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RESUMO

A Genética é uma disciplina que desperta o interesse de alunos e da sociedade em geral, por abordar assuntos que estão presentes no cotidiano, destacamos a questão da

clonagem, terapia gênica e diversos outros. Apesar desta importância, a genética dentro do ambiente escolar é apresentada de forma complexa e fragmentada, o que faz com

que os alunos tenham dificuldade de compreensão. Sendo assim, é necessário que se repense as metodologias de ensino utilizadas, para que o processo de ensino e

aprendizagem desta disciplina seja favorecido. O presente projeto, do PIBIC/UEMG/CNPq, teve como finalidade testar jogos existentes e criar novos, com variados temas da

Genética, e verificar se os mesmos eram eficazes para a aprendizagem dos alunos. Foram desenvolvidos jogos sobre o sistema ABO, o qual foi denominado de ‘Memória

Sanguínea”; sobre as leis de Mendel, denominado de ‘Jogando com Mendel’ e também sobre mutações, ‘Pifando com a genética’. Utilizou-se também o Show da genética

disponível na Internet. Os jogo foram testados com alunos do Ensino Fundamental e Médio através de questionários e rodas de conversa para verificar sua eficácia nos

processos de ensino e aprendizagem. Estes foram bem avaliados do ponto de vista da aprendizagem dos alunos e também dos aspectos motivacionais, demonstrando que os

jogos podem ser utilizados no ensino de genética, pois facilitam à assimilação e fixação dos conteúdos. Além disso, eles permitem ainda que os alunos aprendam de forma

prazerosa, despertando ainda mais o interesse dos mesmos por esta disciplina. Este resultado mostra que é realmente necessário investir em metodologias alternativas no ensino

de genética, como uma maneira de favorecer os processos de ensino e aprendizagem desta disciplina. Verificamos que os jogos são ferramentas que geram bons resultados e

devem ser utilizados frequentemente no ensino de genética.
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