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Alguns conteúdos de biologia possuem certa dificuldade de trabalhar com os alunos, 

devido a sua complexidade e abstração, sendo importante o professor utilizar 

ferramentas alternativas que auxiliem na construção do conhecimento. O objetivo 

deste trabalho é relatar a experiência da extração da molécula de DNA do pseudofruto 

e das folhas de Musa spp. na Escola de Ensino Médio de Referência Santos Dumont, 

localizada no bairro de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. Primeiramente 

ministramos aula teórica sobre a composição química, conceito, definição e estrutura 

do DNA, após foi abordado à importância da família Musaceae para atividade. O 

intuito da aula prática foi com que os alunos visualizassem a estrutura do DNA 

extraído, comparando com a ilustração que é apresentada nos livros didáticos, além de 

acompanhar a metodologia para a extração do mesmo, entendendo o porquê de cada 

substância utilizada para extração. Para a aula prática foram utilizados: folhas e 

pseudofruto maduros de Musa spp, saco plástico resistente, peneira, detergente, sal de 

cozinha, álcool gelado, caneta, água morna (70º – 75º ºC) e copo de vidro. Os 

seguintes procedimentos foram realizados para a condução da atividade: foram 

adicionados dois pseudofrutos e em um saco plástico, 01 colher de sopa cheia de 

detergente, uma pitada de sal de cozinha e um pouco de água morna. Foi macerado 

tudo e filtrado. No filtrado, foi adicionado o mesmo volume de álcool gelado, com 

cuidado para que formasse uma fase sobre o filtrado. A mesma metodologia foi 

utilizada para as folhas. Aguardaram-se alguns minutos e foi observado o DNA 

saindo do filtrado e passando para a fase do álcool. Com o auxílio da caneta, foram 

realizados movimentos giratórios, que facilitou na captação a nuvem de DNA. A cada 



 

etapa realizamos perguntas com relação à prática, como, por exemplo: “O que a 

adição do detergente ocasionou na mistura? E a adição de Sal? Vocês imaginariam 

que o DNA fosse dessa cor e com essa estrutura?”. Os alunos ficaram encantados ao 

saber que aquela estrutura resultante da prática era realmente o DNA. Os alunos 

sentiram-se à vontade para realizar algumas perguntas, como exemplo: “Esse DNA 

aqui, é de banana menino ou de menina”? E com isso a prática foi executada com 

muito conhecimento e dúvidas. Foi observado que os alunos não possuíam 

conhecimento da linguagem técnica sobre os processos aplicados nas etapas e 

procedimentos de extração de DNA, o que nos fez dar uma maior atenção para o 

ensino destes conteúdos. 
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