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SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução Em 1908, trabalhando independentemente um do outro, o        
matemático inglês Godfrey H. Hardy e o médico alemão Wilhelm          
Weinberg demonstraram que na ausência de fatores evolutivos a         
frequência dos genes não muda ao longo das gerações. Essa          
conclusão ficou conhecida como lei ou teorema de Hardy-Weinberg         
(LINHARES & FERNANDO, 2009). 
A prática dos botões proposta para essa aula é a reprodução de            
uma dinâmica dos botões no ensino do equilíbrio de         
Hardy-Weinberg (Faria, R.C.B, & Col., 2013). Essa dinâmica foi         
escolhida com o intuito de despertar o interesse dos alunos nesse           
conteúdo, tornando um tema considerado complexo em uma aula         
mais didática e interativa. Essa atividade também visa estimular a          
competição e desenvolver o raciocínio lógico. Em resumo, a junção          
da teoria com a prática poderá facilitar o aprendizado entre os           
alunos. 
 

Objetivo Aprender o equilíbrio de Hardy-Weinberg com a dinâmica dos         
botões. 

Regras e/ou 
Procedimentos 

Antes de iniciar a dinâmica é importante que os alunos tenham           
acesso à teoria sintética da evolução, formação de novas espécies e           
introdução à genética de populações. Para a realização da atividade          



será necessário botões, tabela impressa e quadro branco. Os         
botões serão no total de 100 (cem) unidades, sendo 50 (cinquenta)           
na cor preta e 50 (cinquenta) na cor branca. Os botões           
representarão os alelos em uma população, e a tarefa dos alunos           
será formar gametas aleatoriamente com a quantidade disponível.        
AA (“azão, azão”) será o alelo homozigoto dominante representado         
pelo botão de cor preta, Aa (“azão, azinho”) será o heterozigoto           
representado pelo botão de cor branca e preta, e aa (“azinho,           
azinho”) será o homozigoto recessivo representado pelo botão de         
cor branca. Após formar os gametas os alunos deverão repassar os           
resultados para uma tabela impressa. O docente irá descrever esse          
resultado no quadro branco. Essa tabela deverá ser disponibilizada         
para cada aluno, e nela descrito o total dos genótipos e o total de              
alelos (A e a) de uma população hipotética. A quantidade de alelos            
encontrada para cada gameta deverá ser calculada a partir do valor           
separado de cada alelo (A e a) e dividido pelo total da população.             
Exemplo: Imagine o resultado de dois alelos para cada gameta,          
formando 50 gametas, sendo 50 alelos “Azão” (A) e 50 alelos           
“Azinho” (a), ou seja, 10 gametas AA, 30 gametas Aa e 10 gametas             
aa. Para calcular a frequência será separado a valor de cada alelo            
(A e a) e dividido pelo total da população. O cálculo da frequência             
possui uma fórmula designada por: p + q = 1 ou 100%. Os dados              
obtidos na contagem dos botões serão colocados na fórmula: F (A)           
= número total de A = 50, o valor será dividido pelo total da              
população (100) = 0,5 ou 50%. F (a) = número total a = 50, esse               
valor também será dividido pelo total da população (100) = 0,5 ou            
50%, sendo p (0,5) + q (0,5) = 1 ou 100%. Após a obtenção da               
frequência do alelo será realizado o cálculo da frequência em          
indivíduos AA, Aa e aa. A fórmula será: p2 + 2 pq + q2 = 1 [f(AA)]                 
[f(Aa) + f(aA)] [f(aa)]. AA significa o resultado da união de dois            
alelos, A, f(A) x f(A) = 0,5 x 0,5 =0,25 ou 25%, aa é a união de dois                  
gametas portadores do alelo a f(a) x f(a) = 0,5 x 0,5 = 0,25 ou 25%.                
Aa é formado quando um gameta A masculino fecunda um gameta           
a feminino, ou um gameta a masculino fecunda um gameta A           
feminino. Seguindo a regra do “ou”: f(A) x f(a) + f(a) x f(A) = 0,5 x 0,5                 
+ 0,5 x 0,5 = 0,25 + 0,25 = 0,5 ou 50%. A soma das frequências                



será sempre 100%, obedecendo a seguinte fórmula: p² + 2pq + q² =             
1, ou seja, 0,25 + 0,5 + 0,25 = 1 ou 100%. O resultado deverá ser                
100%, afirmando o princípio da lei de Hardy-Weinberg, onde: “Na          
ausência de fatores evolutivos (mutação, seleção natural, migração,        
deriva genética etc.), a frequência dos alelos não muda ao longo           
das gerações.” 
 
 

 

 Figura 1: Botões para utilizar na dinâmica 

 
Aplicabilidade 

 
Essa prática elaborada para o ensino médio não é viável para o            
ensino fundamental, principalmente por se tratar de um assunto que          
é abordado somente no ensino médio e superior. 

Pós-Atividade Com a realização da atividade será possível aproximar os alunos da           
teoria. O professor poderá utilizar outras exemplos de populações         
para que os alunos realizem mais cálculos e fixem ainda mais o            
conteúdo. 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 



 
 
                          Exemplo de tabela a ser utilizada. 
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