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RESUMO 
 

O ensino da Genética ao Ensino Médio tem sido alvo de grandes 
discussões quanto a maneira de se expor os conteúdos. Evidencia-se que as 
aulas não podem mais ocorrer de maneira rotineira, com uso de uma única 
metodologia. Assim, os educadores devem procurar alternativas para melhoria 
da didática e ao processo de ensino-aprendizagem. Diante disto, o presente 
estudo propôs um modelo didático para uma atividade prática, baseado na 
estrutura das variantes alélicas e dos genes que codificam os sistemas 
sanguíneos ABO e Rh. Por meio deste modelo, pretende-se promover o 
aprendizado de conceitos como segregação independente, dominância, 
codominância e recessividade, polialelismo e haplótipos (do gene ABO), e 
surgimento de alelos por recombinação não homóloga (genes do fator Rh), 
aplicável ao Ensino Médio e ao ensino à graduação universitária. Para tanto, 
utilizou-se massa de modelar para representação dos cromossomos 
carregando diferentes alelos e haplótipos (no caso do gene ABO) e genes (no 
caso dos genes que codificam o fator Rh). Simulou-se a segregação dos alelos 
ABO e proporção de genótipos e fenótipos resultantes de diversos 
cruzamentos, assim como o surgimento do alelo responsável pelo fenótipo Rh 
negativo. A compreensão deste conteúdo pode ser avaliada posteriormente por 
meio de exercícios, de forma a verificar a eficiência do aprendizado. Concluiu-
se que a aula proposta, que utiliza um material de baixo custo e de fácil 
manipulação pelos alunos, representa uma alternativa metodológica 
promissora para consolidar a compreensão de conceitos de diferentes níveis 
de complexidade, tanto na Genética Mendeliana Clássica (como dominância e 
recessividade), quanto na Molecular (recombinação não homóloga).  

 

Palavras-chave: Massa de modelar. Polialelismo. Haplótipos. Metodologia de 
ensino. 
 
 

  



 

ABSTRACT 
 

The teaching of genetics to high school students has been the subject of great 

discussions as to how to expose the contents. It is evident that classes can no 

longer occur routinely, using a single methodology. Thus, educators should look 

for alternatives to improve didactics and the teaching-learning process. Given 

this, the present study proposed a didactic model for a practical activity, based 

on the structure of allelic variants and genes that encode ABO and Rh blood 

systems. Through this model, we intend to promote the learning of concepts 

such as independent segregation, dominance, codominance and recessivity, 

polyalelism and haplotypes (of the ABO gene), and the emergence of alleles by 

non-homologous recombination (Rh factor genes), applicable to teaching high 

school and university undergraduate education. For this purpose, plasticine was 

used to represent the chromosomes carrying different alleles and haplotypes (in 

the case of the ABO gene) and genes (in the case of genes that encoding the 

Rh factor). The segregation of ABO alleles and the proportion of genotypes and 

phenotypes resulting from several crosses were simulated, as well as the 

appearance of the allele responsible for the Rh negative phenotype. The 

comprehension of this content can be evaluated later through exercises, in 

order to verify the learning efficiency. It was concluded that the proposed class, 

which uses low cost material of easy manipulation by students, represents a 

promising methodological alternative to consolidate the understanding of 

concepts of different levels of complexity, both in Classical Mendelian Genetics 

(such as dominance and recessiveness) and Molecular Genetics (non-

homologous recombination). 

 

Keywords: Plasticine , polyalelism, haplotypes, ABO, Rh. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino da Genética sempre foi um desafio para os educadores, 

principalmente em atuação no 3º ano do Ensino Médio (EM), refletindo as 

dificuldades de aprendizagem da graduação. Além da falta de preparo dos 

educadores, por falha na formação continuada voltada aos conteúdos de 

Genética, as dificuldades em ensinar os temas dentro da disciplina de biologia 

esbarram também na falta de estrutura e material didático para execução do 

planejamento das aulas, havendo, inclusive, falta de livros para leitura desses 

conteúdos (SANTOS & EL-HANI 2009; WITHERS, 2016). 

Segundo Mirando & Torres (2018), a aula prática deve abordar 

conteúdos comuns ao cotidiano, uma vez que aproxima o aluno da realidade, 

trazendo um sentido para a atividade proposta e tornando a prática mais 

interessante. Favorece também a compreensão dos motivos, pelos quais o 

assunto é estudado. Neste sentido, o grupo sanguíneo ABO é familiar aos 

discentes e a população em geral, tendo sido descoberto por Karl Landsteiner, 

no começo do século XX (BATISSOCO & NOVARETTI, 2003; SOUZA et al., 

2016; MURO et al., 2012). Normalmente, a aula sobre genótipos, fenótipos e 

mecanismos de herança do sistema ABO é ministrada somente de maneira 

teórica, sendo utilizados como aporte, apenas livros didáticos. Contudo, 

diferentes autores observaram que a teoria, aliada a uma atividade prática, 

proporciona melhor capacidade de aprendizagem.  

Estudos sobre diferentes formas de ensino da Genética também são 

necessários para o aprimoramento do seu ensino, de modo a torná-lo mais 

efetivo (PEDRACINI et al., 2007; CHRISPEELS, et al., 2014; ISMAIL, 2016; 

MEAD et al. 2017).  

A proposta deste trabalho surge para suprir parte da necessidade de 

mudança no plano de ensino docente e de aperfeiçoamento por parte dos 

professores, além de adequação dos ambientes, a novas aulas práticas 

(CHRISPEELS, et al., 2014; ISMAIL, 2016; MEAD et al., 2017; MIRANO & 

TORRES, 2018). 

No mesmo, pretende-se construir e validar um modelo didático baseado 

no sistema ABO e fator Rh como prática pedagógica alternativa para o ensino 

de Genética. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

O presente estudo justifica-se pela necessidade de estabelecer 

metodologias alternativas ao ensino dos conteúdos de Genética no Ensino 

Médio. A diminuição do número de aulas da disciplina de biologia e a 

precariedade das escolas no quesito estrutura e falta de material, faz com que 

os educadores busquem alternativas viáveis e aplicáveis para o entendimento 

do conteúdo, por parte dos alunos (DIAS, 2008).  

Por tratar conteúdos presentes no cotidiano dos alunos, a disciplina da 

biologia desperta interesse. Diante da heterogeneidade das turmas, onde 

muitos alunos possuem formas diferentes de aprendizagem, como visual e 

sinestésica, as aulas práticas consolidam o conhecimento teórico na prática. 

Isto traz um sentimento de realização, pois a compreensão se torna fácil e a 

troca de informações entre os colegas promove a socialização de forma 

intrínseca, gerando um ambiente construtivo (HODSON, 1994). 

As aulas práticas no ensino da Biologia têm como objetivo, instigar o 

aluno a refletir sobre quais objetivos deverão ser alcançados e quais resultados 

de fato foram obtidos, fazendo-os pensar sobre os métodos utilizados e seus 

resultados, mantendo o interesse e desenvolvendo o pensamento crítico do 

aluno (KRASILCHIK, 2008). 

Diante da grande necessidade de alterar as metodologias utilizadas em 

sala de aula e visando aumentar a participação dos alunos, a elaboração de 

materiais didáticos que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem em 

genética é de extrema importância, já que os conteúdos nessa área são de 

difícil compreensão devido aos seus conceitos abstratos. Sendo assim, os 

jogos e modelos didáticos podem ajudar a torná-los mais entendíveis e 

significativos porque simulam o conteúdo de forma mais substancial. A 

utilização de materiais alternativos favorece o interesse e estimula a 

participação dos alunos. 

Dentro da Genética os temas relacionados aos sistemas ABO e Rh, 

como segregação independente, relação de dominância e recessividade, 

codominância, polialelismo e haplótipos, são considerados complexos e de 

difícil contextualização. A importância de aprender esses temas se justifica se o 

aluno compreender que os conteúdos fazem parte do seu cotidiano, como por 

exemplo, nas questões de saúde, como transfusões sanguíneas, 
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compatibilidade sanguínea, probabilidades de tipos sanguíneos na família, 

entre outros, aplicando conforme suas necessidades. Uma das maiores 

vantagens na utilização desses modelos didáticos é que eles facilitam a 

realização de aulas práticas, sem a necessidade exclusiva de laboratórios, 

equipamentos e insumos. (TOMIAZZI & BRANCALHÃO, 2012). 

A escolha dos grupos sanguíneos ABO e fator Rh para a prática, ocorreu 

devido ao fato desta temática estar presente em muitas discussões voltadas à 

Genética, seja em propagandas solicitando doadores de sangue ou nas 

perguntas sobre compatibilidade sanguínea e doenças relacionadas aos tipos 

sanguíneos. As bases genéticas deste sistema permitem ilustrar a primeira e a 

segunda leis de Mendel, polialelismo, e formação de haplótipos. Tal 

conhecimento é fundamental para compreender Genética básica (BATISSOCO 

& NOVARETTI, 2003).  

 

1.2 OBJETIVOS 

Propor uma aula prática sobre os sistemas sanguíneos ABO e Rh, para 

promover o aprendizado dos conceitos de segregação independente, 

polialelismo, haplótipos, dominância e recessividade, que seja aplicável ao 

Ensino Médio. 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma atividade prática alternativa para a compreensão e fixação 

de conceitos da genética, usando os genes do sistema ABO e Rh, através de 

modelos didáticos para o ensino médio. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

a) Elaborar um modelo didático, que ilustre a composição básica e 

segregação de alelos do sistema ABO e Rh; 

b) Desenvolver um plano de aula para aplicação do modelo, formado 

por 3 aulas de 50 minutos cada, para composição dos conceitos e 

aplicação da aula didática; 
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c) Desenvolver e aplicar um questionário para avaliação do aprendizado 

dos alunos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GRUPOS SANGUÍNEOS 

Os sistemas sanguíneos ABO e Rh são considerados os principais e 

mais importantes em termos de saúde e transfusões de sangue. Os grupos 

sanguíneos do sistema ABO têm sido observados em populações de todo o 

mundo, e têm sido utilizados como importantes marcadores genéticos (BELLO-

GONZÁLEZ et al., 2001 apud PSCHISKY et al., 2003).  

No contexto histórico, a mais importante descoberta é atribuída ao 

médico austríaco Karl Landsteiner (1868-1943), que em 1902, juntamente com 

seus colaboradores conseguiram classificar o sangue dos seres humanos em 

quatro tipos diferentes (A, B, AB e O) e elucidar as incompatibilidades 

sanguíneas. O gene responsável por codificar os alelos do sistema ABO está 

localizado na região cromossômica 9q34.2 , possuindo um total de 19514 pares 

de bases (pb), podendo variar o número de nucleotídeos entre os diferentes 

alelos (BATISSOCO & NOVARETTI, 2003). 

O tipo sanguíneo é identificado por diferentes soros com anticorpos para 

a detecção do antígeno A ou B na superfície das hemácias. Quando as células 

possuem apenas antígeno A, o tipo sanguíneo é A, e quando possuem 

antígeno B, o sangue é do tipo B. Porém quando os dois antígenos estão 

presentes no soro, o sangue é do tipo AB e quando não possuem antígeno 

algum, é do tipo O (SNUSTAD & SIMMONS, 2013). 

A incompatibilidade sanguínea deve-se ao fato de ocorrer uma reação 

imunológica de substâncias dissolvidas no plasma sanguíneo e proteínas que 

estão na superfície da membrana das hemácias. (FIGURA 2.1). 
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FIGURA 2.1- Aglutinogênio produzido por cada tipo sanguíneo. 

 
FONTE: MONTEIRO, 2015 P. 11. 

LEGENDA: Caracterização das substâncias aglutinogênicas, considerando cada tipo 
sanguíneo. 

 

Outro sistema muito utilizado para detecção de grupo sanguíneo é o 

fator Rhesus, chamado hoje de sistema Rh. Quase quatro décadas após a 

descoberta do sistema de grupo sanguíneo ABO, Karl Landsteiner e Wiener 

descobriram este fator e mais uma vez, revolucionaram a prática da medicina 

transfusional. Ao realizarem pesquisas sobre aglutinogênios M e N, injetaram 

sangue de macaco da espécie Rhesus em coelhos e obtiveram anticorpos que 

aglutinavam não somente as hemácias de coelhos, mas também as de 85% 

dos seres humanos testados. Este fator foi denominado doravante como fator 

Rh+, por ter sido encontrada primeiramente na espécie Rhesus. Indivíduos que 

não apresentaram aglutinação das hemácias, foram consideradas Rh-. O fator 

Rh é totalmente independente do sistema ABO e independente do sexo 

(TOMIAZZI & BRANCALHÃO, 2012).  

 

2.2 TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS 

A primeira transfusão sanguínea ocorreu na cidade de Oxford, em 1665 

e foi realizada pelo britânico Richard Lower, entre dois cães. O sucesso da 

intervenção incentivou que esse procedimento fosse realizado mais vezes, pois 

não ocorreram alterações nas características e comportamento dos cães, o que 

incentivou novas transfusões entre animais da mesma espécie, onde danos 

fatais eram raros (DONOVAN, 2004).  
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Segundo Wiener e Landsteiner (1969), no século XIX, ocorreu a primeira 

transfusão utilizando doadores humanos, realizada pelo médico obstetra Jame 

Blundell, ocorrida entre pacientes com hemorragia no pós-parto, e gerando 

bons resultados. 

Danos transfusionais de sangue de carneiro para humanos foram 

explicados pelo fisiologista Leonard Landois (1837-1902). Ele demonstrou que 

o soro humano destruía hemácias de mamíferos, essas transfusões entre 

indivíduos de espécies diferentes, chamadas heterólogas, foram consideradas 

criminosas e proibidas, devido a ocorrência de óbitos. Resultados positivos 

foram alcançados em transfusões homólogas, entre animais da mesma 

espécie, levando à conclusão de que poderiam ser benéficas e salvar vidas. 

Ainda assim, a quantidade de pessoas que morriam durante, ou logo após as 

transfusões de sangue ainda era grande (TOMIAZZI & BRANCALHÃO, 2012). 

Nas transfusões sanguíneas o doador universal é o tipo “O”, pois não 

possui antígenos na membrana de suas hemácias, no entanto pode apenas de 

quem é tipo O. Em contrapartida, o receptor universal é o tipo “AB”, pois não 

possui anticorpos no plasma, porém só poderá doar para indivíduos do tipo 

sanguíneo “AB”, pois contém na superfície de suas hemácias os antígenos “A” 

e “B” Doadores que possuem fator Rh negativo podem doar para fator Rh 

negativo e positivo, porém o fator Rh positivo só poderá doar para positivo, 

sendo essas transfusões atreladas ao tipo sanguíneo do sistema ABO 

(FIGURA 2.2) (ARRUDA, et al. 2011).   
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FIGURA 2.2- Esquema de doações possíveis entre os tipos sanguíneos. 

 
FONTE: A AUTORA, 2019. 

LEGENDA: esquema mostrando as diferentes possibilidades de transfusão sanguínea, 
considerando o sangue tipo O como doador universal e o tipo AB como receptor universal. 

 

As transfusões sanguíneas se tornaram seguras após a compreensão 

dos mecanismos genéticos e imunológicos dos sistemas ABO e Rh. Muitos 

estudos e descobertas foram necessários até que o procedimento fosse 

considerado seguro de fato e amplamente utilizado pela Medicina. Estas 

descobertas puderam então ser base para uma série de procedimentos 

terapêuticos, tais como intervenções cirúrgicas seguras, tratamento de 

traumatismos, hemorragias digestivas, doenças sanguíneas, ou em outras 

situações em que haja grande perda de sangue (TOMIAZZI & BRANCALHÃO, 

2012).  

 

2.3 HERANÇA DO SISTEMA ABO 

O gene para o sistema ABO é representado por múltiplos alelos, uma 

vez que a sequência de DNA que o representa pode sofrer muitas mutações. 

Logo o gene ABO é polialélico, representado por três formas alélicas, IA, IB e i. 

Cada alelo ABO representa uma sequência de nucleotídeos, que são herdados 

juntos, por estarem fisicamente próximos caracterizando o haplótipo 

corresponde à sequência de variantes na mesma molécula de DNA (SNUSTAD 

& SIMMONS, 2013). 

Na segregação independente, cada alelo ABO corresponde a um 

haplótipo que possui várias mutações levando a substituições de aminoácidos 

próximas entre si(FIGURA 2.3). O haplótipo do alelo i resulta em uma proteína 
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defeituosa, que não é expressa na membrana, enquanto os haplótipos dos 

alelos IA e IB resultam em proteínas correspondentes aos antígenos A e B do 

grupo sanguíneo ABO (SNUSTAD & SIMMONS, 2013). 

 
FIGURA 2.3– Exemplo de como ocorre a segregação de pares de alelos. 

 

 
FONTE: A AUTORA, 2019. 

LEGENDA: Segregação de alelos considerando replicação do DNA, Meiose fase I e Meiose 
fase II, sendo o alelo “A” representado pela cor vermelha e o alelo “a” representado pela cor 

amarela.  
 

Um haplótipo domina sobre o outro quando este tiver o mesmo efeito 

fenotípico tanto em heterozigotos quanto em homozigotos, ou seja, os 

genótipos, por exemplo, IAIA ou IAi para determinada característica, produzem 

fenótipos iguais. Porém, quando se observa que dois alelos independentes 

contribuem para o fenótipo, dizemos que são codominantes, ou seja, nenhum 

alelo é dominante, nem parcialmente dominante, como é o caso do alelo A e 

alelo B do sistema sanguíneo, em que o genótipo IAIB determina o tipo 

sanguíneo AB. (SNUSTAD & SIMMONS, 2013). 

Tem-se desta forma, a seguinte relação de dominância entre os tipos 

sanguíneos em que “A = B > O”, e seus respectivos genótipos descritos como 

“IAIA = IBIB > ii”. Sendo possível, com essa relação, representar fenótipos e seus 

respectivos genótipos em seres humanos (Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1- Fenótipos e genótipos do Sistema ABO. 

Fenótipos Genótipos 

Tipo sanguíneo A IA IA ou IA i 

Tipo sanguíneo B IB IB ou IB i 

Tipo sanguíneo AB IA IB 

Tipo sanguíneo O ii 

Fonte: Adaptado de Snustad & SImmons (2013, p. 64).  

 

Os três alelos encontram-se com frequência superior a 1% na maior 

parte das populações humanas. Logo, o gene ABO é polimórfico, o que 

significa que o seu alelo mais comum tem frequência inferior a 99% (SNUSTAD 

& SIMMONS, 2013). 

 

2.4 HERANÇA NO SISTEMA RH 

O modo de herança do fator Rh é autossômico, não ligado ao sexo, e de 

dominância completa. Este sistema é considerado o segundo mais importante, 

depois do sistema ABO. É o mais complexo de todos, por possuir 49 antígenos 

bem definidos. Os antígenos do sistema Rh são codificados por dois genes, 

RHD e RHCE, que estão ligados pelos genes Rh box e SMP1. Esses genes 

estão ligados no cromossomo 1 e tem uma alta homologia (93,8% de 

identidade) (WAGNER & FLEGEL, 2000). 

A herança do sistema Rh é condicionada pelos alelos R ou D e r ou d 

(recessivo). Pessoas que possuam genótipo RR ou Rr terão seu fator Rh+ e 

pessoas que possuam genótipo rr terão seu fator Rh- (Tabela 2.2). Indivíduos 

Rh- não têm um dos genes (RHCE), provavelmente excluído devido a um 

evento ancestral de recombinação não homóloga, entre dois elementos 

repetitivos (WAGNER & FLEGEL, 2000). 

Os anticorpos anti-Rh são a causa principal da doença hemolítica do 

recém-nascido ou eritroblastose fetal. Tais anticorpos podem também 

desenvolver reações transfusionais hemolíticas tardias (VIELE et al. 2000, 

apud PSCHISKY et. al. 2003). 
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Tabela 2.2- Relação de genótipo e fenótipos do fator Rh. 

Genótipo Fenótipo 
RR Rh positivo 
Rr Rh positivo 
rr Rh negativo 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Independentemente do tipo sanguíneo, o indivíduo pode ser Rh positivo 

(Rh+) ou negativo (Rh-). Isso depende da existência, ou não, de outro antígeno 

(chamado antígeno D ou fator Rh) na superfície das hemácias. Nenhum 

organismo, seja ele Rh+ ou Rh-, nasce com anticorpos contra o fator Rh no 

plasma. Mas indivíduos Rh- (que não têm o antígeno D nas hemácias) são 

capazes de produzir esses anticorpos (denominados anti-Rh) se entrarem em 

contato com sangue Rh+, criando uma barreira imunológica e a 

incompatibilidade sanguínea (GRIFFITHS et al., 2009). 

Como a produção dos anticorpos demora um pouco, não ocorrem 

problemas imediatos na transfusão, mas a longo prazo. Um desses problemas 

é a eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido (DHRN). 

Eritroblastose é o surgimento de células primordiais (eritroblastos) na 

circulação sanguínea, para tentar compensar a anemia profunda resultante da 

destruição de hemácias Rh+ pela resposta imunológica, ativada por anticorpos 

Rh-. Com a destruição das hemácias, o indivíduo corre o risco de ter alterado o 

tamanho de alguns órgãos, como fígado e baço (GRIFFITHS et al., 2009). 

Em crianças, a doença é desenvolvida ainda na gestação ou no período 

perinatal (de recém-nascido), quando a mãe com tipo sanguíneo Rh- for 

previamente sensibilizada pela exposição a hemácias Rh+, e o bebê 

apresentar tipo Rh+. Nesse caso, o sangue materno desenvolve o anticorpo 

anti-Rh, que destruirá as hemácias do filho. Na primeira gravidez com 

incompatibilidade Rh entre mãe e feto, o organismo da mãe desenvolve a 

imunidade, porém o feto não é atingido pelos anticorpos. Mas, na segunda 

gestação, se a criança tiver novamente Rh+, os anticorpos da mãe 

reconhecem as hemácias do feto. A doença pode ser combatida pela 

administração de gamaglobulina anti-Rh por via injetável logo após o 

nascimento do primeiro bebê Rh positivo. Essa substância bloqueia o processo 

de produção dos anticorpos contra o sangue Rh positivo do feto. A mãe recebe 
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uma dose passiva temporária de anticorpos que destroem células sanguíneas 

Rh positivo, impedindo assim que a mãe produza anticorpos permanentes 

(GRIFFITHS et al., 2009). 

2.5  SISTEMA ABO E FATOR RH COMO FONTES PARA EXPLICAR 

CONCEITOS GENÉTICOS EM SALA DE AULA 

Para Bastos (1995) e Libâneo (2001), a grande maioria dos alunos não 

consegue assimilar o significado dos conceitos básicos da genética, como 

gene, alelo, cromossomo, cromatina e DNA, gerando uma incompreensão do 

conteúdo e por isso não conseguem realizar os exercícios propostos pelo 

professor. Portanto, a explanação e a realização de aulas diferenciadas para 

fixação desses conceitos se faz necessária, antes de iniciar exercícios sobre 

genética.  

A temática dos grupos sanguíneos é abordada em praticamente todos 

os livros de Biologia do Ensino Médio (ou série correspondente). Pschisky et al. 

(2003) relata a presença dos sistemas ABO e Rh em livros desde a década de 

60, principalmente o sistema ABO, que é exemplo clássico de polialelismo. 

Os conceitos sobre célula, DNA, cromossomos e genes são abordados 

no 1º ano do ensino médio e retomados no 3º ano do ensino médio. A partir 

dessa pergunta, começa-se a fazer apontamentos ao significado de gene, alelo 

e cromossomo. 

Segundo Chassot (2003) a aula prática sempre esteve presente nas 

aulas de biologia, contribuindo para a construção da alfabetização científica.  

Boa parte dos conteúdos ministrados podem ser experimentados em 

sala de aula, na forma de aulas práticas no laboratório (salvo exceções para 

trabalho com material biológico se tratando de alunos menores de idade), ou na 

forma de atividades que envolvam materiais diversos para auxiliar no 

entendimento e apropriação do conteúdo aprendido. Essas práticas vão ao 

encontro dos eixos cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento, 

divulgado pelo MEC, como fundamento básico a realização das provas do 

ENEM desde 2009, destacando-se a necessidade de que os estudantes do 

Ensino Médio desenvolvam a compreensão de fenômenos, o enfrentamento de 

situações-problema, a construção de argumentação e a elaboração de 

propostas (BRASIL, 2009). 



18 

A contextualização sobre o entendimento de alelos e genes incialmente 

é feita no ensino de Genética com a compreensão da primeira e segunda Lei 

de Mendel, baseadas nos experimentos de cruzamento que o austríaco Gregor 

Mendel realizou com ervilhas de cheiro, analisando cada característica nas 

proles que obtinha, onde os alunos aprendem conceitos de segregação dos 

alelos e as várias formas com que um se expressa. Esse é o primeiro conceito 

apresentado aos alunos no ensino de genética (SNUSTAD & SIMMONS, 

2013). 

Com esses conceitos bem definidos, o sistema ABO é apresentado 

como principal exemplo de polialelismo, uma vez que o fenótipo deste grupo 

sanguíneo é expresso através das diferentes combinações alélicas. O fator Rh 

é estudado como exemplo da primeira lei de Mendel, sendo um caso simples 

do que chamamos de dominância completa. Os conceitos de dominância, 

recessividade, segregação independente, dominância completa, codominância, 

polialelia e haplótipos são essenciais para o entendimento no ensino de 

genética e servem de base para a continuidade de outros conteúdos dentro da 

disciplina de Genética, no ensino da Biologia (SNUSTAD & SIMMONS, 2013). 

Segundo Temp e Santos (2013), os estudantes apresentam dificuldade 

em compreender conceitos de genética, mesmo após a aplicação de modelos 

didáticos. Ainda assim, os modelos utilizados na prática docente com alunos do 

ensino médio, são relativamente eficientes para trabalhar conceitos e relações, 

apesar do tempo escasso de aula. 

 

2.6  METODOLOGIAS QUE PODEM SER USADAS EM SALA DE AULA 

PARA EXPOR CONCEITOS DE GENÉTICA 

2.6.1 Estudo em pares (Peer Instruction) 

É uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, desenvolvida pelo 

professor de Física, Eric Mazur, da Universidade de Harvard. Caracteriza-se 

em estimular os estudantes a discutirem entre si sobre determinado conteúdo e 

pela obtenção de uma avaliação da compreensão sobre o assunto por parte do 

professor, observar o nível de discussão e capacidade de responder perguntas 

de seus alunos. A forma de aplicação desse método consiste em, logo após a 
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exposição do assunto, aplicar um questionário e avaliar a porcentagem de 

acertos (LIMA e SANTOS, 2016). 

A essência desse método é possibilitar que os alunos estudem 

(discutam o assunto) “aos pares”, ou seja, que um ajude o outro no 

entendimento de conceitos, e em seguida sejam conduzidos ao próximo passo 

do processo, pelo professor. Sendo o próximo passo determinado conforme o 

desempenho nos questionários (Figura 2.5). Caso o desempenho nas 

respostas esteja acima de 70% corretas, o próximo passo será uma nova 

discussão em grupo ou em pares. Já se o percentual de acertos for abaixo de 

70%, o professor deve realizar uma breve explanação sobre o tópico abordado, 

antes de dar continuação à aula (LIMA e SANTOS, 2016).  

Essa metodologia ativa deve ser aplicada por um professor atuante na 

internet e redes sociais, pois são ferramentas utilizadas como apoio as 

discussões que antecedem a sala da aula física (LIMA e SANTOS, 2016). 
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FIGURA 2.4- Etapas da aplicação da metodologia peer-instruction. 

 
FONTE: LIMA E SANTOS (2016, P. 85). 

LEGENDA: Em verde, estão as etapas específicas do modelo e em amarelo, etapas em que o 
professor pode adequar sua metodologia. 

 

Segundo pesquisa realizada por Wanis (2015), sobre o método Peer 

Instruction realizada com estudantes do ensino médio na disciplina de física no 

estado do Rio de Janeiro, essa metodologia ativa trouxe algumas 

considerações para aplicação no ensino médio, como a percepção dos 

estudantes de que em aulas puramente expositivas eles aprendem muito mais 

do que com o método “entre pares”. Porém 20% dos alunos obtiveram 

respostas corretas após o debate entre colegas, levando a um pensamento de 
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que não podemos desprezar esses resultados, embora durante a pesquisa, o 

autor teve vários obstáculos que acabaram por prejudicar o método em si. O 

autor considera que essa metodologia instigou os alunos a terem hábitos de 

estudo, porém ainda um grupo muito pequeno em relação a quantidade de 

alunos pesquisados, o que nos leva a crer que esse método ainda deve ser 

muito bem planejado para sua aplicação no ensino médio das escolas, 

principalmente estaduais. 

 

2.6.2 Sala de aula invertida (flipped clasroom) 

A sala de aula invertida consiste na inversão de ações ocorridas em sala 

de aula. São consideradas as discussões, a assimilação e a compreensão dos 

conteúdos (atividades práticas, simulações, teste entre outros), como objetivos a 

serem alcançados pelos estudantes em sala de aula, e o professor atua como 

mediador do processo de aprender. A aquisição de conhecimentos ocorre fora 

do ambiente de sala de aula. Nesse sentido, todo material deve ser 

disponibilizado ao estudante para que leiam e procurem entender os conteúdos 

a serem trabalhados na aula seguinte (VALENTE, 2014). 

A orientação, mediação e discussões ficam a cargo do professor, que 

realiza também atividades em sala de aula, a respeito do conteúdo proposto e 

agora pode dedicar seu tempo para orientar e esclarecer dúvidas dos 

estudantes, a fim de desenvolver o aprendizado, ocorrendo nesse instante uma 

mudança nos elementos do ensino presencial (BERRETT, 2012). 

Existem algumas regras para que a sala invertida possa dar o efeito 

desejado, segundo o relatório Flipped Classroom Field Guide (2014): a) as 

atividades em sala de aula envolvem uma quantidade significativa de 

questionamento, resolução de problemas e de outras atividades de 

aprendizagem ativa; b) os estudantes recebem feedbacks imediatamente após a 

realização das atividades presenciais; c) os estudantes são incentivados a 

participar das atividades em casa, on-line e presenciais, e são computadas na 

avaliação do estudante; d) todos os materiais são bem planejados e estruturados 

(VALENTE, 2014). 

Harvard introduziu o método Peer Instruction e aliou a sala de aula 

invertida, onde os estudantes recebiam o material de apoio antecipadamente 

para estudar e depois respondiam a um conjunto de questões, via o Learning 
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Management System (LMS). Antes do professor ministrar a aula, verificava as 

questões a serem trabalhadas e desenvolvidas durante a aula (VALENTE, 

2014). 

Para a implementação da sala de aula invertida é necessário que haja a 

produção de material de qualidade, que todos os estudantes tenham acesso à 

internet e mídias digitais como vídeos, esquemas e softwares para produção de 

atividades posteriores, e um excelente planejamento de atividades a serem 

realizadas em sala de aula (VALENTE, 2014). 

Segundo Ismail (2016), a inovação atual no processo de ensino que vem 

apresentando resultados significativos na aprendizagem dos estudantes é o 

ensino baseado em equipe, Team-based learning (TBL), que é invertida e 

interativa, e direciona os movimentos de instrução do aprender em grupo. O 

professor gerencia pequenos grupos em uma sala da aula e essa prática tem 

sido adotada em várias faculdades nos Estados Unidos da América. Essa 

prática tem os princípios de aprendizagem centrados no aluno e estabelece 

quatro fundamentos essenciais para estabelecer uma TBL: 

 Formar estrategicamente uma equipe permanente entre os alunos; 

 Garantir a familiaridade do aluno com o conteúdo do curso, utilizando 

um processo de garantia de prontidão; 

 Desenvolver habilidades de pensamento crítico dos alunos, utilizando 

atividades e atribuições em sala de aula; 

 Criar e administrar um sistema de avaliação e feedback entre pares. 

O estudo realizado por Ismail (2016) sobre a eficácia da aprendizagem 

baseada em equipe no ensino de genética médica para graduandos de 

medicina, observou uma efetiva aprendizagem e retenção de conhecimento do 

alunos a partir do aprendizado ativo em equipe que utiliza a aprendizagem 

visual, auditiva, de escrita e cinética para fortalecer e reter por mais tempo o 

conhecimento, elevando o nível de aproveitamento de exames realizados. 

Segundo estudos de Cormier e Voisard (2018), a sala de aula invertida 

aplicada a um curso de química orgânica pós médio, revelou que as notas do 

alunos tiveram aumento significativo. O estudo contemplou uma sala de aula 

tradicional e uma sala de aula invertida, e obteve 77,1% de média na sala 

invertida, contra 72,9% de média na sala tradicional. O dado que chamou 

atenção foi que os alunos com baixo desempenho obtiveram aumento 
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significativo em suas notas em relação aos alunos que possuem alto 

desempenho, esses últimos não tiveram aumento estatisticamente significativo. 

Os pontos positivos traduzem-se em um tempo mais aproveitado em 

sala de aula, onde os alunos vêm para praticar os exercícios, tirar dúvidas e 

reafirmar conceitos já estudados por ele em casa. Porém os pontos negativos 

elencados, são o tempo de implantação do sistema, o banco de dados e 

sistema ambiente virtual de aprendizagem para que os alunos tenham acesso 

a vários materiais para estudo (CORMIER e VOIARD, 2018). 

2.6.3 Aula prática 

A aula prática é considerada um recurso didático muito importante, 

principalmente no ensino de Ciências e Biologia. Ela se coloca como a 

interação entre o estudante e materiais concretos, tais como objetos, livros, 

microscópios entre outros. Através desse envolvimento, estabelecem-se 

relações para que esses estudantes construam seu conhecimento pela 

experimentação (VASCONCELLOS, 1995). 

As aulas práticas são a porta de entrada para o pensamento científico, e 

por meio de experimentos, observações, construções, desenhos, análises e 

práticas de campo, auxiliam ao estudante a retomar alguns conceitos vistos em 

sala de aula ou através do livro didático (BORDENAVE & PEREIRA, 1985). 

As aulas de Genética do ensino médio envolvem alguns tipos de aulas 

práticas que podem ser realizadas em sala de aula ou em laboratório, quando a 

escola tiver a estrutura para tal prática. Práticas onde há observação de células 

ao microscópio sempre deixam os alunos instigados para buscarem mais 

informações, extração do DNA do morango com materiais caseiros é de fácil 

acesso e sem risco, e temos ainda a produção de modelos didáticos com 

materiais alternativos, como os recicláveis ou mesmo com massa de modelar 

(MOREIRA & GOMES, 2017). 

Segundo Caldeira e Araújo (2009) existem modalidades de trabalhos 

práticos, cujo objetivo é construir habilidades através de aulas práticas, 

demonstrações e modelos. 

As aulas práticas são planejadas e executadas pelo professor, cabe ao 

aluno obter informações e resolver problemas. O aluno deve estar ciente de 

que não precisa chegar ao resultado esperado, no entanto precisa descobrir 

porque os resultados não estão de acordo com o esperado. As demonstrações 
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são técnicas de trabalho com aparelhos, espécimes raros ou experimentos cuja 

manipulação envolve algum risco ou com a finalidade de economizar tempo. 

Permite que todos os alunos observem simultaneamente o mesmo fenômeno, 

dando base comum para o aprendizado. Já os modelos são construções de 

modelos didáticos para melhor entendimento do conteúdo. Exemplos comuns é 

a montagem de modelos de embriões feitos de massa de modelar, estruturas 

de ácidos nucleicos, divisões celulares, mitose e meiose preparados pelos 

alunos (CALDEIRA E ARAÚJO, 2009). 

Segundo Costa et al. (2013), modelos são as principais ferramentas 

usadas pelos cientistas para produzir conhecimento e um dos principais 

produtos da ciência. Através de modelos, os cientistas formulam questões 

acerca do mundo, descrevem, interpretam e explicam fenômenos. Estas seriam 

razões suficientes para justificar o papel de modelos no ensino e na 

aprendizagem de ciências (COSTA, 2013, apud HIDALGO & GRAEBNER, 

2017). 

 

3. METODOLOGIA 

Fez-se uma proposta de aula prática ao 3º ano do Ensino Médio, 

trabalhando com um modelo didático baseado nos genes responsáveis pelos 

sistemas sanguíneos ABO e Rh. 

3.1 PLANO DE AULA 

O plano de aula foi elaborado para organização das atividades, 

objetivos e estratégias em sala de aula. Considerou-se uma aula teórica e duas 

práticas de 50 minutos, e o questionário aplicado em seguida ao término das 

aulas práticas (Anexo A). Para tal, consultou-se os Parâmetros Curriculares 

Nacionais como norteadores para trabalhar o tema “Sistema ABO” e “Fator Rh” 

para desenvolver os planos de aula. 

 

3.2 PROPOSTA METODOLÓGICA DE ENSINO 

No primeiro momento, deve ser realizada a aula teórica com explanação 

sobre o polialelismo, relações de dominância entre múltiplos alelos, haplótipos 
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e segregação de fatores genéticos, tomando como pré-requisito, o 

conhecimento sobre a 1ª Lei de Mendel. Após a aula teórica, se possível, deve 

seguir-se a aplicação da aula prática proposta e uma breve retomada dos 

conceitos. Como sabemos que as aulas de biologia são apenas 2 semanais, na 

maioria das grades curriculares do ensino médio, propormos que pelo menos 

as aulas práticas sejam geminadas para que a proposta possa se concretizar. 

Em seguida, deve-se aplicar um questionário que permita ao professor analisar 

o conhecimento de seus alunos e definir se há algum ponto do assunto onde 

há maiores dificuldades. Caso isso ocorra, o educador poderá explanar o 

assunto pontuando estes aspectos. Depois de perceber que os alunos 

chegaram ao entendimento adequado do assunto, pode-se seguir com o 

próximo tema, dentro da disciplina.  

 

3.2.1 Modelo didático 

O professor deverá expor a seus alunos que a determinação do sistema 

ABO é feita pela presença de antígenos A e B na membrana das células 

vermelhas, as quais dão origem a quatro fenótipos A, B, AB e O. Para fins 

didáticos, serão estudados os haplótipos mais comuns, que não apresentarem 

mutação por deleção. Para isso, o professor poderá apresentar um quadro que 

represente a relação genótipo-fenótipo do sistema ABO (TABELA 3.1) e uma 

figura que mostre três dos diferentes haplótipos, selecionados para trabalhar na 

aula (FIGURA 3.2).  
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TABELA 3.1- Tipos sanguíneos e seus respectivos genótipos. 

 
FONTE: A autora, 2019. 

LEGENDA: A – tipo sanguíneo A, IA – alelo responsável por codificar a proteína do tipo A, B – 
tipo sanguíneo B, IB – alelo responsável por codificar a proteína do tipo B, AB – tipo sanguíneo 
AB, resultante da expressão de ambos os alelos IA e IB (codominância), O – tipo sanguíneo O, 
resultante do alelo recessivo i.  

 
FIGURA 3.2- Representação dos haplótipos do gene ABO. 

 
FONTE: Modificado de Daniels, Geoff,2005. 

NOTA: Representação, em cores, dos aminoácidos resultantes das substituições de 
nucleotídeo no exon 7 do gene ABO. Substituições de nucleotídeo nas posições 526, 703, 796 
e 803 alteram o significado dos codons 176 (arginina ou glicina), 235 (glicina ou serina), 266 
(leucina ou metionina) e 268 (glicina, alanina ou arginina), respectivamente.  
LEGENDA. A1: haplótipo correspondente ao alelo IA, codificando uma proteína com arginina na 
posição 176 da proteína, glicina na posição 235 e 268 e leucina na posição 266; B: haplótipo 
correspondente ao alelo IB, codificando uma proteína com glicina na posição 176 da proteína, 
serina na posição 235, metionina na posição 266 e alanina na posição 268. O2: haplótipo 
correspondente ao alelo i, codificando uma proteína com glicina na posição 176 e 235 da 
proteína, leucina na posição 266 e arginina na posição 268. Arg – arginina (em azul), Gly – 
glicina (em verde), Ser – serina (em amarelo), Leu – leucina (em vermelho), Met – metionina 
(em verde petróleo), Ala – alanina (em bege). 
 

Após a apresentação dos grupos sanguíneos do sistema ABO e fator Rh 

e respectivos alelos aos alunos e familiarização destes ao assunto, o educador 

poderá seguir com a prática do modelo com uso da massa de modelar. 

Inicialmente, são montados os haplótipos representando as consequências ao 

nível de substituições de aminoácido, seguindo o modelo acima (FIGURA 3.3). 

Nesse momento, será explicado o conceito de haplótipo, que segundo Paiva 
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Júnior (2016) são variantes genéticas que ocorrem na mesma fita de DNA e 

que podem ser herdadas em bloco, como uma unidade de alelo, quando estão 

fisicamente muito próximas, umas das outras. Além disso, que substituições de 

nucleotídeo na sequência codificante da fita de DNA, podem substituir 

aminoácidos na proteína (modificações ilustradas pelas diferentes cores de 

massinha usadas no modelo). 

 
FIGURA 3.3- Representação dos haplótipos do gene responsável pelo sistema ABO, 

com massinha de modelar. 

 
. FONTE: A autora, 2019.  

LEGENDA: Haplótipos A, B e O e a sequência de substituições de aminoácidos causada pelo 
mesmo; Vide  a legenda da figura 3.2. 

 

Em seguida, os alunos deverão realizar diversos cruzamentos com os 

cromossomos montados com a massa de modelar, a fim de observar as 

consequências do cruzamento entre indivíduos de diferentes tipos sanguíneos. 

O professor deverá aproveitar a oportunidade e mostrar a probabilidade de 

genótipos e fenótipos na prole resultante de cada tipo de cruzamento (FIGURA 

3.4, anexo C). 
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FIGURA 3.4- Cruzamento entre tipos sanguíneos AB x AB. 

 
FONTE: A autora, 2019. 

NOTA: Segregação dos alelos A e B em um cruzamento entre dois indivíduos AB, e a 

probabilidade de resultar em prole IAIA (25%), bem como IAIB (50%) e IBIB (25%). Importante: as 

cores não correspondem aos dos aminoácidos nas duas figuras anteriores, mas a ordenação 

das variantes é a correspondente aos haplótipos IA e IB. 

LEGENDA: rosa – cromossomo materno, azul – cromossomo paterno, vermelho – substituição 

de nucleotídeo codificando para arginina, amarelo – o mesmo para glicina, branco – para 

leucina. 

 

Nesta ocasião, será ilustrado o conceito de segregação independente 

dos alelos, indicando as sequências de nucleotídeos que codificam diferentes 

aminoácidos, que compõe o alelo que levará a antígenos distintos. 

A dominância, recessividade e codominância, serão apresentadas 

através dos alelos do sistema ABO, sendo demonstrados que os alelos para 

tipos A e B são codominantes e estes são dominantes sobre o alelo para o tipo 

sanguíneo O. Nos cruzamentos entre um casal em que um dos genitores é 

homozigoto dominante e outro é homozigoto recessivo, é perfeitamente 

trabalhado o conceito de dominância e recessividade nos fenótipos resultantes 

dos genótipos da prole. 

O polialelismo do sistema ABO pode ser explicado durante a montagem 

dos cruzamentos genéticos apresentando vários alelos para um mesmo 

haplótipo, sendo as formas alélicas IA, IB e i, e cada alelo determinando um tipo 

sanguíneo. 
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3.2.2 Construção dos modelos dos alelos do Sistema ABO 

Para a construção do modelo dos alelos do Sistema ABO, serão 

necessárias 8 diferentes cores de massa de modelar, sendo que duas cores 

destinadas a serem a a base dos alelos e as demais cores os aminoácidos. O 

modo de preparo resume-se nos 4 tópicos elencados a seguir: 

 

1) Escolher duas cores representando a base dos alelos. Sendo uma cor 

representante de dois alelos paterno e a outra dos alelos materno 

(FIGURA 3.4, número 1); 

2) Separar as demais cores para a representação dos aminoácidos, 

fazendo pequenas bolas (FIGURA 3.4, número 2);  

3) Montar os alelos de acordo com cada sequência de aminoácidos do 

respectivo tipo sanguíneo, conforme a figura 3.2 da representação 

esquemática dos haplótipos (FIGURA 3.5, número 3); 

 
FIGURA 3.5- representação da montagem dos haplótipos A1 

 
FONTE: A autora, 2019. 

LEGENDA: 1- As duas cores de massa de modelar utilizadas para base paterna e materna; 2- 
Seis cores de massa de modelar em forma de esferas para representação dos aminoácidos 

que compões cada aplótipo do sistema ABO; 3- Haplótipo formado. 
 

 

4) Após a construção de todos os haplótipos, propõe-se o cruzamento a partir 

das várias possibilidades dos tipos sanguíneos paterno e materno (Figura 

3.5), pedindo aos alunos que estes realizem o preenchimento do quadro de 

possíveis cruzamentos e proles resultantes (FIGURA 3.6). (O resultado dos 

diferentes cruzamentos, representados com a massa de modelar, podem 

ser obsevados no Anexo C). 
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FIGURA 3.6- Representação do cruzamento de alelos paternos e seus descedentes. 

 
FONTE: A autora, 2019. 

LEGENDA: Na imagem da esquerda tem-se a representação dos alelos maternos e paternos e 
na imagem esquerda tem-se a representação, com uso da massa de modelar, dos possíveis 

resultados para os alelos da prole oriunda do cruzamento.  
 

TABELA 3.2- Referência dos alelos e respectivas combinações.  

 
FONTE: A autora, 2019. 

LEGENDA: Quadro mostrando os resultados possíveis para todos os cruzamentos possíveis. 
 

Uma forma alternativa de aplicação do modelo didático proposto é a 

adaptação face a evolução e entendimento dos estudantes presentes nas 

turmas, como citam Tomiazzi & Brancalhão, 2012. Na tabela 3.1 tem-se uma 

adaptação que pode ser usada, mais simplificada quando os estudantes não 

conseguem se apropriar do conhecimento referente aos haplótipos subjacentes 

aos alelos do sistema ABO.  
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Tabela 3.3- Adaptação do modelo com massinhas. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Assim, seguindo as cores representantes de cada alelo, tem-se a 

montagem dos possíveis genótipos (Tabela 3.2). A cor rosa representou o 

cromossomo materno e a cor azul claro representou o cromossomo paterno. A 

cor amarela representou o alelo A, a cor azul o alelo B e a cor laranja o alelo i.  

 

Tabela 3.4- Montagem dos possíveis genótipos utlizando as cores pré 

estabelecidas.   

 
FONTE: A autora, 2019. 
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A segregação dos alelos conforme a primeira lei de Mendel foi 

representada pelas combinações. Sendo representados de forma simples, isto 

é, sem a cromátide irmã a fim de facilitar o processo de representação e 

aprendizagem. Sugere-se que os conceitos sejam explicados e em seguida, os 

alunos construam os cromossomos e a disposição deles de acordo com o 

exemplo apresentado.  
 

3.3 CONSTRUÇÃO DOS MODELOS DOS ALELOS DO SISTEMA RH 

Primeiramente o professor deverá realizar uma aula teórica sobre os 

antígenos D do sistema Rh, discutindo que estes são codificados por dois 

genes, RHD e RHDE, ambos formados por 10 exons, que estão localizados no 

cromossomo 1, muito próximos, sendo separados apenas por dois genes Rh 

Box que flanqueiam o gene RHD e o gene SMP1 (sem relação com o sistema 

Rh) e apresentando 93,8% de identidade de sequência (FLEGEL & WAGNER, 

2000).  

Deverá também falar que variantes genéticas surgem como resultado de 

mutações não reparadas, que ocorrem quando as bases mal pareadas não são 

corrigidas no interior do núcleo da célula. Existem muitas mutações nos genes 

RHCE e RHD, gerando substituições de nucleotídeos, que alteram 

aminoácidos, sendo que essas substituições levam para variantes de Rh e sua 

expressão (FLEGEL & WAGNER, 200). O professor deverá transmitir aos 

alunos que as mutações a serem trabalhadas na aula, ocorreram no 

cromossomo 1 onde estão localizados os genes RHCE e RHD, sendo a 

deleção do gene RHD resulta no fenótipo Rh negativo, levando à ausência da 

proteína codificada por esses genes na membrana dos eritrócitos (FIGURA 3.7) 

(GRIFFITTHS et al, 2009). 
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FIGURA 3.7- Esquema demonstrando a disposição dos genes para presença e ausência do 

gene RHD. 

 
FONTE: Modificado de Franz e Flegel, 2000. 

 
LEGENDA: Esquema mostrando o cromossomo de um indivíduo Rh positivo na parte superior, 
e de um indivíduo Rh negativo na parte inferior. A direção das flechas indica o sentido da 
transcrição (o gene RHCE ocorre na fita oposta a dos demais genes). As barras verticais 
indicam os exons (regiões codificantes dos genes ilustrados, incluídas no mRNA final). 

 

3.3.1 Representação das mutações do Rh 

O conceito de recombinação não-homóloga é representado pelo 

surgimento do alelo r do gene RHD. A ocorrência de recombinação errônea 

entre os “Rh box” no momento da recombinação dos cromossomos materno e 

paterno na meiose, exclui o gene RHD de um dos cromossomos 

recombinantes e gera um segundo cromossomo com o gene RHD duplicado 

(cujo fenótipo antigênico não difere do fenótipo do indivíduo que tem apenas 

um gene RHD no cromossomo). 

Para preparação do material didático que será utilizado na aula prática, 

considerando as mutações do Rh, serão necessários: 

 

1) Escolher quatro cores de massa de modelar, uma cor representará a 

região Rh Box, outra, o gene RHCE, a terceira cor representará o gene 

SMP1 e a quarta cor, o gene RHD (FIGURA 3.8); 
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FIGURA 3.8- Representação com massa de modelar de cromossomos homólogos – região 

(1p36.11).  

  
FONTE: A autora, 2019. 

LEGENDA: Em laranja, tem-se a representação do Rh box, em azul claro RHD, em bege o 
SMP1; em verde escuro o RHCE.  

 

2) Preparar dois cromossomos (representação do Cromossomo 1, região 

onde estão localizados os genes) (Figura 3.9); 

3) Realizar as combinações das supostas mutações que podem ocorrer 

com estes cromossomos (FIGURAS 3.9 e 3.10). 

 
FIGURA 3.9- Representação com massa de modelar da etapa de mutação dos 

cromossomos homológos – região (1p36.11).. 

. 
FONTE: A autora, 2019. 

LEGENDA: Crossing over na região Rh box (laranja) do cromossomo representado. 
 
 

FIGURA 3.10- Representação com massa de modelar de uma deleção e duplicação 
cromossômica da região (1p36.11). 

 
 

 
FONTE: A autora, 2019. 

LEGENDA: Ocorrência da deleção (DE). O cromossomo acima apresentou duplicação do gene 
RHD. 

 

Na tabela 3.5 estão representados, também de forma adaptada os 

alelos representantes do fator Rh e seus respectivos fenótipos e genótipos. Os 

DE 
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cromossomos foram representados conforme pareamento da prófase I da 

meiose. É fundamental que o professor auxilie os alunos quando estes 

cometerem erros na representação ou pareamento. O cromossomo da mãe 

está representado em rosa e o cromossomo do pai em azul. 

As cores dos cromossomos da mãe em rosa e o do pai em azul facilita 

a indicação dos pares que herdamos de nossos pais. A cor que representa o 

alelo dominante R é vermelho e a cor branca representa o alelo recessivo r. 

 

Tabela 3.5- Alelos representantes do fator Rh e seus respectivos fenótipos e 

genótipos. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

3.4 BREVE DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS ABORDADOS  

Dentre os assuntos considerados durante a aula prática proposta teve-

se a segregação independente, dominância, codominância, recessividade, 

polialelismo, haplótipos e surgimento de alelos por recombinação não 

homóloga os quais, posteriormente às aulas práticas, deverão seguir-se de 

uma breve conceptualização para melhor fixação do conteúdo proposto. Assim, 

o professor poderá apresentar essas definições conforme proposto na tabela 

3.6, sendo que esta tabela pode ser apresentada de maneira completa aos 

alunos ou com lacunas para realização do preenchimento por eles. 
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Tabela 3.6- Definições dos conceitos abordados na prática proposta. 

Assunto Definição 

Segregação Independente 
Separação e distribuição dos alelos de forma 
independente, para os gametas; 

 
Dominância 

 
 

Alelos que manifestam fenótipo mesmo na 
presença dos alelos recessivos; 
 

 
Codominância  

 
 
 

Recessividade 
 

 
 

É uma interação entre alelos onde não existe 
relação de dominância, expressam 
simultaneamente os dois fenótipos. 
 
 
Alelos que precisam estar em pares para 
manifestar o fenótipo; 
 
 

Polialelismo 
 
 
 

Haplótipos 
 
 

 

Quando um gene apresenta mais de duas 
formas alélicas para o fenótipo; 
 
 
Corresponde a uma combinação de alelos que 
ocorrem no mesmo cromossomo; 
 
 

Recombinação não-homóloga 
 

Recombinação aleatória de sequências de 
nucleotídeos sem qualquer similaridade. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

3.5 QUESTIONÁRIOS 

Visto que o educador deverá aplicar um questionário após a aplicação 

da prática seguida da retomada de algumas, breves, definições, desenvolveu-

se uma lista de exercícios para avaliar o aprendizado dos alunos. Optou-se por 

questões de múltipla escolha com exigência dos cálculos de probabilidade para 

a resposta correta, com a finalidade de facilitar o feedback sobre a 

aprendizagem (Anexo B). 

 

4. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através do presente estudo, observou-se que existem várias 

metodologias que podem ser aplicadas para contemplação dos conteúdos 

programáticos dentro dos assuntos de genética. Dentre estas, tem-se as 

metodologias ativas, como a “peer instruction” e sala de aula invertida, bem 
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como também se tem a possibilidade de aplicação de aulas práticas, em 

laboratório ou mesmo com uso de algum material diferente do usualmente 

empregado em sala de aula, tal como massa de modelar. 

Almeida et al. (2016), em um estudo sobre a utilização da massa de 

modelar como ferramenta ao processo de ensino-aprendizagem em genética, 

concluíram que a utilização deste meio foi positiva para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Os mesmos relatam que conseguiram uma melhor 

compreensão da temática abordada (divisão celular), que anteriormente era um 

conteúdo muito abstrato. Os autores também relatam que os alunos, por meio 

das esquematizações e produção dos protótipos, apresentaram maior interação 

entre si e partilharam de conhecimentos, uns com os outros.  

Da mesma forma, Mascarenhas et al. (2016) e Moul e Silva (2017), que 

trataram de aulas alternativas dentro de conteúdos da Genética, também citam 

que o uso de atividades lúdicas e/ou praticas alternativas são fundamentais 

para melhoria do processo de ensino-aprendizagem, principalmente tratando-

se de conteúdos dentro da Genética, que são abstratos aos alunos. 

Moul e Silva (2017), assim como o presente estudo, também abordaram 

o uso da massa de modelar dentro de conteúdos de Genética e construíram 

modelos didáticos para conteúdos abstratos que despertaram o interesse e 

estimularam o raciocínio e a criatividade dos alunos. É diante disto que se 

observa maior assimilação e compreensão de conteúdos abstratos, como 

Sistema ABO e fator Rh.  

A temática do sistema ABO também foi utilizada pelos autores Miranda e 

Torres (2018), os quais obtiveram por conclusão que este tema (sistema ABO) 

despertou interesse na maioria dos alunos por se tratar de um assunto de seus 

cotidianos, trazendo um sentido ao assunto tratado, o que aliado à realização 

da atividade prática, tornou o aprendizado sobre o tema ainda mais 

significante. Esse fato corrobora com as argumentações de que se deve aliar 

temas em que os alunos, estão, de alguma forma, mais acostumados, à uma 

prática didática, pois desta forma, o conhecimento será fortalecido. Os autores 

ainda revelam que os resultados dos questionários aplicados após a aula 

prática mostraram que os alunos conseguiram compreender a assimilar o 

conteúdo proposto. Este resultado também é esperado, após a aplicação da 

prática proposta no presente estudo.  
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Diante do exposto, conclui-se que a utilização da massa de modelar traz 

grandes benefícios em temáticas de maiores dificuldades de compreensão 

para o aluno, permitindo que o assunto também se torne divertido. Além disso, 

o uso da massa de modelar dentro de sala de aula torna-se viável pelo baixo 

custo e facilidade de utilização pelos alunos, e permite ao educador trabalhar 

com uma atividade manual e com cores, facilitando ainda mais o processo de 

ensino-aprendizagem. A metodologia prática com uso de massa de modelar 

apresenta-se promissora para a facilitação do aprendizado de conceitos em 

genética, sendo que ao fim da aula prática, o professor ainda pode conferir se o 

ensino ocorreu conforme o planejado por meio da aplicação do questionário, 

permitindo que ele discuta, posteriormente, alguns aspectos que tenham sido 

observados como sendo de dificuldade. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A: PLANOS DE AULA 
 

 

Turmas: 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

DIA 1 

Conteúdo: Sistema ABO e fator Rh 

Habilidade: Compreender os conceitos sobre dominância e recessividade, 

polialelia, sistema ABO, transfusões sanguíneas, fator Rh, haplótipos e 1ª e 2ª 

Lei de Mendel; realizar cruzamentos genéticos identificando os fenótipos e 

genótipo possíveis. 

Estratégia: Aula ministrada sobre o Sistema ABO, transfusões sanguíneas e 

fator Rh. A aula é ministrada com a explanação sobre as formas alélicas que se 

apresentam os fenótipos do sistema ABO e as possíveis relações doador-

receptor para transfusões sanguíneas. É ministrado também os cruzamentos 

do Fator Rh e a sua ligação com a Doença Hemolítica do Recém-nascido. 

Recursos: Quadro, giz, slides com datashow com exemplos (onde houver 

disponibilidade). 

Duração da aula: 50 minutos 

 

DIA 2 

Conteúdo: Sistema ABO e fator Rh 

Estratégias: Realização da aula prática com massas de modelar com a 

finalidade dos alunos entenderem como os alelos se separam durante a 

meiose, e se unem após a fecundação. O objetivo dessa aula é apresentar de 

forma lúdica, a composição dos alelos e os possíveis fenótipos e genótipos 

resultantes da sua união, para o sistema ABO e fator Rh. 

Após a aula, ocorre a aplicação do questionário para posterior comparação da 

aprendizagem dos alunos. 

Recursos: Massa de modelar, questionário 

Duração da aula: 1h e 40 minutos (2 aulas de 50 minutos). 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS ALUNOS 
 

LISTA DE EXERCÍCIO SOBRE O SISTEMA ABO 
Aluno(a):_______________________________Data:__________Turma:_____
Realize os cálculos necessários para validação das respostas. 
 
1-) (UFSCar- SP) Na determinação genética dos quatro grupos sanguíneos do 
sistema ABO, os três genes alelos envolvidos podem ser representados por IA, 
IB e i. No que se refere à dominância, podemos afirmar: 
 

a) IA = IB = i 

b) IA = IB > i 

c) IA = IB < i 

d) IA > IB = i 

e) IA > IB > i 

 
2-) (UFRJ) Pode-se usar o sistema ABO para “excluir” um suposto pai em uma 
investigação de paternidade. Para tal, basta determinar o genótipo e o fenótipo 
do suposto pai e, por comparação com os genótipos e fenótipos do filho e da 
mãe, verificar se o homem acusado pode ser considerado como um pai 
impossível. A tabela a seguir mostra os fenótipos do filho e da mãe em três 
casos: 
 

 
 
Indique os fenótipos dos pais que NÃO poderiam ser os pais biológicos de 
cada caso. 
 
 
3-) (Vunesp-SP) A transfusão de sangue do tipo B para uma pessoa do grupo 
A resultaria em: 
 

a) reação de anticorpos anti-B do receptor com os glóbulos vermelhos 

do doador. 

b) reação dos antígenos B do receptor com os anticorpos anti-B do 

doador. 

c) formação de anticorpos anti-A e anti-B pelo receptor. 

d) nenhuma reação, porque A é receptor universal. 

e) reação de anticorpos anti-B do doador com antígenos A do receptor. 
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4-) (UFPE) Na figura a seguir, são mostrados os genótipos e fenótipos 
possíveis, considerando-se os alelos IA, IB e i determinantes dos grupos 
sanguíneos do sistema ABO no ser humano. De acordo com a figura, analise 
as proposições a seguir:  
 

 
 

1) Todos os descendentes de um casal de genótipo tipo 2 serão do grupo 

A e apresentarão em suas hemácias o aglutinogênio A. 

2) Indivíduos do grupo sanguíneo B de genótipo 3 ou 4 apresentam na 

membrana de suas hemácias aglutinogênio B e, no plasma, aglutinina 

anti-A. 

3) Os descendentes de um casal (genótipo 5) do grupo sanguíneo AB 

serão fenotipicamente AB e, como terão em seus genótipos os alelos IA 

e IB, apresentarão, na mesma membrana de suas hemácias, os 

antígenos A e B. 

4) Indivíduos do grupo sanguíneo O de genótipo 6 apresentam 

aglutinogênio A e B no plasma, mas não tem aglutininas anti-A e anti-B 

na membrana de suas hemácias. 

Está(ão) correta(s) apenas: 
 
a) 2 

b) 1 e 4 

c) 2 e 4 

d) 2 e 3 

e) 2, 3 e 4 
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5-) (F.M. Santo Amaro – SP) Uma mulher do grupo sanguíneo A teve três 
filhos: um do grupo A, um do grupo O e um do grupo AB. Qual deve ser o 
genótipo do casal? 
 

a) IA IA e IAIB 

b) IA IA e IBi 

c) IBi e IAIB 

d) IA i e IBi 

 
6-) (FMU/Fiam – SP) Dois pacientes, em um hospital, têm as seguintes 
características de sangue: 
Paciente 1: não apresenta anticorpos anti-A e nem anti-B no sangue; 
Paciente 2: apresenta anticorpos anti-A e anti-B no sangue. 
 
Pode-se afirmar que:  
 

a) O paciente 1 só pode receber sangue AB. 

b) O paciente 2 pode receber sangue do paciente 1. 

c) O paciente 1 é do tipo doador universal. 

d) O paciente 1 pode receber sangue A, B, AB ou O. 

e) O paciente 2 só pode receber sangue A. 

 
7-) (PUC – SP) Devido a um acidente, Sônia recebeu transfusão de sangue de 
sua irmã Solange. Mais tarde, o primeiro filho de Sônia teve Eritroblastose fetal, 
ao nascer. A respeito desse caso, foram feitas as seguintes afirmações: 
 

I- Se a mãe de Sônia e Solange for Rh-, a criança deve ter o mesmo 

genótipo de sua tia; 

II- Se o marido de Sônia tivesse se casado com Solange, seus filhos 

certamente teriam eritroblastose fetal ao nascer 

III- O próximo filho de Sônia necessariamente terá eritroblastose fetal; 

 
Assinale a alternativa que indica a(s) frase(s) correta(s): 
 

a) I, II e III 

b) I e II 

c) I e III 

d) II e III 

e) I 

 
8-) (PUC- SP) Qual dos indivíduos abaixo pode ser pai de uma criança do 
grupo O Rh- se a mãe é do grupo A Rh+? 
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a) IAIA e Rr 

b) IBi Rr 

c) IBi RR 

d) IAIB rr 

e) ii RR 

 
9-) (Fuvest- SP) Lúcia e João são do tipo Rh+ e seus irmãos, Pedro e Marina, 
são do tipo Rh-. Quais dos quatro irmãos podem vir a ter filhos com 
eritroblastose fetal? 
 

a) Marina e Pedro 

b) Lúcia e João 

c) Lúcia e Marina 

d) Pedro e João 

e) João e Marina 

 

10-) Imagine que uma mulher Rh positiva heterozigota para essa característica 
tenha um filho com um homem Rh negativo. Qual a probabilidade de nascer 
uma criança Rh positiva? 

a) 0% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 75% 

e) 100% 

 
GABARITO DO QUESTIONÁRIO 

 
1-) c 
2-) Caso 1: B e O 
 Caso 2: O 
 Caso 3: AB 
3-) a 
4-) d 
5-) d 
6-) d 
7-) e 
8-) b 
9-) e 
10-) c 
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ANEXO C: Probabilidades de fenótipos de grupo sanguíneo resultante de 
vários dos cruzamentos possíveis entre portadores dos diferentes alelos do 
sistema ABO. 

 
 
 

FIGURA 1 - Representação, em massa de modelar, de três possíveis cruzamentos e a geração 
deste cruzamento com suas respectivas porcentagens de probabilidade de ocorrência.  

 
NOTA: Teve-se no cruzamento  1, entre uma portadora do tipo A e um portador do tipo O, 
resultado de100% de probabilidade de filhos do tipo A, independente do sexo do genitor; no 
cruzamento 2, entre uma portadora do tipo AB e um portador do tipo AB, resultou-se em 50% 
de probabilidade de filhos do tipo AB, 25% do tipo A e 25% B; e no cruzamento 3, entre uma 
portadora do tipo AB e um portador do tipo O, resultou-se em 50% de probabilidade de filhos 
do tipo A e 50% do tipo B. 

FONTE: A autora, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2 - Representação, em massa de modelar, de três possíveis cruzamentos e a geração 

deste cruzamento com suas respectivas porcentagens de probabilidade de ocorrência.  

 
NOTA: Teve-se no cruzamento 4, entre uma portadora do tipo A e um portador do tipo A, 
resultado de 75% de probabilidade de filhos do tipo A, e 25% do tipo O; no cruzamento 5, entre 
uma portadora do tipo A e um portador do tipo A, resultou-se em 100% de probabilidade de 
filhos do tipo A, independente do sexo do genitor entre; no cruzamento 6, entre uma portadora 
do tipo A e um portador do tipo B, resultou-se em 100% de probabilidade de filhos do tipo AB, 
independente do sexo do genitor. 

FONTE: A autora, 2019. 
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FIGURA 3 - Representação, em massa de modelar, de três possíveis cruzamentos e a geração 

deste cruzamento com suas respectivas porcentagens de probabilidade de ocorrência.  

 
NOTA: Teve-se no cruzamento 7, entre uma portadora do tipo B e um portador do tipo B, 
resultado de 75% de probabilidade de filhos do tipo B, e 25% do tipo O; no cruzamento 8, entre 
uma portadora do tipo B e um portador do tipo B, resultou-se em 100% de probabilidade de 
filhos do tipo B, independente do sexo do genitor entre; no cruzamento 9, entre uma portadora 
do tipo B e um portador do tipo O, resultou-se em 100% de probabilidade de filhos do tipo B, 
independente do sexo do genitor. 

FONTE: A autora, 2019. 
 

 
 
 
 

FIGURA 4 - Representação, em massa de modelar, de duas possíveis cruzamentos e a 
geração deste cruzamento com suas respectivas porcentagens de probabilidade de ocorrência.  

           
NOTA: Teve-se no cruzamento 10, entre uma portadora do tipo O e um portador do tipo O, 
resultado de 100% de probabilidade de filhos do tipo O, independentemente do sexo do 
genitor; e no cruzamento 11, entre uma portadora do tipo A e um portador do tipo B, resultou-
se em  25% de probabilidade de filhos do tipo AB, 25% tipo A; 25% tipo B e 25% tipo O. 

FONTE: A autora, 2019. 


