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Resumo

Os microrganismos, por serem organismos microscópicos, são de difícil entendimento para os
estudantes nas aulas de Ciências. Desta forma, o tema torna-se descontextualizado e sem interesse.
O presente trabalho teve por objetivo propor uma abordagem lúdica para o ensino da micologia, de
forma que os estudantes possam compreender a relevância desses microrganismos fazendo uma
relação entre os conteúdos do livro didático de Ciências e o seu cotidiano. A metodologia do trabalho
está sustentada na pesquisa colaborativa e foi vinculada ao Estágio Supervisionado 3, do curso de
licenciatura em Ciências Biológicas, no 7º ano em uma escola pública de Penedo/AL. Apesar de não
ter o microscópico na escola eles conseguiram entender que mesmo sendo seres que não podem ser
vistos a olho nu, possuem relevância na decomposição de alimentos, em causar doenças e em conter
pragas agrícolas.

Palavras chaves: Ensino de Ciências; Ensino de Micologia; Modelos Didáticos.

Abstract

Microorganisms, being microscopic organisms, are difficult to understand for students in science
classes. In this way, the theme becomes decontextualized and of no interest. The present work had
the objective of proposing a playful approach to the teaching of mycology, so that the students can
understand the relevance of these microorganisms by making a relation between the contents of the
didactic book of Sciences and their daily life. The methodology of the work is based on collaborative
research and was linked to the Supervised Internship 3, of the licenciatura course in Biological
Sciences, in the 7th year in a public school in Penedo / AL. Although they did not have the microscope
at school, they were able to understand that even being beings that can not be seen with the naked
eye, they have relevance in the decomposition of foods, in causing diseases and in containing
agricultural pests.

Keywords: Science Teaching; Teaching Mycology; Didactic Models.

resumen

Los microorganismos, por ser organismos microscópicos, son de difícil entendimiento para los
estudiantes en las clases de Ciencias. De esta forma, el tema se vuelve descontextualizado y sin
interés. El presente trabajo tuvo por objetivo proponer un abordaje lúdico para la enseñanza de la
micología, de forma que los estudiantes puedan comprender la relevancia de esos microorganismos
haciendo una relación entre los contenidos del libro didáctico de Ciencias y su cotidiano. La
metodología del trabajo está sustentada en la investigación colaborativa y fue vinculada a la Etapa
Supervisionado 3, del curso de licenciatura en Ciencias Biológicas, en el 7º año en una escuela
pública de Penedo / AL. A pesar de no tener el microscopio en la escuela ellos lograron entender que
aun siendo seres que no pueden ser vistos a simple vista, tienen relevancia en la descomposición de
alimentos, en causar enfermedades y en contener plagas agrícolas.

Palabras claves: Enseñanza de Ciencias; Enseñanza de Micología; Modelos Didácticos.

1. Introdução

O ensino de Ciências no Brasil tem passado por diversos desafios, diante dos eixos temáticos a
serem trabalhados em sala de aula e das dificuldades enfrentadas para mediação do conhecimento
cientifico. De acordo com o Programa Internacional para Avaliação de Alunos (PISA), que é uma
avaliação comparada, feita de forma amostral com estudantes a partir do 7° ano, feita em 2015, em
que a linha central estava ligada aos conhecimentos científicos, foi apresentado resultados
preocupantes do Brasil comparado com outros países participantes. Por exemplo, em um escala
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nacional para municipal, Alagoas apresentou o menor índice de acertos nos itens referentes a
ciências com 23,6% (BRASIL, 2016). Um dado que deve ser refletido por todos que fazem parte da
comunidade escolar.

De acordo com as competências descritas pelo PISA de 2015, para que os estudantes consiga
explicar questões que envolva aspectos da ciência é necessário:

Reconhecer, oferecer e avaliar explicações para fenômenos naturais e
tecnológicos, demonstrando capacidade de: lembrar e aplicar conhecimento
científico apropriado; identificar, utilizar e gerar modelos explicativos e
representações; fazer e justificar previsões apropriadas; oferecer hipóteses
explicativas; explicar as implicações potenciais do conhecimento científico
para a sociedade (BRASIL, 2016, p38).

Com isto, é de essencial que o profissional docente construa mecanismos no Ensino de Ciências,
buscando a participação dos estudantes de forma ativa e não passiva, por meio de estratégias que os
provoquem a refletir, a averiguar condições por meio do saber cientifico, a sugerir esclarecimentos,
resoluções e a questionar sempre que houver interrogações durante a mediação do conhecimento.

Sendo assim, é necessário motivar a aprendizagem dos estudantes, em especial na disciplina de
Ciências e uma das estratégias pode ser a utilização de atividades lúdicas para explicar alguns
conteúdos abstratos como a micologia, um conteúdo que faz parte do cotidiano dos estudantes, como
na alimentação, na agricultura e está em algumas patologias (micoses) ligadas tanto ao homem,
quanto a outros animais e plantas.

A falta de experimentos, provavelmente por causa da não disponibilidade de materiais e
equipamentos, como microscópio, pode ser um dos fatores em que a discussão dos Microrganismos,
em sala de aula, torne-se cansativo, desestimulante ou decorativo para ambos, educador e educando,
durante as ministrações do conteúdo. Além disso, soma-se a problemática da falta de formação dos
professores de ciências para o trabalho com esses conteúdos.

Nesse sentido, existem algumas distorções ou má interpretação quando se referem a aulas práticas,
de modo que, para realizar esse tipo de aula supõe alto custo financeiro com investimento em
materiais laboratoriais, como bancadas, vidrarias, autoclave, estufa, mufla, reagentes e armários. No
entanto, até um alimento em decomposição, como um simples pão ‘mofado’ trazido para a sala de
aula, pode vir a ser um meio para iniciar uma aula tendo como temática os fungos.

Com isto, através de materiais presentes no cotidiano ou que possam ser confeccionados pelo
professor ou em conjunto com a classe, podem ser definidos também como recursos para aulas
práticas, já que ganham uma nova dimensão (ALBUQUERQUE, et al., 2012).

Atualmente, observa-se, frequentemente, o lúdico como ferramenta didática. Deste modo, o aprender
brincando proporciona várias sensações que podem envolver o humor, a felicidade, a tranquilidade,
criando um clima sem pressão psicológica ou cognitiva para os educandos, em especial, resultando
em relações espontâneas na sala de aula. Essas são sensações que podem ser construídas por
crianças, adolescentes, jovens e adultos, já que o lúdico proporciona esses benefícios, favorece o
desenvolvimento entre a teoria e a prática possibilitando resultados positivos.

A pesquisa é uma ação do Estagio Supervisionado, do sexto período do curso de Licenciatura
Ciências Biológicas (da Universidade Federal de Alagoas/Unidade Educacional Penedo); segue ainda
como um recorte do programa de iniciação científica (PIBIC) da UFAL, destacando o controle
biológico de pragas por meio da avaliação de parâmetros biológicos e seleção de fungos
entomopatogênicos, dentre eles , Isaria farinosa ESALQ1205.
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Espera-se analisar com os estudantes, as estruturas microscópicas desses organismos, pois apesar
de não ter o microscópico na escola eles poderão entender que mesmo sendo seres que não podem
ser visto a olho nu, possuem relevância na decomposição de alimentos, em causar doenças e para
conter pragas agrícolas. Desta forma, aproximando os conteúdos ao cotidiano do estudante, o
interesse pela temática será despertado.

Deste modo, o presente artigo tem por objetivo principal, propor uma abordagem lúdica para o ensino
da microbiologia, mais especificamente, dos fungos, de forma que os estudantes possam
compreender a relevância desses microrganismos fazendo uma relação entre os conteúdos descritos
no livro didático de Ciências e o seu cotidiano. A partir dessas considerações, essa pesquisa visa
descrever e analisar os impactos do ensino da micologia, a partir de atividades lúdicas, para a
aprendizagem dos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município
de Penedo/AL.

2. Fundamentação teoria

2.1 - Micologia: abordagens lúdicas

Ao longo do contexto sócio educacional a ludicidade pode até parecer um recurso didático recente, no
entanto esta é uma prática que surgiu desde a pré-história. De acordo com Negrine (1998), neste
período já existiam relatos da ludicidade estando relacionados a sentimentos afetivos, a questões
culturais e ao lazer. A partir da Idade Média, o lúdico passou a ser visto como uma “brincadeira” por
estar relacionado aos jogos de azar (NEGRINE, 1998, p. 3).

Acredita-se que o lúdico apresente como função fundamental levar à aprendizagem podendo causar
sensação de liberdade e espontaneidade. A respeito disto, Lucci (1999) diz que:

A afirmação central da valorização do brincar encontra-se em Santo Tomás de
Aquino: Ludus est necessarius ad conversationem humanae vitae – o brincar é
necessário para a vida humana. Esta recreação pelo brincar – e a afirmação
de Tomás pode parecer surpreendente à primeira vista – é tanto mais
necessária para o intelectual, que é, por assim dizer, quem mais desgasta as
forças da alma, arrancando-a do sensível. E sendo os bens sensíveis naturais
ao ser humano, “as atividades racionais são as que mais querem o brincar”.
Daí decorre importantes consequências para a filosofia da educação; o ensino
não pode ser aborrecido e enfadonho: o fastidium é um grave obstáculo para a
aprendizagem (LUCCI, 1999, p. 3).

Assim, entende-se que o lúdico é um aliado no processo de ensino e aprendizagem “ponderando os
valores e os saberes e estimulando a mediação no processo de ensino, formando os professores em
docentes com práticas pedagógicas mais interativas e inovadoras e discentes a serem mais
participativos e a trabalhar em coletividade” (SANTOS, 1999, p. 20).

O lúdico possibilita uma extensão de relevância para todas as fases da vida humana, pois desde
primeira base do desenvolvimento da criança o lúdico já está atrelado, já que é fundamental o brincar
para o seu crescimento emocional, das relações interpessoais e cognitivas também (MAURICIO,
2015, p. 4).

Para Vygotsky (2010, p. 123), “o brinquedo é caracterizado pelo fato de seu alvo residir no próprio
processo e não no resultado da ação”. Como uma criança que está brincando com cubos de madeira,
o objetivo da brincadeira não incide em desenvolver uma estrutura, e sim em fazer, ou seja, no
conteúdo da própria ação. Este fato faz menção, não apenas no caso das brincadeiras da fase da
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pré-escolar, como também em diversos jogos de modo geral. Com isto a expressão geral da
motivação dos jogos é "competir, não vencer". Deste modo pode ser construído ao longo das
atividades lúdicas um despertar no estudante para uma maior participação ao decorrer das ações, a
coletividade e o interesse pela temática mediada.

É importante destacar também que, ao se pensar no lúdico como um jogo, é necessário pensar nas
condições oferecidas para apresentar ou formular o mesmo, no entanto o principal passo para se
chegar ao objetivo final da prática pedagógica devem ser priorizadas, com isto as condições podem
mudar a depender da realidade o qual está inserido, isto no que se refere ao material, como a
atividade proposta para o presente trabalho (pode se usar massa de biscuit ao invés de massinha de
modelar), mas a base deve prevalecer, como descreve o autor:

Em um jogo, as condições da ação podem ser modificadas: pode se usar
papel, em vez de algodão; um pedacinho de madeira ou um simples pauzinho,
em vez de agulha; um líquido imaginário, em vez de álcool, mas o conteúdo e
a sequência da ação devem, obrigatoriamente, corresponder à situação real
(VYGOTSKY, 2010, p.126).

Segundo Cabreira (2007, p. 39) a ludicidade no ambiente escolar traz uma relação de influência
mútua instigante e provocadora que conduz o educando a construção do saber, uma vez que
promove o desbloqueio no pensamento e estimula a aprendizagem, pois com o auxílio do lúdico os
estudantes conseguem construir sinalizadores para seus processos mentais elementares ou iniciais
na elaboração do conhecimento transformando-os em processos cognitivos mais elaborados.

2.2 - Micologia: definições e abordagens

Os microrganismos são pequenos seres impossíveis de serem vistos a olho nu. O grupo inclui
bactérias, fungos, protozoários e algas microscópicas (TORTORA, 2012).

A micologia é um campo da biologia que tem por objetivo estudar os fungos. De acordo com Alves
(1998), são organismos cosmopolitas, eucariontes, unicelulares (leveduriforme) ou multicelulares
(filamentosos), que possuem reprodução sexuada ou assexuada e com parede celular
predominantemente de quitina. Sua importância pode estar ligada a três aspectos: ecológicos, por
serem seres decompositores; econômicos, principalmente no controle biológico de pragas; e na área
médica, por causarem patologias ao homem.

Os fungos dentro da ecologia possuem um papel importante na cadeia alimentar por decomporem
matéria vegetal morta, reciclando elementos vitais para diversos ciclos biológicos. Um dos gêneros de
fungos responsáveis pelo apodrecimento de frutas, legumes e pelo chamado bolor (também
conhecido como mofo) preto ou esverdeado do pão é o Aspergillus sp, pertencente ao grupo dos
Ascomycota (SHIMABUKURO, 2010).

Na área alimentar, os fungos são utilizados pelos homens como alimentos (cogumelos) e também
para a produção de alimentos (pão e ácido cítrico). E na indústria farmacêutica para produção de
drogas (álcool e penicilina). Já no campo médico estão interligados com infecções hospitalares e em
indivíduos com sistema imune comprometido. É relevante destacar que das mais de 100 mil espécies
conhecidas de fungos apenas, aproximadamente, 200 são patogênicas (causam doenças) aos
humanos e aos animais.

Uma espécie de fungo que parasita o homem é a Candida albicans causadora da candidíase ou
‘sapinho’. A C. albicans é um residente normal do trato gastrointestinal e também de regiões
mucocutâneas, como a boca e vagina. Por ser um microrganismo que habita naturalmente o corpo
humano, culturas de sangue positivas são comumente impostas à contaminação, o que pode causar
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um atraso no diagnóstico de uma infecção por Candida. Há diversos fatores, como a
imunossupressão ou debilidade orgânica, entre outros agravantes, que podem tornar o fungo
causador de doença tornar-se o causador de uma grave infecção sistêmica (SERRACARBASSA e
DOTTO, 2003, p.701).

No que se refere ao controle biológico, os fungos entomopatogênicos, os fungos que parasitam
insetos, são uma das alternativas mais estudadas graças ao seu grau de patogenicidade por afetar as
diferentes fases da vida dos insetos. As suas estruturas microscópicas possuem um importante papel
para a proliferação nos tecidos internos do inseto; como os conídios que são estruturas fúngicas
responsáveis por aderirem ao tegumento do hospedeiro logo, o mesmo possibilita o sucesso dos
fungos no controle de insetos indesejados nas plantações, isto por causa das ligações hidrofóbicas
entre os conídios e a cutícula do inseto (LOPES, 2013).

2.3 - A didática no ensino da micologia

Uma das fundamentações bases para o estágio supervisionado em regência é a didática, pois como
estruturar a formação de professores sem mencionar a didática Esta deve ser uma relação mutualista,
pois irá beneficiar tanto o educador em formação quanto o educando que deve ser o sujeito
protagonista da educação (DALBEN, 2010).

A didática é uma ferramenta pedagógica que não deve ser pensada como uma técnica que tem um
seguimento metodológico para ser aplicado durante as aulas e sim deve ser definida como a arte de
ensinar. Lembrando que ensinar não é depositar conhecimento e sim é uma mediação, que a didática
traz esse diferencial.

Segundo Dalben, (2010, p. 19), é essencial que haja uma ligação entre a didática e a epistemologia e
para isso é necessário levar em consideração três pilares: a didática (saber escolar), o conhecimento
prévio dos estudantes e o conhecimento científico. Deste modo o processo de ensino-aprendizagem
irá perpassar por esta arte.

A didática também vem a fundamentar alguns conceitos e refletir a respeito de algumas mudanças
que se contrapõe aos modelos pedagógicos mais tradicionais, como a questão do ser protagonista
que passa a ser o estudante e não mais o professor. Mas isto não delimita o professor de ser um bom
profissional, pois a questão não está em quem está na posição destaque e sim no saber ensinar que
é uma construção que deve ser autoanalisada periodicamente pelo mesmo, já que o professor deve
ser um pesquisador na sua vivência escolar, pois a pesquisa não se delimita apenas a um laboratório
com vidrarias e equipamentos, todos os dias a prática do professor deve ser reestruturada a depender
das particularidades de cada classe. A respeito disto a autora diz que:

O bom professor deve ser um pesquisador do seu campo teórico e, ao mesmo
tempo, ser capaz de “transmitir” – sem qualquer conotação pejorativa - a seus
alunos, esse conhecimento acumulado que é a sua própria síntese até aquele
momento. Isto não significa que essa síntese deva se cristalizar: ela pode
evoluir ou até mesmo se negar, mas o que vige para ele até então, o bom
professor deve ser capaz de ensinar (DALBEN, 2010 p. 27).

Outra questão que faz referencia a arte de ensinar é o tipo de avaliação que deve ser trabalhada em
sala de aula trazendo uma reflexão para se pensar qual o papel da mesma, será que é atribuir uma
pontuação para que no final do bimestre ou período o professor venha expor essas notas em uma
curva de Gauss (curva normal)

A partir deste questionamento, destaca-se que a aprendizagem deve ser desenvolvida e não atribuída
em uma curva, pois o que determina a avalição não é apenas uma prova, pois a prova é apenas um
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dos instrumentos avaliativos, já que a função da avaliação não é classificar, excluir, medir ou julgar.

Lembrando também que aprender é diferente de memorizar, pois a memorização, nas escolas, e até
mesmo nas universidades, pode vir a conduzir a um desencanto pela sua formação. Por isso ao
ensinar é relevante estimular a criatividade, a produção textual, a dúvida a respeito de um
determinado conteúdo, a autonomia e a criticidade.

Deste modo, a junção entre a arte de ensinar e o lúdico pode ser ponte para auxiliar o processo de
ensino aprendizagem e no ensino da micologia estas estratégias pedagógicas auxiliam ainda mais a
construção do saber.

2.4 - O desafio de ensinar ciências sem recursos didáticos para auxiliar a aprendizagem,
especialmente quando se trata de seres microscópicos

Ensinar Ciências é um desafio que está contido uma responsabilidade de apresentar diversas áreas
que fazem parte esta grande área do conhecimento. É apresentar uma questão e ser surpreendido
com outra, pois existe uma teia de relações que fundamentam este saber. Com isto nasce à
responsabilidade de trazer novas experiências para sala de aula para que isto aconteça (FURMAN,
2009).

Para isto é necessário está atento às curiosidades dos estudantes, que eles vivenciam em seu
cotidiano, sendo uma base e/ou o alicerce para formação do pensamento cientifico e especialmente
manter o encanto por permanecer aprendendo. Principalmente na era tecnológica a qual está
passando este milênio, em que com apenas um clique diversas informações estão expostas. A
respeito disto Furman destaca que:

Quando falo de estabelecer as bases do pensamento científico estou falando
de “educar” a curiosidade natural dos alunos para hábitos do pensamento
mais sistemáticos e mais autônomos. Por exemplo, orientando-os a encontrar
regularidades (ou raridades) na natureza que os estimulem a se fazer
perguntas ajudando-os a elaborar explicações possíveis para o que observam
e a imaginar maneiras de colocar em prova sua hipótese; e ensinando-lhes a
trocar ideias com outros, fomentando que sustentem o que dizem com
evidências e que as busquem por trás das afirmações que escutam
(FURMAN, 2009, p.7).

Pois de se pensarmos em estudantes que tem aquela curiosidade, porém não tem um olhar a mais do
seu professor, ou um apoio da comunidade escolar com toda, mesmo sem recursos, mas que ao
menos venha mostrar um novo caminho. Essa chamada curiosidade aos poucos irá se apagar ou
restarão apenas lacunas entre um conhecimento e outro. E quanto se trata de seres que não podem
ser visto individualmente a olho nu, só quando se apresentarem em colônias, principalmente, pois os
conectivos existentes com o seu cotidiano, o conteúdo e o seu questionamento iram deixar de existir.

Sem falar que a disciplina Ciência no Ensino Fundamental anos finais ainda não tem a sua
valorização de forma eficaz, pois geralmente há uma maior preocupação com outras disciplinas, não
que não seja importante também, mas que todos tivessem o mesmo investimento para formação
cognitiva dos estudantes. E o desfio não está na quantidade de aulas horas a serem ministradas e
sim no modo como está sendo ensinado estando bem distante de levar ao pensamento científico.

Este questionamento pode ser explicado a partir da criação de uma professora de Ciências imaginaria
que começa a sua aula escrevendo no quadro - branco o que é Micologia, por exemplo, e os
estudantes que mesmo sem entender afirmar que entenderam passivamente. Se for analisar com
está professora deveria aprimorar as suas aulas é bem fácil, pois ela poderia buscar meios para
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interagir com os seus educandos fazendo com a mediação do saber ocorresse.

No entanto Furman (2009) acredita que esse é um dos principais erros nas aulas de ciências, iniciar
com os conceitos fora de um contexto geral porque se dar uma ideia de que o conhecimento cientifica
está ligado a conceitos. Sem falar que um estudante pode até passar em uma disciplina conceituando
termos da ciência, pois não será efetivado o conhecimento será apenas um processo de
memorização. Por isto utilizar vários recursos pedagógicos pode aumentar as possibilidades para
mediação e não para apenas memorizar conceitos desvinculados do contexto dos educandos.

3. Aspectos metodológicos

A pesquisa é do tipo colaborativa, que segundo Ibiapina “procura dialogar com temáticas que
privilegiam a materialidade do conhecimento” (2016, p.27). A pesquisa é fundamentada em constituir
um método que envolve pensar-agir e agir-refletir dos agentes participantes de maneira cíclica. Por
ser uma ação do estágio supervisionado foi trabalhada a pesquisa colaborativa por a mesma fazer
uma relação entre a pesquisa e a formação docente, a respeito disto os autores Ferreira & Ibiapina,
descrevem que:

A pesquisa colaborativa propõe abordagem em que os objetivos da pesquisa e
da formação se encontram imbricados, exigindo a inter-relação entre os atores
do processo, distinguindo- se de outras modalidades pelo caráter de
participação, colaboração e reflexão crítica que lhe é inerente. [...] Nessa
perspectiva, o foco da Pesquisa Colaborativa é a vida real do professorado,
bem como do processo educativo e as relações estabelecidas pelos
professores e pesquisadores como sujeitos da história que constroem no
desenvolvimento da atividade docente, tornando-os mais conscientes do
contexto no qual estão inseridos, alicerçados por visão e compreensão crítica
das suas atuações. [...] pesquisar, na proposta colaborativa, implica refletir
sobre o agir e sobre as teorias que lhe servem de esteio, como também criar
formas de interpretá-los e transformá-los (FERREIRA E IBIAPINA, 2011 p.
122).

A metodologia foi dividida em três etapas, em que no primeiro momento foram apresentados os
fungos aos estudantes, por meio de uma aula expositiva, relacionando com o meio em que vivem e
também as principais características desses organismos. Depois, foi trabalhada interpretação textual,
com a fase dois. E na ultima etapa os estudantes desenvolveram uma atividade lúdica, para que eles
pudessem conhecer as estruturas microscópicas fúngicas. A proposta foi apresentada da seguinte
forma:

Etapa 1 - Entendendo a micologia e os seus principais representantes:

Nesta fase foi apresentada uma aula expositiva tendo como auxílio recursos de multimídia (projetor,
imagens e vídeos) e o quadro e alguns exemplos de fungos presentes no cotidiano. Também
utilizando - se o livro didático fornecido pela escola. Tendo por objetivos mostrar a diversidade de
relações desses organismos com o cotidiano dos mesmos. Sendo mediadas as principais
características, a sua classificação, as estruturas (juntamente com suas funções), as relações com
outros organismos e a sua atuação no controle biológico de pragas, por ser uma região em que a
agricultura faz parte da economia.

Etapa 2 - Preenchendo as fichas para entender um pouco mais dos fungos:

Neste momento os estudantes foram organizados em duplas, onde cada dupla recebeu textos
contendo diferentes informações a respeito de um gênero de fungos que tenham relação em
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diferentes áreas como: alimentar, médica e com controle biológico de pragas, sendo eles
respectivamente, Aspergillus niger, Candida albicans e Isaria farinosa. Lembrando que partes das
informações foram referenciadas a partir do livro didático. Nessa ficha se pedia as seguintes
informações: 1- nome científico, 2- organização celular, 3 – nutrição do organismo e 4 – quais as suas
importâncias.

Etapa 3 - Saindo do microscópico para o macroscópico:

A atividade foi desenvolvida com massinha de modelar, na qual cada um dos alunos modelou as
formas dos microrganismos, que estava reproduzida na imagem presente na ficha. As estruturas
foram modeladas dentro de uma placa de Pettri (que foi simulada com pequenas tampas de sorvete
de 100 mL). Depois os recipientes foram vedados com durex para que as estruturas pudessem ficar
fixas.

Na turma a qual atividade foi desenvolvida foram dezenove estudantes dos quais três eram meninas e
quinze eram meninos, uma turma que apesar das suas dificuldades e das condições estruturais
oferecidas pelo munício foi à peça fundamental para que o trabalho fosse mediado. Bem como a
professora supervisora do estágio de vivência escolar, destacando-se a relevância da parceria entre a
Universidade Federal a escola de Ensino Fundamental uma maneira também de extensão da
universidade para comunidade.

4. Resultados e Discussão

Com a atividade, foi possível mostrar aos estudantes a importância das estruturas microscópicas
desses organismos, pois apesar de não ter o microscópico na escola eles puderam entender que
mesmo sendo seres que não podem ser visto a olho nu, possuem relevância na decomposição de
alimentos, em causar doenças e para conter pragas agrícolas sendo mostrado pelas espécies,
Aspergillus niger, Isaria farinosa e Candida albicans. Com essa atividade, também foi possível
trabalhar as principais características dos fungos por meio das fichas e dos textos e os nomes
científicos.

A partir das práticas foi perceptível que ficou bem mais fácil entender as estruturas microscópicas,
pois “pode ser mais fácil entender um assunto após aplicá-lo e só então ser capaz de explicá-lo”
(FERRAZ e BELHOT, 2010). E isto também foi descrito pelos estudantes, depois da atividade em que
cada um escreveu em poucas palavras o que tinha compreendido da atividade.

As terminologias científicas são outras barreiras para o ensino de estudantes do ensino fundamental,
por serem termos novos, mas que tem uma relevância para a aprendizagem cientifica. E este foi um
dos pontos de destaque durante o início da aula; por serem termos que não fazem parte do seu
cotidiano, foi necessário um momento de explicação a respeito da nomenclatura científica; como o
nome da espécie que deve ser escrito em itálico ou sublinhado, o gênero com letra maiúscula e a
espécie com minúsculo. Após a explicação e com a atividade lúdica foi possível quebrar essas
barreiras e assim, abrir novas alas para o saber.

Essa relação entre teoria e prática pode também ser proporcionada durante a elaboração do modelo
didático com a massinha de modelar a conscientização cientifica e o despertar para entender ainda
mais a respeito das estruturas fúngicas juntamente com as suas funções (SILVA e FRANÇA, 2017).
Com isto o “saindo do microscópico para o macroscópico” permitiu uma maior contextualização mais
palpável da relação entre os fungos e o cotidiano dos estudantes, fazendo com que houvesse uma
ligação entre o saber adquirido e o saber construído em sala de aula.

Partindo deste pressuposto, foi possível diminuir o grau de abstração contido no estudo dos
microrganismos, já que se trata de organismos que só podem ser vistos com o auxílio de um
microscópico, buscando suprir com o lúdico os espaços deixados em branco originários da falta de
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equipamentos ou da disponibilidade de um recurso que permitisse que os estudantes adentrassem
para o ambiente dos microrganismos.

Dentro dessas vivências pedagógicas foi possível visualizar que essas ferramentas vêm a abrir novos
caminhos para o processo de ensino aprendizagem, tanto para quem está mediando quanto para
aquele que está desencadeando um novo conhecimento, gerando uma contextualização dos
conceitos da microbiologia, em específico da micologia, utilizando outros sentidos com a visão e o
tátil. Sem falar na estimulação para uma curiosidade do saber cientifico, do porque as estruturas
fúngicas têm diferentes formas com variadas funções, por exemplo.

Lembrando também que o trabalho com as modelagens manuais das estruturas dos fungos pode ser
classificada também, como uma divulgação cientifica, pois os estudantes modelaram estruturas que
são vistas por meio das análises de microestruturas no laboratório, uma técnica que tem por objetivo
fazer a visualização das estruturas fúngicas no microscópico durante um estimado tempo. Isto é, saiu
do laboratório para a sala de aula, e o professor passa a ser um pesquisador também no espaço
escolar, ressaltando a importância do controle biológico de pragas, por exemplo, por meio dos fungos
entomopatogênicos.

Com a criação dos modelos foi possível observar que os estudantes conseguiram sinalizar as
estruturas vegetativas dos fungos como hifas e micélio (conjunto de hifas), que são caracterizadas
pelo crescimento das colônias; e ainda conseguiram se referir a estruturas reprodutivas como
conidióforos e conídios (células de dispersão).

Aprendendo deste modo por meio do manuseio com a massinha de modelar o porquê aquela
estrutura tem aquela forma, como a representação das “bolinhas” que eram os conídios, que na
imagem presente na ficha estavam aglomerados no conidióforo. E aqueles termos desconhecidos,
dentro de um novo contexto, passaram a ter sentido, pois o que estava descrito nos textos foi
materializado e a imaginação e as habilidades manuais passaram a caminhar para um único fim. E
apesar da pesquisa se centralizar em três espécies de fungos apenas, cada um moldou de um jeito,
trazendo o aspecto da singularidade dos estudantes, pois apesar de ser a mesma atividade para
algumas determinadas duplas cada um montou de uma forma e o resultado foi à conclusão da
atividade e uma pequena semente para ir além da falta de recursos prontos.

As duplas A, B, C, D, E e F utilizaram as massinhas de modelar nas cores verde, azul, amarelo e
vermelho para fazerem os modelos de Candida albicans. Em que eles conseguiram modelar
indicando as estruturas, como por exemplo os blastoconídios, que se desenvolvem a partir de brotos
de uma célula parental, e as peudo-hifas.

A dupla A escreveu a respeito da importância da C. albicans, a seguinte informação: “Candidíase ou
sapinho a causa desta doença pode está ligada a um baixo desempenho de defesa do corpo ou a
questão do ambiente ou modo de vida...”. Neste contexto, a descrição da dupla mostra que a
atividade trouxe uma ponte para o seu cotidiano, aprendendo que o conhecido ‘sapinho’ é causado
por um fungo e principalmente que o funcionamento do corpo como a resposta do sistema imunitário
pode ser um dos fatores decisivos para o desenvolvimento da patologia além de questões externas
como o estilo de vida.

Já as duplas G e H usaram as massinhas de modelar com as seguintes colorações: preto, verde, azul
e rosa claro, para confecção do saindo do microscópico para o macroscópico com a espécie Isaria
farinosa. Conseguindo também destacar as estruturas fúngicas vegetativas e reprodutivas,
modelando inclusive o conidióforo típico da espécie com seus conídios subglobosos; e assim como as
duplas anteriores; destacaram a relevância. A dupla G descreveu que: “evita a contaminação das
plantas, do solo, do próprio agricultor”. Nesta descrição os estudantes destacam a importância dessa
linhagem fúngica para o controle biológico de pragas, pois diferente de outros tipos de contenção de
pragas, os fungos entomopatogênicos só causam dano ao inseto praga, beneficiando deste modo
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toda a produção e a lucratividade. A dupla H afirmou que: “importante para o controle biológico de
pragas na agricultura”. Essa dupla diferente da descrita anteriormente já trouxe um destaque direto da
utilização da espécie.

As duplas I, J e L, juntamente com o trio M usaram as cores: preto, vermelho, branco, laranja e verde
para confeccionar as estruturas de Aspergillus niger. E o que mais chamou a atenção nessas duplas
foi o modo de como eles expuseram os conídios dando um aspecto 3D ao modelo didático. A dupla L
escreveu a respeito da relevância ecológica que: “apodrecimento de algumas frutas encontrados
também no pão”.

Ao longo da aula, uma questão que foi proposta durante o planejamento da atividade lúdica foi à
viabilidade para que todos participassem; por isto, a priori, a turma foi dividida em diferentes duplas
mediando uma discursão, sistematização e contextualização sobre os fungos por meio da
interpretação textual. A respeito da participação da sala de aula, Luckesi (2000) argumenta que a
“atividade lúdica não admite divisão; e, as próprias atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem
para esse estado de consciência”.

Fazendo também ligações com aquilo que foi discutido na aula anterior com a descrição do texto, já
que para preencher as fichas os estudantes deveriam ter aprendido a respeito de como esses
organismos são organizados podendo ser procarionte ou eucarionte, qual o seu modo de nutrição
(heterótrofos ou autotróficos), e principalmente a sua relevância, construindo deste modo um viés
para relacionar com o seu cotidiano. E depois, cada um foi modelar as estruturas vivenciando uma
nova experiência.

Deste modo, formulou-se um arremate pedagógico, pois se utilizou de vários recursos incorporando
todos os sujeitos na atividade. E este é um ponto chave na ludicidade, a participação de todos para
evitar a dispersão de alguns indivíduos.

Perpassando também para transversalidade do saber trabalhando a língua portuguesa, arte e a
ciência, para um objetivo principal que foi adentrar para o mundo de seres microscópicos por meio do
conhecimento das estruturas fúngicas, destacando a relevância desses organismos para o controle
biológico, surgimento de patologias, para homens e animais, e pelas relações ecológicas, com a
decomposição de matéria orgânica, incluindo alguns alimentos. Conhecimento que pode ser
analisado no livro didático e com o ambiente o qual o estudante está inserido.

Chamando a atenção para uma ciência que se desenvolve por meio de questionamento, pois como foi
perguntado ao longo da atividade, por que a depender das condições do ambiente um alimento tem
um tempo de validade mais curto ou menos curto O que causa o apodrecimento das frutas se eu não
consigo visualizar o causador Essas e outras questões foram apresentadas e discutidas resultando
com o conhecimento do agente causador, os fungos, e isto é o que pode ser denominado fazer
ciência, como afirma o autor:

Podemos pensar a ciência como uma maneira de olhar o mundo, uma forma
de dar explicações naturais aos fenômenos naturais, pelo gosto de entender,
de sacudir a natureza com perguntas e ficar assombrados de curiosidade. E,
nessa definição, não são necessários os microscópios eletrônicos ou os
aceleradores de partículas: está ao alcance de todos os que se atrevam a
perguntar os porquês (...). Finalmente, a ciência é uma atitude;
gramaticalmente, seria mais interessante considerá- la um verbo e não um
substantivo: um fazer coisas, perguntas, experimentos (GOLOMBEK, 2009
p.22)

5. Considerações finais
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Ao inserir atividades lúdicas nas propostas pedagógicas se contribui para o desenvolvimento de
aspectos de visualização e compreensão dos conteúdos, especialmente quando se trata de temas
como, microrganismos os quais não podem ser vistos a olho nu, sendo um recurso didático que irá
proporcionar ainda mais a construção do conhecimento.

Com a atividade “saindo do micro para macroscópico” foi possível desenvolver ou estimular a
criatividade, a curiosidade para o saber cientifico, a funcionalidade de cada estrutura fúngica,
relacionando sempre as questões do cotidiano, como por exemplo, quais estruturas são responsáveis
por formar o ‘bolor do pão’; sem falar que aulas que envolvem a teoria e a prática rompem com a
rotina.

Desta forma, recomenda-se atividades lúdicas com modelagem para aplicação de conteúdos
abstratos, como aqueles abordados na Microbiologia e na Micologia. Pois neste trabalho, foi
despertado o interesse dos educandos para a os temas apresentados, resultando na efetiva
aprendizagem dos conteúdos dentro do processo de ensino-aprendizagem.

14/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_micologia_no_ensino_fundamental_anos_finais_uma_perspectiva_lud.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.12-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



6. Referências

AGUIAR, L.C.C. Modelos biológicos tridimensionais em porcelana fria – alternativa para a confecção
de recursos didáticos de baixo custo. In: Anais II Encontro Regional de Ensino de Biologia, Niterói, p.
318-321, 2003.

ALBUQUERQUE, G. G.; BRAGA, R. P. S.; GOMES, V. Conhecimento dos alunos sobre
microrganismos e seu uso no cotidiano. In. Revista de Educação, Ciências e Matemática, Rio de
Janeiro, v. 2, n. 1, p. 58-68, 2012. Disponível em: . Acesso em: 07 de janeiro de 2018.

ALVES, S. B. Controle Microbiano de Insetos. Piracicaba, FEALQ, p. 289–381, 1998.

CABRERA, Waldirléia Baragatti. A ludicidade para o ensino médio na disciplina de biologia:
Contribuições ao processo de aprendizagem em conformidade com os pressupostos teóricos da
Aprendizagem Significativa. Londrina, 2007.

Brasil no PISA 2015: análises e reflexões sobre o desempenho dos estudantes brasileiros /
OCDE-Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. — São Paulo: Fundação
Santillana, 2016.

CASTRO, D. R.; BEJARANO, N. R. R. Conhecimentos prévios sobre seres vivos dos estudantes das
séries iniciais da Cooperativa de Ensino de Central - COOPEC- BA. In. Revista Brasileira de Ensino
de Ciências e Tecnologia, Ponta Grossa, v. 6, n. 1, p. 19-40, 2013. Disponível em: . Acesso em: 07 de
janeiro de 2018.

DALBEN, ngela Imaculada Loureiro de Freitas. Convergências e tensões no campo da formação e do
trabalho docente. Autêntica: Belo Horizonte, 2010.

FERREIRA, M.S.; IBIAPINA. I. M. L. M. A pesquisa colaborativa como espaço formativo. In:
MAGALHÃES, M. C. C.; FIDALGO. S. S. (Org). Questões de método e de linguagem na formação
docente. São Paulo: Mercado das Letras, 2011, p.119-140.

FURMAN, Melina. O ensino de Ciências no Ensino Fundamental: colocando as pedras fundacionais
do pensamento científico. Sangari Brasil, 2009.

GOLOMBERK, Diego A. Aprender e ensinar ciências: do laboratório à sala de aula. 2. ed. São
Paulo: Sangari do Brasil : Fundação Santiliano, 2009.

IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Reflexões sobre a produção do campo
teórico-metodológico das pesquisas colaborativas: gênese e expansão. In: IBIAPINA, Ivana Maria
Lopes de Melo; BANDEIRA, Hilda Maria Martins; ARAÚJO, Francisco Antonio Machado (Org.). Piauí:
EDUFPI, 2016.

JUSTINA, L.A.D.; FERLA, M.R. A utilização de modelos didáticos no ensino de genética - exemplo de
representação de compactação do DNA eucarioto. Arq Mudi. v. 10, n. 2, p. 35-40, 2006.

LEMOS, E. S. O aprender da biologia no contexto da disciplina embriologia de um curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas. In. Experiências em Ensino de Ciências, v. 3, n. 2, p. 69-83,
2008.

LOPES, Rosineide da Silva. Avaliação do efeito bioinseticida de linhagens de Isaria farinosa e dos
extratos naturais de Caesalpinia ferrea sobre Dactylopius opuntiae (Hemiptera: Dactylopiidae) praga
da forrageira (Opuntia ficus-indica) em Pernambuco. Recife, 2013.

LUCCI, E. A. A escola pública e o Lúdico. /Disponível em:

14/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_micologia_no_ensino_fundamental_anos_finais_uma_perspectiva_lud.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.13-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



LUCKESI, Cipriano Carlos. Educação, ludicidade e prevenção das neuroses futuras: uma
proposta pedagógica a partir da Biossíntese. In Educação e Ludicidade, Coletânea Ludopedagogia
Ensaios 01, organizada por Cipriano Carlos Luckesi, publicada pelo GEPEL, Programa de
Pós-Graduação em Educação, FACED/UFBA, 2000, p. 21.

MAURICIO, J. T. Aprender Brincando: o lúdico na aprendizagem. Disponível em: .

MORAES, Tatyane da Silva. Estratégias inovadoras no uso de recursos didáticos para o ensino de
ciências e biologia. Salvador, 2016.

NEGRINE, A. Terapias corporais: a formação pessoal do adulto. Porto Alegre, 1998.

SANTOS, S. M. P. (Org.). O lúdico na formação do Educador. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

SILVA, Andréia Santos e FRANÇA, Nayhara Marylin. A arte aplicada ao ensino de Biologia:
confecções de modelos didáticos de microrganismo. In: Revista Educação Pública, 2017. Disponível
em: . Acessado em: 15 de julho de 2018.

SERRACARBASSA, Pedro Duraes e DOTTO, Patrícia. Endoftalmite por Candida albicans. Arq Bras
Oftalmol, 2003.

SHIMABUKURO, Vanessa. Projeto Araribá: ciências. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010.

TORTORA, Gerard J. Microbiologia 10 ed. Porto Alegre: Atmed.

VIGOTSKY, Lev Semenovich. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem 11a ed.- São Paulo:
ícone, 2010.

14/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_micologia_no_ensino_fundamental_anos_finais_uma_perspectiva_lud.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.14-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


