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RESUMO

Este trabalho traz uma análise de textos e ilustrações, feitos por estudantes do 7º ano, a respeito do
Controle Biológico de Pragas utilizando fungos entomopatogênicos. O mesmo foi norteado pelo
conteúdo programático da série, a respeito do Reino Fungi, contido no Livro Didático. O estudo sobre
fungos entomopatogênicos foi aprofundado durante a execução de atividades do Programa de
Iniciação Científica (PIBIC/UFAL) sendo então, aplicado em uma escola, onde a comunidade do
entorno sobrevive, predominantemente, da agricultura. Neste sentido, foi ministrada aula expositiva
sobre o tema, e posteriormente, foi solicitado que os estudantes produzissem o material. Nos textos e
ilustrações produzidos, os estudantes demonstraram aprendizagem significativa, reflexão sobre sua
realidade local e compreensão da relevância dos fungos na vida dos seres humanos.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Estágio Supervisionado. Controle Biológico. Fungos
Entomopatogênicos.

RESUMEN

Este trabajo trae un análisis de textos e ilustraciones, hechos por estudiantes del 7º año, acerca del
Control Biológico de Plagas utilizando hongos entomopatógenos. El mismo fue guiado por el
contenido programático de la serie, respecto al Reino Fungi, contenido en el Libro Didáctico. El
estudio sobre hongos entomopatógenos fue profundizado durante la ejecución de actividades del
Programa de Iniciación Científica (PIBIC / UFAL) siendo entonces aplicado en una escuela, donde la
comunidad del entorno sobrevive predominantemente de la agricultura. En este sentido, se impartió
una clase expositiva sobre el tema, y posteriormente, se pidió a los estudiantes que producían el
material. En los textos e ilustraciones producidos, los estudiantes demostraron un aprendizaje
significativo, reflexión sobre su realidad local y comprensión de la relevancia de los hongos en la vida
de los seres humanos. Palabras clave: Enseñanza de Ciencias. Etapa Supervisada. Control
biológico. Hongos entomopatógenos. ABSTRACT

This work brings an analysis of texts and illustrations, made by students of the 7th year, regarding the
Biological Control of Pests using entomopathogenic fungi. The same was guided by the programmatic
content of the series, regarding the Kingdom Fungi, contained in the Didactic Book. The study on
entomopathogenic fungi was deepened during the execution of the activities of the Scientific Initiation
Program (PIBIC / UFAL) and was applied in a school where the surrounding community survived
predominantly from agriculture. In this sense, an expositive lecture was given on the subject, and later
students were asked to produce the material. In the texts and illustrations produced, students
demonstrated significant learning, reflection on their local reality and understanding of the relevance of
fungi in human life.

Keywords: Science Teaching. Supervised internship. Biological control. Entomopathogenic fungi.

INTRODUÇÃO O presente trabalho trata-se de uma vivência do Estágio Supervisionado de Regência
no Ensino Fundamental do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de
Alagoas/ Unidade Educacional de Penedo-AL. O Estágio foi realizado entre os meses de Abril e Maio
de 2018. O Estágio Supervisionado compreende uma etapa fundamental na formação do futuro
professor, pois, embora existam inúmeras teorias, é na prática que a identidade docente, de cada
licenciando, se forma. O trabalho desenvolvido no Estágio foi uma parcela daquele desenvolvido
durante o Programa de Iniciação Científica da UFAL, no qual são aprofundados estudos com fungos
entomopatogênicos, visando sua utilização do Controle Biológico de Pragas. Nesse contexto, este
trabalho foi realizado numa escola onde o principal meio de sobrevivência da comunidade do entorno
é a agricultura. O Controle Biológico é uma metodologia limpa, utilizada para controlar insetos que
causam prejuízos em plantações agrícolas e, ainda, os que transmitem doenças. Segundo o site da
EMBRAPA (2018), o Controle Biológico é realizado através de inimigos naturais que podem ser:
predadores, insetos benéficos, parasitoides e microrganismos, como fungo, bactérias e vírus. Os
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fungos que realizam o Controle Biológico são chamados de fungos entomopatogênicos. Eles aderem
à cutícula do inseto e a degradam através de enzimas presentes nas estruturas de penetração, como
quitinase e protease; finalmente, germinam dentro do inseto, causando sua morte por paralisar o
sistema digestório (ALVES, 1998). Exceto os estudiosos que trabalham nessa linha de pesquisa,
poucos, da sociedade em geral, conhecem que existe esse método para controle insetos-praga.
Deste modo, é necessário tornar essa informação acessível a todos, sejam agricultores ou não. Deste
modo, o presente trabalho buscou disseminar essa informação num ambiente heterogêneo, neste
caso, a escola; que tem o papel de formar cidadãos capazes de refletir e modificar sua própria
realidade que, na maioria das vezes, é precária. A proposta de discussão, reflexão e material
construído neste trabalho poderá culminar na construção de um material didático-pedagógico que
auxilie na aprendizagem dos educandos e complementem o conteúdo do reino dos fungos visto em
sala de aula, associando-o com a realidade local.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A importância do Estágio Supervisionado na formação de professores

O estágio supervisionado é uma prévia do que o futuro professor irá se deparar no seu dia-a-dia,
aprendendo como lidar com as mais diversas situações, mas com um único objetivo: promover a
aprendizagem por meio das metodologias utilizadas e ser um profissional diferente, que olha, percebe
e entende a realidade de cada educando.

O mesmo possibilita ao estagiário o manuseio de ferramentas teóricas e práticas que são
fundamentais na efetivação de suas funções e busca enriquecer a sua experiência, promovendo o
próprio desenvolvimento profissional, além de contribuir, por meio de diversos espaços educacionais,
a ampliação do universo cultural dos formandos, futuros professores.

É fundamental compreender que o espaço escolar trata-se de um amplo desafio, pois durante a sua
prática, os educandos necessitam acostumar-se com diferenças entre eles e seus contextos;
compreender que a sala de aula não pode ser espaço de estresse, que é necessário ter tranquilidade
na forma de agir uns com os outros e por meio de um processo interativo professor-educando
transformar a sala de aula em um ambiente de prazer, de crescimento de ambas as partes e de
realizações.

Segundo Pimenta (2011), o estágio pode ter diversas definições, de maneira geral o estágio pode ser
definido “como a parte prática dos cursos de formação profissional, em contraposição à teoria”. No
entanto, no exercício do docente, a teoria e prática devem caminhar juntas, pois se separadas,
causam o empobrecimento das atividades de ensino, afetando a formação do bom profissional. Então,
o estágio supervisionado passa a ser identificado como teoria e prática e não teoria ou prática. O
estágio tem como fundamento, ainda de acordo com Pimenta, “tecer uma rede de relações,
conhecimento e aprendizagem, não com o objetivo de copiar, de criticar apenas os modelos, mas no
sentido de compreender a realidade para ultrapassá-la”. Ou seja, o estágio deve ser visto como uma
oportunidade de entender a realidade escolar, de buscar e questionar sua própria prática docente,
deixando de lado a ideia de apenas observar e aplicar modelos de como se educar.

A disciplina de Estágio Supervisionado passou por um longo caminho legislativo até se tornar parte
curricular dos cursos de licenciatura. Para isto, a LDB- Lei de Diretrizes e Bases, de forma
significativa, contribuiu para que esta disciplina fizesse parte da formação de professor hoje, não
como a “parte prática” do curso, mas como uma integração entre teoria e prática, o escrito e o vivido.
Depois da aprovação da Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional no ano de 1996 (LDBEN), o
Conselho Nacional da Educação (CNE) teve a incumbência de conceituar as diretrizes curriculares
para todos os cursos de graduação no país.

No Brasil, devido à descentralização do ensino superior e a criação da Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional em 1961 – Lei n° 4.024, foram criadas várias Universidade Federais, isto no
período entre 1950 e 1970. Porém essa lei não alterou a metodologia utilizada na formação de
professores, que até então era vista como “da prática como imitação de modelos teóricos existentes”,
como afirma Pimenta (2011).

Em 14 de novembro de 1962, pela primeira vez, foi definido pelo Parecer do Conselho Federal de
Educação 292, a Prática de Ensino sob forma de Estágio Supervisionado como componente mínimo
curricular obrigatório a ser cumprido por todos os cursos de formação de professores da época.

A Lei Federal nº 6.497/77 regulamentou os estágios profissionais supervisionados na educação
superior, no ensino de segundo grau (técnico) e no ensino supletivo profissionalizante. A referia Lei foi
regulamentada pelo Decreto Federal nº 87.497/82.

A atual LDB estabelece que toda a educação escolar seja vinculada “ao mundo do trabalho e à prática
social” do estudante. Assim, todo o estágio supervisionado, assume uma função de educação para o
trabalho e a cidadania.

Diante do que foi exposto, é possível elencar seis pontos que são relevantes na efetivação do estágio
supervisionado: observação, problematização, pesquisa, análise, intervenção e reflexão. Com isso o
estágio deve ser pensado como um momento que irá somar com os saberes teóricos apreendidos na
academia, sendo uma real vivência no âmbito escolar.

Seguindo esses pilares de observação, problematização, pesquisa, análise, intervenção e reflexão,
durante o Estágio Supervisionado de regência no Ensino Fundamental, foi proposta uma articulação
entre a ciência (neste caso trazendo uma reflexão da relevância da preservação ambiental atrelado ao
conteúdo programático) e o conhecimento dos estudantes que, muitas vezes não têm a oportunidade
de pensar cientificamente e criticamente na Educação Básica.

Assim, este trabalho seguiu uma proposta trabalhada como linha de pesquisa de Iniciação Científica
desenvolvida na UFAL / Unidade Educacional Penedo, por dois ciclos consecutivos (2016/2017 e
2017/2018), na qual trabalhou-se com fungos entomopatogênicos fornecidos pela MICOTECA/ URM/
CCB da Universidade Federal de Pernambuco e fungos coletados de plantações agrícolas em
Alagoas, mais precisamente no município de Penedo. A partir daí foi idealizada a proposta de então
aplicar o conhecimento científico adquirido na Educação Básica, tendo em vista que a realidade
vivenciada pela comunidade no entorno da escola faz referência ao foco da pesquisa. A principal
fonte de renda é a agricultura, familiar ou comercial, sendo possível então tratar da problemática
ambiental quanto ao uso indiscriminado de inseticidas químicos, e em contrapartida apresentar a
alternativa do uso do controle biológico, por meio dos fungos entomopatogênicos.

O Controle Biológico por Fungos Entomopatogênicos

A possibilidade de inúmeras transformações no Brasil surgiu por volta de 1960 até 1980, quando
houve um impulso na modenização agrícola, fazendo crescer taxas expressivas na quantidade de
produtos plantados, tornando o Brasil um dos países que mais exportam produtos agrícolas no mundo
(CONCEIÇÃO, et. al., 2014). Durante esse período de crescimento econômico, o Brasil passou a
explorar novas terras, antes inadequadas para agricultura, além de aumentar o seu potencial
produtivo, dando força ao surgimento de novos produtos.

Segundo dados disponibilizados pela EMBRAPA, atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores
de café do mundo, tendo destaque para o estado de Minas Gerais, onde são concentrados 50% da
produção nacional; é ainda o segundo maior produtor de grãos do mundo, sendo Mato Grosso o
maior produtor de soja do Brasil; já na produção de cana-de-açúcar, o Brasil está no topo da
produção, com destaque para a região Centro-Sul (EMBRAPA, 2018). No Estado de Alagoas, a
cultura da cana-de-açúcar ainda é considerada como fonte de renda pra muitas famílias que
sobrevivem por meio do corte. Em algumas regiões do Estado, o milho vem ocupando espaço
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significativo com grande potencial de crescimento devido à problemática financeira das grandes
usinas canavieiras.

Essa grande produção agrícola acaba promovendo o aparecimento de diversas pragas, dentre elas
encontram-se Mahanarva posticata (cigarrinha da folha da cana), D. saccharalis (broca da cana) e
Spodoptera frugiperda (lagarta do cartucho do milho). Sendo então, necessário buscar novas formas
para controlar essas pragas que causam enormes prejuízos econômicos para os produtores Os
inseticidas químicos têm sido bastante utlizados por dar resultados imediatos, embora estes
compostos também possam alterar a qualidade do meio ambiente, além de deixar substânciass
tóxicas nos produtos plantados, causando graves doenças nos agricultores, consumidores e em
animais economica e ecologicamente importantes (POURSEYED et. al., 2010).

Assim, diante dos diversos problemas ambientais que o Brasil vem sofrendo e do grande potencial de
exportação de produtos agrícolas que apresenta, torna-se cada vez mais necessário buscar meios
que melhorem a qualidade do produto a ser exportado, mas principalmente que não degrade o meio
ambiente e nem a saúde humana.

A partir dessa necessidade, surgiram os estudos com fungos entomopatogênicos, que são fungos que
possuem a capacidade de parasitar insetos-praga. Estes estudos vêm avançando cada vez mais no
Brasil e no mundo e procuram levar este conhecimento, em especial, aos agricultores, uma vez que
estes inseticidas biológicos são “uma alternativa eficaz ao uso indiscriminado de inseticida químico”
(ALVES, 1998). Segundo o autor, o controle químico é considerado inviável porque além de aumentar
o custo da produção, pode deixar resíduos dos produtos nos alimentos, restringindo a exportação.

O surgimento de métodos alternativos para o controle de pragas, instigam o desenvolvimento, cada
vez maior, de pesquisas nesta área visando um aumento do uso de inseticidas biológicos na
agricultura brasileira, mantendo a biodiversidade de insetos, além de não causar danos significativos
a outros organismos e ao meio ambiente.

Os inseticidas biológicos são uma alternativa ao método tradicional, pois os agentes
entomopatogênicos são considerados seletivos e de baixa toxicidade, devido a seus compostos
bioativos de alta especificidade, com ação direta sobre a praga, sem afetar os inimigos naturais da
mesma (PORTELA-SILVA, 2015; KHAN et al., 2016; VALERO-JIMÉNEZ et al., 2016).

Nesse sentido, é notória a importância de apresentar às crianças e adolescentes que existem formas
de não agredir ao meio ambiente, como por exemplo, utilizando fungos entomopatogênicos no
controle de pragas, sendo favorável para o bom funcionamento do meio ambiente e,
consequentemente, para a população em geral. Deste modo, é indispensável levar essa discussão
para os educandos do ensino fundamental II, mais especificamente no 7º ano, visto que nesta série é
trabalhado o Reino Fungi de acordo com o livro didático e com os Parâmetros Curriculares Nacionais
que disponibiliza todo conteúdo programático a ser trabalhado em cada modalidade de ensino.

A Micologia no Ensino Fundamental

Em todas as modalidades de ensino existe uma preocupação com relação à abordagem dos
conteúdos nos Livros Didáticos. Isto se deve pelo fato de que é necessário haver uma adequação de
linguagem utilizada, presença de figuras que permitam, aos estudantes, associação com os textos,
bem como a relação do conteúdo com o cotidiano dos estudantes.

No ensino de micologia, por exemplo, além dos critérios citados, há uma necessidade de abordagem
voltada para a relação dos fungos com outros seres vivos, inclusive com os seres humanos; além
disso, espera-se que haja proposta de atividades práticas que auxiliem na fixação do conteúdo.

O livro didático o qual foi objeto de contribuição para o desenvolvimento deste trabalho foi o do
Projeto Araribá que, geralmente, apresenta a maior parte dos critérios adequados para se trabalhar
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com o ensino fundamental. Alguns desses critérios presentes no livro utilizado como base, são:
adequação textual à série (em alguns conteúdos), qualidade das imagens e relação com os textos,
algumas questões são contextualizadas e presença de diversos recursos adicionais (glossários,
caderno de exercícios e curiosidades).

No entanto, o conteúdo “Reino Fungi” apresentado no livro não contém um aprofundamento,
mostrando somente uma visão geral dos fungos; sua biologia e importância econômica, médica e
ecológica. Isto faz com que o conhecimento torne-se fragmentado e superficial, tendo a necessidade
de que o professor busque novas metodologias para enriquecer o conteúdo.

Essa abordagem rasa de um conteúdo provoca não só a fragmentação do conhecimento, mas ainda a
segregação do educando com a própria realidade, constituindo um dos maiores e complexos desafios
da Educação Básica, atualmente. Pois, o conteúdo trabalhado, em sala de aula, deve,
fundamentalmente, fazer sentido para os educandos, visto que associar a realidade dos mesmos aos
conhecimentos científicos abordados, faz com que este se torne mais assimilável e,
consequentemente, mais acessível.

Sobre a relevância da associação do conteúdo com o cotidiano dos estudantes, Amaral et. al. (1999)
elenca que:

“O cotidiano será assumido em seu significado mais amplo, abrangendo os
conhecimentos prévios e valores de que os alunos são dotados a respeito dos
assuntos abordados, assim como o acervo de materiais, objetos, seres e
fenômenos físicos, biológicos e sociais que fazem parte da experiência prévia
do estudante ou lhe são acessíveis através da experiência direta ou indireta.
Tomado neste sentido, o cotidiano deverá ser levado em conta e/ou explorado
não só nas atividades propostas, como também no desenvolvimento do texto e
nas ilustrações” (AMARAL et. al., 1999).

Embora exista uma grande distância entre o que os cientistas sabem e o que o público sabe, o ensino
fundamental pode ser a única oportunidade para que conhecimentos básicos de ciências sejam
apresentados à maioria da população em nosso país (CACHAPUZ, et. al., 2011). No entanto, embora
haja essa distância, é importante ressaltar a importância de sempre considerar os conhecimentos
prévios, construídos ao longo da vida; bem como fazer relação deste com o conhecimento científico.
Desta forma, o sujeito será capaz de construir sua própria consciência crítica sobre os fatos e se
desfazer da consciência ingênua.

Sobre Consciência crítica e consciência ingênua, Freire (2014) diz:

“A consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos como se dão
na existência empírica. Nas suas correlações casuais e circunstanciais. A
consciência ingênua (pelo contrário) se crê superior aos fatos, dominando-os
de fora, e por isso, se julga livre para entende-los conforme melhor lhe
agrada.” (FREIRE, 2014 p. 138)

Deste modo, é necessário apresentar a importância da ciência não para um público específico, mas
para que seja de domínio público, tendo-se obviamente a necessidade de divulgá-la (PAVÃO &
FREITAS, 2011).

Nesse sentindo, a tarefa de analisar o Livro Didático seja na formação continuada ou inicial, bem
como buscar fonte e metodologias que complementem esse material pode, de fato, contribuir na
qualificação da prática docente e, consequentemente, no seu papel social a ser desenvolvido na
escola.
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MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa apresentou resultados qualitativos e quantitativos. Qualitativos porque foi necessário
coletar falas dos educandos a respeito do tema, pois este tipo de pesquisa preza pelo contato direto
do pesquisador com o que ou quem está sendo pesquisado; Quantitativos porque foram coletados
dados objetivos a respeito de quantos educandos conhecem, já ouviram falar ou não conhecem os
fungos entomopatogênicos.

A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, porque a partir das discussões e produção textual, foram
promovidas condições para reflexão dos estudantes sobre a importância do Controle Biológico
utilizando fungos entomopatogênicos e transformações nas atitudes tanto dos estudantes quanto da
comunidade onde a pesquisa foi aplicada.

Além disso, este projeto foi, também, baseado na pesquisa colaborativa visto que os próprios
estudantes foram protagonistas do material produzido (IBIAPINA, 2016).

Neste trabalho, o primeiro instrumento de coleta foi um estudo dirigido de caráter diagnóstico com
perguntas objetivas. Neste estudo, os estudantes marcaram com o “x” a opção escolhida. As
perguntas no estudo, foram: Você sabe o que é Controle Biológico; Já ouviu falar em fungos
entomopatogênicos; Se sim, onde; Se não, tem curiosidade.

Posteriormente, foi mediada uma aula expositiva a respeito do Controle Biológico de pragas
enfatizando a utilização de fungos entomopatogênicos, mostrando, também, porque esses
microrganismos são os inimigos naturais mais utilizados; além disso, foi feita uma representação
imagética, de todos os inimigos naturais dos insetos, dos fungos em geral e dos entomopatógenos.

A sala de aula era formada por 22 estudantes, porém na realização desta atividade, havia 19
presentes. Assim, formaram-se 8 duplas e 1 trio; as duplas e o trio foram organizados de forma que
ficassem juntos estudantes que possuíam saberes diversificados, ou seja, sendo um estudante que
possuía maior habilidade para desenhar e o outro para escrever; estes, então, receberam duas folhas
A4. Em uma delas havia uma pergunta a respeito do que foi, anteriormente, discutido na aula; a outra
folha foi dada em branco para que os estudantes fizessem uma ilustração de acordo com a resposta
feita.

Os textos produzidos passaram por um momento de correção. Em outro momento, os estudantes
receberam os textos construídos com algumas indicações para alteração, complementação ou
supressão; nas ilustrações, eles puderam aperfeiçoar e colorir o desenho.

Desta forma, este trabalho possibilitou uma discussão com os educandos dos anos finais do Ensino
Fundamental a cerca do Controle Biológico e utilização dos fungos entomopatogênicos, propiciando
uma visão abrangente e científica sobre os fungos e a sua importância no contexto científico, social,
econômico e ambiental na comunidade onde vivem, instigando-os a propagar esse conhecimento
adquirido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Estágio Supervisionado de regência foi realizado no 7º ano do Ensino Fundamental. Os conteúdos
trabalhados durante este período foram: Evolução, o surgimento da vida na terra e a classificação dos
seres vivos, no qual são estudados os reinos, inclusive o reino Fungi.

No Livro Didático de Ciências do projeto Araribá havia todo o conteúdo sobre o reino Fungi em duas
páginas com informações gerais sobre estes microrganismos, como: Quem são, importância
econômica, ecológica e médica; além de figuras e identificação científica de alguns dos seus
principais representantes. Além disso, no livro havia, bastante, imagens associadas ao texto, que
possibilitaram uma associação, por parte dos estudantes, ao que estava sendo estudado. A partir do
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conteúdo apresentado no livro, foi elaborada uma aula, na qual os estudantes puderam conhecer uma
visão geral sobre os representantes macroscópicos (cogumelos e orelhas-de-pau) e microscópicos
(fungos filamentosos e leveduras) deste reino.

É importante ressaltar que sobre importância ecológica, no livro havia, somente, informações sobre
fungos que são capazes de decompor matéria orgânica; pois fungos e bactérias são os maiores
decompositores na teia alimentar. Deste modo, a realização deste projeto foi ainda mais necessária,
visto que, de acordo com a realidade de cada estudante, era necessário dar maior ênfase à algo que
eles vivenciassem no seu cotidiano, para que eles conhecessem que existem formas de controlar
insetos-praga sem utilizar inseticida químico, protegendo assim a própria saúde e a biodiversidade.

De acordo com os dados obtidos do estudo dirigido de caráter objetivo/diagnóstico, percebeu-se que
menos da metade dos estudantes sabiam o que era controle biológico, os que diziam saber, não
conseguiram explicar aos demais colegas; ainda neste questionário, muitos responderam que já
tinham ouvido falar em fungos entomopatogênicos, isto porque, durante as aulas no Estágio
Supervisonado, os conteúdos eram abordados de forma que houvesse uma conexão com os
assuntos anteriores e os que seriam trabalhados posteriormente. Nesse contexto, os estudantes que
responderam já ter ouvido falar em fungos entomopatogênicos, responderam que o principal meio
onde obtiveram informações foi na escola, efetivando o que foi citado anteriormente.

Embora alguns deles conhececem superficialmente sobre o assunto, todos demonstraram curiosidade
em saber mais, pois se tratava de um assunto que faz parte da realidade deles, uma vez que a maior
parte da comunidade do entorno sobrevive da agricultura, incluindo seus familiares, parentes, amigos
e conhecidos.

No primeiro texto, os estudantes falaram sobre “O REINO FUNGI”. Sobre este reino, os mesmos
escreveram o seguinte texto: “O reino dos fungos é muito diverso existem os que só podemos ver por
microscópio e os que são grandes como a orelha de pau. Tem fungos que são bons e que não são,
também tem os entomopatogênicos que matam os insetos. Os que não podem ser vistos a olho nu
são muito perigosos tem que ter muito cuidado.”

No texto apresentado, pode-se perceber que os estudantes demonstraram domínio e originalidade da
escrita; demonstraram domínio no momento em que descreveram que há uma diversidade na
composição deste grupo, dando exemplo dos microscópicos e da orelha de pau; além da abordagem
de que existem fungos que trazem benefícios e outros não, citando, inclusive, os entomopatogênicos.
Demonstraram originalidade na maneira como escreveram cada informação, sendo claros e objetivos.

Quanto a ilustração feita como representação do texto, os estudantes construíram um desenho com
vários representantes deste grupo, destacando, principalmente, sua diversidade de formas, cores e
tamanhos.

No segundo texto, os estudantes responderam a seguinte pergunta: “QUAL IMPORTNCIA DOS
FUNGOS”. Estes, então, descreveram: “Eles servem para fazer queijo, pães e bebidas na economia
de alimentos. Outros causam doença em inseto, que causa morte e eles são inseticida muito forte
porque quando coloca o fungo na planta ela fica sem praga.”

Neste texto, os educandos apresentaram, de forma sucinta, algumas das importâncias dos fungos de
modo geral. Descreveram a importância econômica, enfatizando a indústria alimentícia e a
importância ecológica citando a utilização dos fungos entomopatogênicos no Controle Biológico de
pragas.

Na ilustração representativa deste texto, os educandos construíram desenhos de produtos
alimentícios produzidos a partir de fungos.

No terceiro texto, a pergunta foi: “NA NATUREZA, QUAL A IMPORTNCIA DOS FUNGOS”. Nela, os
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estudantes descreveram: Eles são importantes para o controle de pragas nas plantações. Também
protegem muitos insetos na natureza, como o cogumelo, que abriga... Eles podem ser vistos a olho nu
ou não. Também tem fungos que decompõem matéria orgânica.”

Neste texto, pode-se perceber que os estudantes citaram uma informação que não continha no Livro
Didático, neste caso escreveram sobre importância dos fungos entomopatogênicos para o controle de
pragas nas plantações; sobre relações ecológicas com outros organismos e dos que decompõe
matéria orgânica.

Para representar este texto, os estudantes ilustraram um ambiente natural com insetos e a
diversidade de fungos, além das mãos de um pesquisador manuseando fungos entomopatogênicos
em Placa de Petri.

No quarto texto, foi perguntado: “O QUE É CONTROLE BIOLÓGICO”. Os estudantes responderam:
“É quando a gente usa uma coisa que controla com outra coisa da natureza. E ele pode ser feito por
insetos, fungos entomopatogênicos e etc. Exemplo: a joaninha está lá e tem a comida (praga) aí ela
controla com alimentação. E os inimigos naturais são os insetos, como a joaninha. E os fungos
entomopatogênicos são os mais utilizados no Controle Biológico porque tem grande diversidade e são
mais fácies de manipular em laboratório. Mas tem os predadores, como as vespas que também são
inimigos naturais.”

Neste texto, pode-se identificar uma riqueza de informação dada pelos estudantes. Inicialmente, ele
discorre sobre o que é o controle biológico e depois dá um exemplo do que pode ser considerado um
tipo de controle. Eles, ainda, citam a joaninha e a vespa como inimigos naturais, além dos fungos
entomopatogênicos e sua manipulação em laboratório.

Na representação deste texto, os estudantes desenharam a joaninha e a vespa realizando o controle
de insetos-praga e uma lagarta sendo parasitada por fungos entomopatogênicos.

No quinto texto, a pergunta foi: “QUAIS OS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO CONTROLE
BIOLÓGICO”. Os estudantes deram a seguinte resposta: “Os aspectos positivos: não agride o meio
ambiente, não afeta o agricultor e nem ao produto; Os aspectos negativos: alto custo e o tempo de
ação é maior do que usando inseticida químico. Esses aspectos positivos são favoráveis para o
Controle Biológico de Pragas, pois não destroem a plantação nem ao agricultor.”

Neste texto, os estudantes demonstraram ter assimilado bem o que foi proposto: conhecer os fungos
entomopatogênicos e sua utilização no Controle Biológico de pragas, bem como seus aspectos
positivos e negativos. Assim, no texto os mesmos descrevem seus principais aspectos.

Para representar este texto, os estudantes desenharam um agricultor aparentemente feliz, uma vez
que utilizando o método de Controle Biológico não trará prejuízos para sua saúde; desenharam um
relógio para representar o tempo de ação, neste caso como um aspecto negativo comparado ao
tempo de ação dos inseticidas químicos; e desenharam dinheiro, representando o alto custo, ou até
mesmo a falta de investimento nesta área de pesquisa.

No sexto texto, foi perguntado: “QUAIS OS INIMIGOS NATURAIS QUE PODEM SER
CONTROLADORES DE INSETOS PRAGA”. Os estudantes responderam: “Os fungos
entomopatogênicos; Podem, também, ajudar a eliminar pragas com joaninhas e vespas e vários
outros.”

Neste texto, os estudantes optaram por apresentar os principais inimigos naturais utilizados no
Controle Biológico de pragas. No entanto, durante a aula expositiva, foi abordado sobre inúmeros
outros inimigos naturais, como: bactérias entomopatogênicas, vírus entomopatogênicos, parasidóides,
etc.
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Na ilustração, os estudantes apresentaram uma joaninha em seu ambiente natural e uma lagarta,
também, em seu ambiente natural.

No sétimo texto, a pergunta foi: “O QUE SÃO FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS”. Os estudantes
responderam: “Os fungos entomopatogênicos são fungos que causa doenças em insetos. Além de
causar doenças, mata os insetos. Eles têm grande diversidade. Eles são usados para mata insetos
que podem prejudicar grandes plantações, no lugar de inseticida. E são, também, importantes na
natureza para controlar os insetos da natureza.”

Neste texto, os estudantes utilizaram uma palavra diferente que ainda não tinha sido citada
anteriormente: doença. De fato, os fungos entomopatogênicos para ter a capacidade de parasitar
insetos-praga, ele primeiro causa uma doença, geralmente intestinal, no inseto o qual deseja causar a
morte. Os estudantes descreveram ainda sobre a diversidade de fungos entomopatogênicos
existentes e sua importância na manutenção de grandes plantações.

Para representar este texto, os educandos ilustraram dois insetos sendo parasitados por fungos
entomopatogênicos.

No oitavo texto, foi perguntado: “POR QUE OS FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS SÃO OS MAIS
UTILIZADOS NO CONTROLE BIOLÓGICO”. Os estudantes responderam: “Porque possuem grande
diversidade de espécies, além disso, o inseto não precisa ingerir o fungo e são de fácil manipulação
em laboratório.”

Neste texto, os educandos citaram a diversidade de fungos entomopatogênicos como um dos fatores
contribuintes para que estes sejam os mais utilizados no Controle Biológico de pragas. Isto se deve
porque além da diversidade já existente, atualmente as pesquisas sobre estes fungos têm aumentado
e novas classificações têm sido feitas.

Além disso, outra questão citada foi a capacidade de aderência do fungo na cutícula do inseto, isto
ocorre porque os fungos entomopatogênicos possuem enzimas específicas que degradam a cúticula
do inseto sem necessitar a sua ingestão. Outra abordagem, foi a manipulação em laboratório que, se
comparado à outros microrganismos, possuem maior facilidade no cultivo.

Na ilustração deste texto, os estudantes desenharam um coleóptera sendo parasitado por fungo
entomopatogênico.

No nono texto, a pergunta foi: “O QUE É NECESSÁRIO PARA QUE OS FUNGOS
ENTOMOPATOGÊNICOS SEJAM UTILIZADOS NO CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS”. Os
estudantes desenvolveram a seguinte resposta: “É necessário gastar mais fungo do que inseticida
químico, pois eles não prejudicam o agricultor, nem o solo, a plantação, nem os produtores, nem os
consumidores. Os fungos entomopatogênicos têm que ser utilizados de forma correta e eles têm o
lado bom e o lado ruim. O lado bom, é que não afeta o meio ambiente. E o lado ruim, é que não
acabam com a praga tão rápido quanto os inseticidas químicos.”

Neste texto, os estudantes enfatizaram o fato de os fungos entomopatogênicos não causarem
prejuízos à saúde do agricultor, a plantação, ao solo e ao meio ambiente como todo, assim como aos
consumidores. Eles citaram “eles devem ser utilizados de forma correta”, possivelmente, pelo fato de
que esses microrganismos possuem uma especificidade em relação a praga a ser parasitada, isto é,
cada fungo possui uma “especialidade” em parasitar uma determinada praga. Enfatizou, também, a
presença dos fatores positivos e negativos destes microrganismos no Controle Biológico de pragas.

O desenvolvimento deste trabalho apresenta duas questões principais: a primeira diz respeito a
utilização do Livro Didático como único instrumento de mediação do saber em sala de aula; a
segunda é a relevância do professor buscar novas metodologias que auxiliem na aprendizagem dos
mesmo, de forma que a realidade deles estejam inseridas neste contexto.
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Para Frison et. al., (2009) a escolha do livro didático é uma questão bastante complexa, porque não
envolve somente a definições de termos, mas a apresentação de critérios que auxiliem, direcionem e
promovam problematização em sala de aula. O mesmo autor ainda fomenta esta questão dizendo que
isto envolve questão de responsabilidade cultural, política e social que inúmeras vezes acabam
dificultando o trabalho do professor .

Sabe-se que, ao longo dos anos, os livros didáticos têm passado por alguns critérios de avaliação
para chegarem até a escola. A elaboração desses critérios têm deixado os livros didáticos mais
completos, no sentido de inovação e atualização na informação contida. No entanto, é identificado
que maior parte deles não abordam a realidade do educando, sendo este um elemento fundamental
para a aprendizagem.

Segundo Frison et. al. (2009), embora existam essas melhorias, de maneira geral, nos livros, cabe ao
professor desenvolver saberes que são limitantes nos livros didáticos, tendo, então, o compromisso
de buscar fontes para complementar e adaptar o conteúdo a ser trabalhado.

Desta forma, propõe-se a utilização de instrumentos educativos como: produção jogos, de cartilhas,
músicas, vídeos, entre outros, com o intuito de promover a efetivação da aprendizagem na Educação
Básica e aproximar ainda mais o conhecimento científico aos estudantes do Ensino Fundamental.

Em um estudo feito por Junior et. al. (2012) foi proposto a construção de uma material
didático-pedagógico para auxiliar o ensino da disciplina de Geografia, mediante a dificuldade que os
professores estavam enfrentando para se trabalhar com o Ensino Fundamental. Diferente deste
trabalho, o mesmo foi desenvolvido a partir a participação dos professores do Ensino Fundamental,
mas ambos sob a perspectiva de manter um diálogo entre o pensamento científico da Universidade e
o conhecimento construído na Escola Básica. Inicialmente, foi averiguado quais a principais
dificuldades enfrentadas no ensino de Geografia; posteriormente foi feita uma compilação de jogos e
materiais que poderiam ser construídos; por fim, estes materiais foram construídos para auxiliar no
ensino dos professores e aprendizagem dos estudantes (JUNIOR, et. al 2012).

Assim, é identificado que não somente na disciplina de ciências, mas em outras disciplinas, que o
professor deve aperfeiçoar seu trabalho mediante metodologias didático-pedagógicas que aproximem
o conhecimento científico dos educandos da Educação Básica envolvendo sua realidade local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deste modo, este trabalho possibilitou uma análise textual e ilustrativa de produções feitas por
estudantes do 7º ano do ensino fundamental, sobre um conteúdo que é abordado superficialmente no
Livro Didático; bem como enfatizou a importância do professor, seja o regente ou o licenciando, em
buscar metodologias para enriquecer sua aula aproximando, sempre, a realidade do educando ao
conhecimento mediado.

Além disso, nos textos produzidos foi possível identificar que os estudantes desenvolveram os
seguintes saberes sobre os fungos: Diversidade de cores, formas e tamanhos; Importância médica,
econômica e ecológica desse grupo de organismos; E, especialmente, relevância de se utilizar fungos
entomopatogênicos no Controle Biológico de pragas. Deste modo, os objetivos propostos foram
alcançados de forma exitosa.

Assim, as produções apresentadas neste trabalho poderão, posteriormente, compor um livreto
informativo para funcionar como leitura complementar para estudantes do Ensino Fundamental.
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