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RESUMO

A genética é uma disciplina de grande relevância no ambiente escolar e também no social, diversos aspectos do nosso cotidiano podem ser explicados através dos

conhecimentos adquiridos nesta disciplina. Nesta estuda-se sobre a hereditariedade, clonagem, biotecnologia, sistema ABO e diversos outros temas que são de grande

relevância e que frequentemente são debatidos pela mídia. Apesar de toda esta importância ainda existe uma dificuldade nos processos de ensino e aprendizagem desta

disciplina. Acreditamos que esta dificuldade esteja relacionada com o fato da genética apresentar conceitos abstratos e que são muitas vezes, de difícil compreensão por parte

dos alunos. Assim, é preciso inserir metodologias alternativas para que os processos de ensino e aprendizagem aconteçam. Com base nisto, desenvolvemos um jogo sobre o

sistema ABO, que foi denominado de Memória Sanguínea e tem por objetivo contribuir para aprendizagem e fixação deste conteúdo. O jogo funciona da mesma forma que um

jogo de memória tradicional, ou seja, o aluno tem que formar pares, só que neste caso de perguntas e respostas relacionadas ao sistema ABO. O referido jogo foi testado com

alunos do ensino médio e com alunos de uma turma de Jovens e Adultos (EJA), após a aula teórica os alunos foram convidados a jogar. Após a realização dos jogos aplicamos

um breve questionário com o objetivo de verificar a sua eficácia e ainda sua aceitação por parte dos alunos. Percebemos, nas duas situações, que o Memória Sanguínea

favoreceu a construção e a fixação de conhecimentos relacionados com o sistema ABO e ainda que os alunos sentiam-se motivados e interessados durante a sua realização.

Acreditamos que seja preciso investir em metodologias alternativas para o ensino de genética, os jogos são ferramentas que vem gerando bons resultados e que portanto, devem

ser utilizadas nas diferentes modalidades de ensino. 
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