Pergunta 4: Você e sua equipe gostariam de realizar a caracterização do BAG. Sabendo 

que existem poucos recursos financeiros, qual o tipo de caracterização inicial seria o mais 

recomendado? Justifique sua resposta. Errar: Volte uma casa. 

Pergunta 5: Você e sua equipe conseguiram realizar a caracterização fenotípica do BAG, 

como vocês procederiam para documentar essas informações? Errar: Perde uma jogada. 

Pergunta 6: Um pesquisador de uma instituição pública visitou seu BAG e perguntou a 

você e sua equipe qual seriam as definições de Preservação “in situ”, Conservação “ex situ” e 

Preservação/Conservação “on farm”. Como você explicaria cada uma delas? Errar: Perde duas 

jogadas. 
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Pergunta 7: O que é Coleção Nuclear e o que deve ser feito para estabelecer essa coleção? 

Errar: Volte duas casas. 

Pergunta 8: Você e sua equipe decidiram constituir um laboratório de conservação in vitro. 

Quais os pontos positivos e negativos deste tipo de conservação? Explique. Errar: Perde uma 

jogada. 

Pergunta 9: Você e sua equipe receberão sementes de acessos provenientes de outro país 

que serão incorporados no BAG. O que é necessário fazer antes da incorporação deste material? 

Explique. Errar: Volte uma casa. 

Pergunta 10: Cite as principais diferenças entre: Patrimônio Genético, Recursos Genéticos 

e Germoplasma. Errar: Fique uma vez sem jogar. 

Pergunta 11: Explique a frase: Todo germoplasma é um recurso genético, mas nem todo 

recurso genético é um germoplasma. Errar: Volte uma casa. 

Pergunta 12 O que é um Banco Base de Germoplasma? Explique fornecendo exemplos. 

Errar: Volte uma casa. 

Pergunta 13: Foram isolados embriões do BAG Caprinos e grãos de pólen do BAG Citros. 

Você gostaria de conservar estes materiais utilizando a técnica de criopreservação. Explique os 

pontos positivos e negativos desta técnica? Errar: Fique uma vez sem jogar. 

Pergunta 14: Defina pré-melhoramento e qual sua importância para um BAG e para o 

melhoramento? Errar: Volte uma casa. 

Pergunta 15: Defina conhecimento tradicional associado a um determinado acesso de um 

BAG e qual seu impacto na conservação e uso do germoplasma? Errar: Volte uma casa. 

Pergunta 16: Você e sua equipe desejam enviar sementes de vários acessos do BAG Feijão 

para o Banco Base da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – DF. Quais são os 

principais cuidados a serem tomados para o envio destas sementes? Errar: Fique uma vez sem 

jogar. 

Pergunta 17: Quais são os pontos fortes e fracos da preservação in situ de germoplasma? 

Errar: Volte uma casa. 

Pergunta 18: Quais os pontos fortes e fracos da conservação ex situ de germoplasma? Errar: 

Volte uma casa. 
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Ações com temática “SORTE” ou “AZAR”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Tal jogo se mostrou muito eficiente e útil para avaliação pelo professor do que foi 

realmente assimilado por seus alunos, assim como para motivação pelo tema de recursos 

genéticos, sendo, portanto, recomendado pelos autores. 

 

Bibliografia 

 

GIACOMETTI, D. C. Recursos genéticos de fruteiras nativas do Brasil. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE 

RECURSOS GENÉTICOS DE FRUTEIRAS NATIVAS, 1992, Cruz das Almas, BA. Anais, Cruz das Almas: 

EMBRAPA-CNPMF, 1993. p. 93-99. 

VALOIS, A.C.C. A biodiversidade e os recursos genéticos. In Recursos genéticos e Melhoramento de plantas para 

o Nordeste Brasileiro. Disponível em: http://www.cpatsa.embrapa.br/catalogo/ livrorg/biodiversidade.pdf. 

Acesso em: 31 maio 2016. 

  

CARTA SORTE: 

Sua coleta foi bem-sucedida. Avance 

duas casas! 

CARTA AZAR: 

Seu banco de germoplasma foi 

tomado por pragas. Volte uma casa! 

CARTA SORTE: 

Você e sua equipe conseguiram mais 

recursos financeiros para a 

conservação do BAG. Avance uma 

casa! 

CARTA AZAR: 

Você documentou de maneira 

errônea vários acessos do BAG. 

Fique uma vez sem jogar! 

Figura 2. Cartas de sorte e azar. 

 


