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I ONE-G

• Projeto CNPq = R$ 120.000,00

• Público atendido = 300.000 alunos 

• Custo por aluno = R$ 0,40 (sem contar • Custo por aluno = R$ 0,40 (sem contar 
efeito residual)

• Apoio Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários da UNICAMP

• Sociedade Brasileira de Genética



LDCC

• O projeto e os jogos foram desenvolvidos 
no Laboratório de Difusão Científica e 
Cultural (LDCC) do Depto de Genética e Cultural (LDCC) do Depto de Genética e 
Evolução do Instituto de Biologia da 
UNICAMP,  criado com financiamento do 
Programa Pró-Ciências CAPES/FAPESP e 
apoio da PREAC UNICAMP





EVOLUINDO GENÉTICA: 
o jogo

• Jogo de tabuleiro com pinos e dados

• Jogado a partir de perguntas e respostas 
sobre o programa de Genética para o ensino sobre o programa de Genética para o ensino 
Fundamental (256) e Médio (544)

• A vitória é resultado de um maior acerto das 
perguntas de múltipla escolha, somado ao 
fator sorte nos dados 







1ª OLIMPÍADA NACIONAL EVOLUINDO-GENÉTICA
CNPq

• 10 ESTADOS (Regionais SBG/ PREs)
• 300 ESCOLAS (fora Estado de SP)
• 3.000 JOGOS EVOLUINDO-GENÉTICA
• 300.000 ALUNOS• 300.000 ALUNOS
• INICIO: MAIO 2002  FINAL: 24-26 JUNHO  

2003
• ENSINO MÉDIO & FUNDAMENTAL
• 20 HORAS CURSO ATUALIZAÇÃO EM 

GENÉTICA PARA 300 PROFESSORES 



ONE-G: Objetivos 

• Curso de Atualização para Professores.
• Ensinar sem constranger.
• Ensinar o que professor não sabe e não o • Ensinar o que professor não sabe e não o 

que eu acho que ele não sabe.
• Atingir professor com formação muito 

deficiente.
• Aprender com professor ouvindo todo o 

tempo.



CENÁRIO

• Professor com formação deficiente

• Escola desestruturada

• Aluno egresso ambiente aculturado• Aluno egresso ambiente aculturado

• Auto estima baixa

• Falta de material de apoio 



ONE-G: Estratégia

• Não pretende apresentar modelo. É antes de 
tudo uma provocação.

• Os jogos desinibem. • Os jogos desinibem. 

• Desenvolvimento de uma linguagem.

• “Cooperação adulta”. 

• Estimular aluno, professor e escola.



ONE-G: Justificativa

• Sistema permite multiplicação rápida

• Não requer infraestrutura

• Baixo custo e material permanece • Baixo custo e material permanece 
disponível

• Sistema de fichas modular permite 
atualização permanente e independente

• Adaptável à realidade local



Material didático

• Evoluindo-Genética (10 por escola)

• Embaralhando o DNA

• Jogo do Saber: Genética Básica, • Jogo do Saber: Genética Básica, 

• JS G. Populações 

• JS G. Quantitativa 

• JS G. Evolutiva

• JS Genômica



Apostila de aulas práticas

• Daltonismo

• PTC

• GP botões pressão

• DNA recombinante I: 
enzimas de restrição

• DNA recombinante II: 
construindo uma 

• GP botões pressão

• Deriva

• Herdabilidade

• Seleção Natural

• Mutações na Hb

construindo uma 
molécula 
recombinante



CRONOGRAMA 1

• CONVOCAÇÃO COORDENADORES

• CONVOCAÇÃO ESCOLAS E 
PROFESSORESPROFESSORES

• DISTRIBUIÇÃO DE JOGOS

• OFICINA COM P-A

• PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DO 
JOGO PARA ALUNOS 



CRONOGRAMA 2

• CURSO PARA OS P-A (20 HRS)

• FINAIS NAS ESCOLAS

• FINAL ESTADUAL • FINAL ESTADUAL 

• FINAL NACIONAL

• ENTREGA DE RELATÓRIOS E NOVAS 
PERGUNTAS POR CADA ESCOLA













1ª OLIMPÍADA NACIONAL

• A organização é feita nos estados através de 
professores de 8 Universidades  e a Escola 
de Formação em Saúde da Família e de Formação em Saúde da Família e 
Secretaria de Educação em Sobral no Ceará

• A primeira fase compreende uma Oficina 
Didática apresentando os jogos e deixando 
aberta a condução do processo que se dá de 
acordo com as condições locais



OFICINAS DIDÁTICAS

• Em cada estado foi organizada uma Oficina 
de Jogos para:

• Apresentar e usar o material didático • Apresentar e usar o material didático 

• Discutir o funcionamento das Fase da 
Escola e Final Estadual da Olimpíada

• Conhecer as diferentes realidades locais dos 
professores e escolas



Rio Grande do Sul - UNIJUÍ

• Coordenadora:

• Prof. Dra. Maria Cristina Pansera de Araújo

• UNIJUÍ – Universidade Regional do • UNIJUÍ – Universidade Regional do 
Noroeste do Rio Grande do Sul

• e-mail: pansera@unijui.tche.br 



Oficina na UNIJUÍ – sábado 31 de agosto de 2002



Santa Catarina - UFSC

• Coordenadora: Profa. Dra. Ilíada Rainha de 
Souza

• Universidade Federal de Santa Catarina • Universidade Federal de Santa Catarina 

• E-mail: rainha@ccb.ufsc.br

• Vice Coord.: Dra. Daniela C. De Toni

• Monitora UFSC: Sabrina C. F. de Oliveira 



Paraná - UEL

• Coordenadora: 

• Profa. Dra. Tânia Aparecida da Silva

• Universidade Estadual de Londrina – Depto • Universidade Estadual de Londrina – Depto 
de Biologia Geral

• E-mail: tsilva@uel.br



Tânia no laboratório didático da UEL se preparando 
para a Oficina (11 de outubro de 2002)



Concentração é a chave da Oficina na UEL



A diversão é parte fundamental da Olimpíada



São Paulo - UNICAMP

• Coordenador:

• Prof. Dr. Octavio Henrique O. Pavan

• Laboratório de Difusão Científica e Cultural  • Laboratório de Difusão Científica e Cultural  
- Depto de Genética e Evol. – IB

• E-mail: ohpavan@unicamp.br

• Fone: 55 19 3788 1152



Um Cassino no Congresso de Genética? 



Minas Gerais - UFU

• Coordenadora: 

• Profa. Dra. Ana Maria Bonetti

• Laboratório de Genética Inst. de Genética e • Laboratório de Genética Inst. de Genética e 
Bioquímica – Universidade Federal de 
Uberlândia

• E-mail: ambonetti@hotmail.com



Mesmo entre os professores a emoção é grande!



A Olimpíada E-G agita Minas Gerais!



Distrito Federal - UnB

• Coordenadora:

• Profa. Maria de Nazaré Klautau

• Universidade de Brasília – Depto de • Universidade de Brasília – Depto de 
Genética

• E-mail: nklautau@unb.br 



Nazaré coordenando a Oficina na UnB (04 de 
outubro de 2002).



Pernambuco - UPE

• Coordenadora:

• Profa. Dra. Rita de Cássia Moura

• Depto de Biologia – Universidade Estadual • Depto de Biologia – Universidade Estadual 
de Pernambuco

• PE I – Recife   PEII- Petrolina/Juazeiro 
(BA)

• E-mail: mourarita@bol.com.br



Profa. Bernardete de escola de Recife mostrando a 
sua versão da Olimpíada E-G.(08/10/02)



Rita, o grupo de Recife e nós aprendendo com a 
Profa. Bernardete. Foi um grande prazer! 



Como o prêmio é grande toda concentração no 
Baralho do DNA!



Os alunos da Rita participando da Oficina para 
desenvolver seu Jogo de Genética.



Jogo do Saber da Dengue é um nome bonito para 
uma rodada de Bingo na UPE.



O grupo de Recife com a nossa coordenadora Rita
(08 de outubro de 2002).



Rita leva a Olimpíada Petrolina oferecendo a Oficina 
e o Curso em março de 2003 (PE II). 



Piauí - UFPI

• Coordenadora:

• Profa. Dra. Regina Lúcia Ferreira Gomes

• Universidade Federal do Piauí• Universidade Federal do Piauí

• E-mail: rlfgomes@ufpi.br

Vice Coordenadora: 

Profa. Dra. Ângela Celis de Almeida Lopes



Oficina ao ar livre e quente. Regina e Ângela (dir.)
07 de dezembro de 2002 





A minha frase favorita, de uma profa. de Teresina:
“Esse material é uma dádiva de Deus”. 



Ceará - EFSFVS

• Coordenadora

• Dra. Karla Fabiana B. S. da Fonseca

• Esc. De Formação da Saúde da Família • Esc. De Formação da Saúde da Família 
Visconde de Sabóia – Sobral, CE

• E-mail: kfabiana@unicamp.br

• Vice Coord: Dra. Márcia Alves Guimarães 

• E-mail: marciaag@uol.com.br



Apresentação da ONE-G numa escola de Sobral 
(02/12/02).



Prisão de Sobral. Jogo do Saber da Dengue 
apresentado a 128 internos (03/12/02).



Premiados do Jogo do Saber na Casa do Albergado. 
A metade dos participantes são analfabetos.



Uma noite memorável para eles e para nós onde 
todos certamente aprendemos muito. 



Uma experiência incrível e muito agradável.



Oficina em Sobral no CREDE06 com a presença de 
50 escolas e 116 professores (13/01/03).



Material da ONE-G adotado pela Secretaria da 
Educação Básica do Estado do Ceará. 



A Diretora do CREDE06 e maior entusiasta da ONE-
G, Joana de Fátima Vasconcelos.



Curso de Atualização em Sobral. Relaxando antes de 
iniciar. (13-14 de março de 2003).



Genética também tem ritual. Teste do PTC.



Graças ao CREDE pudemos analisar os dados do 
PTC instantaneamente. ONE-G também é 

tecnologia.



O maior prazer de todo o projeto foi estar com todos 
vocês no Ceará e aprender muito. (ohp, 14/03/2003)



Força cearense



FINAL NA UNICAMP 
24-27 JUNHO 2003

• AGENDA

• 24 junho – chegada dos participantes 
aeroporto de Cumbica e Congonhasaeroporto de Cumbica e Congonhas

• Traslado para a UNICAMP 

• Chegada na Casa do Professor Visitante -
UNICAMP

• Jantar no hotel



AGENDA 25 JUNHO 2003

• 09:00 – Final do estado de São Paulo no 
Ginásio da UNICAMP

• Mais de 300 alunos de escolas da região de • Mais de 300 alunos de escolas da região de 
Campinas

• Apresentação dos campeões estaduais

























Descanso dos guerreiros



RESULTADOS 1

• Os alunos adotaram o jogo como brinquedo

• Os alunos tiveram muitas dúvidas

• Os professores foram solicitados a • Os professores foram solicitados a 
solucionar as dúvidas e dar aulas extras

• Os professores descobrem que não sabiam 
muita coisa sobre Genética 

• Essa descoberta é pontual, por assunto



Resultados 2

• O curso de atualização é cursado por p-a 
motivados e com dúvidas definidas

• Os protocolos de aula prática são • Os protocolos de aula prática são 
prontamente aplicados em sala de aula por 
sua simplicidade

• As práticas geram dúvidas e estimulam a 
criação de projetos



RESULTADOS 3

• Os alunos e professores criam, em praticamente 
todas as escolas, bibliotecas, orientados pela 
bibliografia contida no jogo

• Mesmo após o término da Olimpíada os jogos • Mesmo após o término da Olimpíada os jogos 
continuam sendo usados nas bibliotecas e em 
competições geradas na escola

• Em muitas escolas e universidades participantes 
foram criados novos jogos  



Conclusões 1

• A observação in loco mostrou o potencial  
da Olimpíada com jogos como um sistema 
de estímulo, gerador de auto estima, de estímulo, gerador de auto estima, 
criatividade e principalmente capaz de 
mudar comportamento

• A Olimpíada representou a maior 
abrangência possível contando com a 
participação ampla em todos os estados



CONCLUSÕES 2

• Os elementos jogo e sorte na Olimpíada 
estimulam alunos, professores e escolas que 
jamais participariam por se considerarem pouco 
capazes.capazes.

• Essa participação gera um prazer associado ao 
aprender e a mudança de comportamento de todos.

• O aluno pede aulas e o professor dá essas aulas 
extras e as escolas participam ativamente 



CONCLUSÕES 3

• Amplitude do efeito evidenciou a pequena 
penetração e significância do assunto 
Genética especialmente em escolas Genética especialmente em escolas 
afastadas dos centros

• Assim substituímos o tema para Saúde, com 
o mesmo modelo introduzindo um tema 
muito mais abrangente e certamente mais 
relevante para as comunidades atingidas



Porque Saúde?

• A decisão de mudar a Olimpíada para a 
Saúde foi baseada na opinião dos alunos 
professores que identificaram o assunto por professores que identificaram o assunto por 
sua relevância, pertinência e interesse.

• Ficamos felizes ao constatar que o mesmo 
eixo com temas semelhantes é a proposta do 
PCN.  



OLIMPÍADA NACIONAL 
EVOLUINDO SAÚDE

• Baseada no jogo Evoluindo Saúde

• Com protocolos práticos de ação em Saúde, 
gerando e estimulando ações e projetos a gerando e estimulando ações e projetos a 
partir da base teórica contida nas perguntas 
e respostas do jogo 

• 20 temas sobre Saúde



TEMAS JOGO EVOLUINDO 
SAÚDE

• Selecionados a partir de demanda de grupos

• Desenvolvidos a partir de conhecimento 
compartilhadocompartilhado

• 20 temas selecionados a partir de mais de 
50 desenvolvidos

• Mais de 120 colaboradores dentre  
profissionais e estudantes



S

• 1. GENÉTICA

• 2. SEXUALIDADE

• 3. CORAÇÃO• 3. CORAÇÃO

• 4. SANGUE



A

• 1. ACIDENTES DOMÉSTICOS

• 2. MEIO AMBIENTE

• 3. ÁGUA• 3. ÁGUA

• 4. LIXO



U

• 1. ALIMENTAÇÃO 

• 2. ATIVIDADE FÍSICA - BASQUETE

• 3. DROGAS• 3. DROGAS

• 4.TABAGISMO 



D

• 1. DST’s

• 2. DENGUE

• 3. HANSENÍASE E TUBERCULOSE• 3. HANSENÍASE E TUBERCULOSE

• 4. SAÚDE BUCAL



E

• 1. HISTÓRIA DA VIDA

• 2. TRABALHO

• 3. ENERGIA• 3. ENERGIA

• 4. CIDADANIA



Perspectivas 1

• Integração da Olimpíada de Saúde com 
Secretarias de Saúde e Agentes 
Comunitários de SaúdeComunitários de Saúde

• Na área da saúde a contribuição dos alunos 
e professores devem refletir demandas e 
carências locais e as soluções devem 
representar um caminho para o 
desenvolvimento sustentável 



Perspectivas 2

• O protocolo de ações práticas é um 
provocador para o desenvolvimento de 
projetos de Tecnologia Social ou Local projetos de Tecnologia Social ou Local 
(UNESCO) a partir de uma base teórica 
formal

• Esse projeto se propõe a envolver ações 
conjuntas do MEC, MS alem do MCT



Perspectivas 3

• O projeto CNPq deve ser um balão de 
ensaio para multiplicar o processo

• Apesar da óbvia limitação de acesso e • Apesar da óbvia limitação de acesso e 
outros, estamos desenvolvendo o sistema 
em meio eletrônico (CD, internet, tv digital 
etc...)



Perspectivas 4

• A Olimpíada Evoluindo Genética e Saúde se 
constituem em 4 cursos da Escola de Extensão da 
UNICAMP.

• 2 cursos (Gen., S) de Extensão para professores de • 2 cursos (Gen., S) de Extensão para professores de 
Ensino Médio e Fundamental

• 2 cursos de Difusão Científica para alunos do 
ensino médio e fundamental.

• Todos os cursos dão direito à certificado Oficial  



E na próxima década? 

• Apesar de falar em futuro, a natureza humana 
muda a uma velocidade de Evolução Orgânica.

• Ligar o aprender aos nossos instintos básicos 
como competição é e deverá continuar sendo um como competição é e deverá continuar sendo um 
excelente motivador.

• O uso desse modelo pode ser feito de forma ampla 
com módulos e níveis adaptados para cada tipo de 
realidade.



Agradecimentos
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Tânia, Ana, Nazaré, Rita, Karla e Regina 
• A todos os professores e alunos 

participantes. 


