
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

77 

 

 
O USO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS E DINÂMICAS PARA O E NSINO DA 

MITOSE 
 

Gabriela da Silva Guimarães, Helena Diniz Matos, Welita dos Reis Alves, Marcela 
Moreira da Silva, Maria Rita de Cássia Campos* 

 
Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. 

*campos.mariarita@yahoo.com.br 
 

Recebido em: 01/09/2014 – Aprovado em: 19/09/2014 –  Publicado em: 24/09/2014  
 
 
A mitose, um processo de divisão celular equacional, é muito importante tanto na 
vida de organismos unicelulares quanto multicelulares, sendo que para aqueles a 
mesma serve como mecanismo de reprodução e para estes a mitose é responsável 
pela reposição das células. O entendimento de processos como divisão celular é de 
suma importância para o conhecimento básico da biologia. No entanto, a 
aprendizagem deste processo abrange a compreensão de conceitos abstratos e 
ainda controversos entre autores. O presente trabalho teve como objetivo apresentar 
recursos audiovisuais associados a dinâmicas para o ensino do processo de mitose. 
Inicialmente, foi feita uma introdução do estudo da mitose por meio de um vídeo que 
explicava as fases da mitose e exemplos de sua importância na manutenção de 
células animais. No vídeo, para se retratar o que ocorre em cada fase da mitose foi 
utilizada massa de modelar caseira, colorida com gelatina e suco em pó, 
representando os componentes celulares fundamentais para entendimento deste 
processo. A percepção de movimentação do vídeo foi obtida graças a uma técnica 
denominada stop motion, onde são tiradas fotos de cada movimento mínimo 
realizado, a exibição acelerada destas imagens dá a ilusão da animação desejada. 
Na sequência do stop motion e no mesmo vídeo, foram exploradas imagens 
ilustrando a importância da mitose. Após a exibição do vídeo, foi apresentada a 
paródia da música Happy do cantor Pharrell Williams. Ao final da exposição do 
conteúdo, uma dinâmica foi proposta para avaliar o aprendizado. Foram 
confeccionadas “raspadinhas” utilizando-se cartões feitos de cartolina, papel adesivo 
transparente e uma mistura de tinta acrílica preta e detergente contendo uma 
pergunta. Como recompensa cada participante que fornecia uma resposta correta 
ganhava um brinde simbólico. Inicialmente, os alunos desacreditaram da atividade 
como instrumento de aprendizagem, mas depois de conhecerem melhor as regras e 
perceberem a possibilidade de unir conhecimento e ludicidade participaram. Neste 
estudo observou-se que o uso de recursos audiovisuais associados à dinâmica 
estimulou o interesse e a curiosidade. Desta forma este tipo de trabalho representa 
uma forma diferente de ensino e aprendizado sobre divisão celular e favorece a 
aquisição e retenção de conhecimento além de atuar no desenvolvimento de 
habilidades como cooperação e criatividade. 
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