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Resumo 
Definidos como a fração da biodiversidade que tem previsão de uso atual ou potencial, os Recursos Genéticos são uma 
área de grande importância dentro da Genética e da Biologia. O nosso país megadiverso é dotado de uma riqueza 
inestimável de biodiversidade, assim, o conhecimento acerca da sua preservação e uso deve ser cada vez mais divulgada 
em todas as esferas do conhecimento. Neste sentido, esse artigo se propõe a elaboração e a proposta de aplicação de uma 
atividade lúdica em formato de “Jogo de Dominó”, abordando como tema central os Recursos Genéticos como público-
alvo todas as pessoas da sociedade. O jogo é composto por várias cartas dotadas de informações, sendo categorizadas por 
questionamentos, respostas, termos ou figuras todas elas relacionadas a esfera dos Recursos Genéticos. Vence o jogo a 
equipe que formar o maior número de sequências corretas com as cartas disponibilizadas.  Para enriquecimento da 
atividade, é sugerido ao mediador sugestões de abordagem do tema, ampliando as possibilidades de aprendizado. Assim, 
somada a importância do tema com a grande quantidade de termos e significados que essa área disponibiliza, tem-se uma 
ferramenta com rico material cultural para facilitar o processo norteador do ensino e da aprendizagem, tornando o assunto 
mais cativante e motivador. Além, de disseminar e informar sua importância para toda a sociedade. 
Palavras-chave: atividade lúdica, sociedade, conservação, germoplasma. 
 
Abstract 
Germoplasm domino: Facilitating and popularizing the teaching of genetic resources through a play 
Defined as the fraction of biodiversity that is expected to be used today or potentially, Genetic Resources are an area of 
great importance within Genetics and Biology. Our megadiverse country is endowed with an invaluable richness of 
biodiversity, so knowledge about its preservation and use must be increasingly disseminated in all spheres of knowledge. 
In this sense, this article proposes the elaboration and the proposal of application of a playful activity in the format of 
“Domino Game”, addressing Genetic Resources as the target audience for all people in society. The game consists of 
several cards with information, being categorized by questions, answers, terms or figures, all related to the sphere of 
Genetic Resources. The team that wins the most correct sequences with the cards available wins the game. To enrich the 
activity, suggestions to approach the theme are suggested to the mediator, expanding the learning possibilities. Thus, 
added to the importance of the theme with the large amount of terms and meanings that this area provides, there is a tool 
with rich cultural material to facilitate the guiding process of teaching and learning, making the subject more captivating 
and motivating. In addition, to disseminate and inform its importance to the whole society. 
Keywords: ludic activity, society, conservation, germplasm. 
 
Introdução 

O Brasil é o país de maior megadiversidade no planeta possuindo, portanto, uma grande riqueza em Recursos 
Genéticos distribuído em todos os seus principais biomas (Caatinga, Campos Sulinos, Cerrado, Mata Atlântica, Mata 
Amazônica, e Pantanal). Numa esfera global, segundo GANEM & DRUMMOND (2011), devido ao mau cuidado com 
os recursos genéticos, o planeta vive uma crise caracterizada pela perda de espécies e até mesmo de ecossistemas inteiros, 
alertando-nos que se trata de uma crise silenciosa que caso não seja barrada poderá levar à homogeneização biótica do 
planeta. Essa crise aumenta com a atividade intensificada do desmatamento nos ecossistemas tropicais (matas tropicais), 
onde se concentra a maior parte da biodiversidade. Assim, divulgar e ensinar a temática de Recursos Genéticos ao público 
em geral e nas escolas para os alunos é uma tarefa de grande importância para a conscientização da sua conservação e do 
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seu uso sustentável. No entanto, os Recursos Genéticos envolvem uma grande quantidade de termos científicos de 
significados muitas vezes abstratos, o que pode gerar dúvidas em detrimento da aprendizagem e compreensão.  

Para superarmos tais obstáculos, propomos a realização de uma atividade prática lúdica de um jogo do “tipo 
dominó” abordando a temática dos Recursos Genéticos, voltados para toda a sociedade. GONÇALVES, FÁVERO e 
DINATO (2016) propuseram uma atividade lúdica de um jogo de tabuleiro no modelo de perguntas e respostas aplicados 
no ensino superior para facilitar a aprendizagem de temas ligados aos Recursos Genéticos, porém, algo semelhante inexiste 
para se aplicar não só no nas escolas, como também para o público em geral. Assim, optou-se por organizar este jogo, 
para suprir tal lacuna existente, disponibilizando benefícios aos participantes no que tange a motivação do aprendizado, 
assimilação do conhecimento, e popularização do tema. Essa atividade pode ser realizada por um tempo médio de 60 
minutos, adaptada ao critério de cada ministrante. Apresentam-se sugestões de cartas do jogo de dominó para impressão 
e disponibilização aos participantes. 
 
Materiais em métodos 
 
Materiais utilizados na atividade: 
 
 - 21 folhas de papéis sulfite que servirão para compor os dominós; 
 - Impressora para imprimir os dominós. 

Metodologia para desenvolvimento da atividade 

Inicialmente sugere-se a divisão dos participantes em grupos de quatro integrantes, aos quais será entregue um total 
de 5 dominós (cartas) disponíveis a seguir para sua impressão. O mediador colocará no centro da sala a primeira carta, o 
grupo que possuir a definição, ou palavra, ou desenho que corresponda à carta deverá colocar seu dominó logo em seguida 
formando assim o par do respectivo dominó. Para exemplo da carta inicial, observar a figura 1. 
 

 

Figura 7. Exemplo de carta inicial para composição do “Dominó do Germoplasma”. Texto e arte do próprio autor. 

A atividade seguirá em sequência com os grupos formando um caminho, sempre respondendo o termo em questão. 
O mediador irá comentar ou complementar algo a respeito de cada carta, permitindo assim uma maior interação dos 
participantes sobre os temas. Vence a equipe que colocar o maior número de cartas fazendo a associação correta com as 
questões, palavras ou figuras no dominó. Para exemplo de jogabilidade observar a figura 2. As setas na carta indicam que 
o participante pode colocar a carta sequencial em qualquer sentido das setas. Antes de entregar as cartas, as mesmas devem 
ser embaralhadas. 
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Figura 8. Exemplo de jogabilidade do “Dominó do Germoplasma”. Texto e arte do próprio autor. 

 
Sugestões de condução da atividade 

Ao decorrer da atividade, conforme os participantes forem completando o dominó corretamente, o mediador pode 
incluir comentários acerca dos temas que irão surgindo, problematizando questões acerca dos Recursos Genéticos, 
complementando conceitos e fazendo comentários. A seguir, como exemplo, temos uma complementação sobre a foto do 
dominó da Uva. Quando o grupo colocar corretamente o dominó da carta da figura da Uva, o mediador pode comentar 
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sobre as principais atividades que o Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Uva possui, como o mantido pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Uva e Vinho na cidade de Bento Gonçalves – RS. Comentar que o banco 
possui acessos introduzidos de diferentes partes do mundo. Que a coleção inclui mais de 32 espécies de Vitis spp., com 
grande número de cultivares das espécies cultivadas (V. vinifera, V. labrusca, V. rotundifolia), cv. híbridas oriundas a 
partir de cruzamento entre espécies distintas e espécies silvestres dos três centros de dispersão da videira: Americano, 
Euroasiático e Asiático (EMBRAPA, 2021). Para enriquecimento do tópico, mostrar uma foto da unidade aos envolvidos 
(Figura 3a) e de algumas cultivares de uva mantidas no BAG (Figura 3b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Outra discussão que pode ser feita é acerca das cartas de dominó da figura 4. Quando o grupo completar sua 

sequência, comentar aos jogadores que a imagem é uma gramínea e pertencente ao gênero Paspalum L. spp. com grande 
diversidade de espécies, utilizada principalmente como espécies forrageiras (alimentação animal), além de servir como 
cobertura de encostas e fins ornamentais. Dialogar com os jogadores que o nosso país é o principal centro de origem do 
gênero. Além disso, a Embrapa Pecuária Sudeste, localizada no município de São Carlos, no Oeste Paulista detém uma 
expressiva coleção de acessos mantidos no Banco Ativo de Germoplasma de Paspalum (BAG Paspalum), com 
aproximadamente 450 acessos (GONÇALVES, 2019). Na figura 5, está evidenciado o BAG Paspalum mantido pela 
Embrapa Pecuária Sudeste, que poderá ser apresentada aos jogadores. 

 

a 

Figura 9. Embrapa Uva e Vinho. a) foto dos vinhedos experimentais. Fonte: MAZZAROLO (2021). 
Disponível em: https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=1596821&t=1397569209269 e b). 
Algumas cultivares de uva oriundas do BAG Uva. Fonte: ZANELLA (2021). Disponível em: 
https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=1602551&t=1397655807653 

b 
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Figura 10. Dominó que representa a gramínea do gênero Paspalum com sua respectiva carta dominó de resposta. Texto e arte 
do próprio autor. 
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Figura 11. Banco Ativo de Germoplasma de Paspalum spp. da Embrapa Pecuária Sudeste. Observar a diversidade fenotípica entre os 
acessos. Fonte: GONÇALVES (2019). 

 
Resultados esperados 

Desejamos que a prática dessa atividade, em conjunto com o envolvimento dos participantes, traga benefícios na 
motivação e na aprendizagem, tornando o tema de Recursos Genéticos interessante e agradável. 

 
ANEXO: Cartas do dominó para impressão páginas 61 a 66 após as referências. 
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