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RESUMO

A disciplina de genética contempla o estudo do DNA, sua duplicação e replicação, hereditariedade, sistema ABO e fator Rh, dentre outros. Apesar de toda essa importância, o

ensino de genética sofre dificuldades de compreensão por parte dos alunos, seja por seus conceitos difíceis e/ou pela ausência de meios para visualização de seus conteúdos

abstratos. Além disso, a falta de contextualização e de demonstrações de situações cotidianas em relação ás teorias estudadas contribuem para esse bloqueio na construção do

conhecimento. Desta forma,  percebe-se a necessidade da utilização de ferramentas e meios alternativos para tornar o processo de aprendizagem mais efetivo e dinâmico.  O

objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficácia de experimentos na aprendizagem do conteúdo de genética, com ênfase no Sistema ABO e Fator Rh através da realização da

prática de tipagem sanguínea. Inicialmente foi realizada uma aula teórica sobre o tema. Em seguida realizou-se o teste de tipagem sanguínea. Posteriormente, aplicou-se

questionário com o objetivo de verificar o conhecimento adquirido através do experimento e ainda a eficácia da aula prática no ensino. Com as observações feitas durante a

atividade e com as respostas dos questionários aplicados para avaliação da metodologia utilizada, foi percebido que houve aprendizagem, pois o percentual de acertos foi

significativo. Com a realização deste trabalho percebeu-se que as atividades práticas são benéficas e muitas vezes raras no ambiente escolar, sendo preciso favorecer este tipo

de atividade, já que os alunos gostam e tem interesse, representando uma excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do conteúdo. Os resultados obtidos

demonstraram que este tipo de atividade favorece a aquisição de conhecimentos, em especial para o ensino de genética, pois a dinamização dos meios de ensino-aprendizagem

pode colaborar  para o melhor aprendizado dos estudantes, proporcionando maior envolvimento dos alunos.
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