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RELATO DO MESTRANDO________________________________________ 

      O mestrado profissional no Ensino de Biologia, através do PROFBIO elaborado 
pela UFMG, trouxe uma grande oportunidade de realçar os conhecimentos em 
Ciências Biológicas, além de nos trazer novas ferramentas para facilitar o 
aprendizado e despertar nos estudantes do ensino básico, o prazer pelas aulas de 
Biologia. As dificuldades e os desafios são constantes para tornar as aulas mais 
interessantes, facilitando nos alunos a compreensão e a importância da Biologia não 
somente para a vida acadêmica, mas também para a sua vida pessoal, promovendo 
mudança de consciência. Cada disciplina desenvolvida neste mestrado, trouxe 
novidades que enriqueceram os meus conhecimentos em Biologia, tornando-me 
mais atualizado e revitalizado com os métodos empregados por todos os 
professores que fizeram parte do elenco desse mestrado. Observei que a demanda 
pelo conhecimento científico torna-se essencial no contexto atual, exigindo 
transformações no ensino, principalmente no que se refere ao ensino de Biologia, 
para que este seja integrado à realidade e às ações cotidianas dos indivíduos, pois 
os avanços tecnológicos e científicos da atualidade trazem a perspectiva de que os 
estudos e pesquisas científicas sejam incluídos no ensino de Biologia, no intuito de 
aproximar os conhecimentos científicos dos conhecimentos acadêmicos do ensino 
básico. A reforma no ensino de Biologia deve corresponder às demandas do mundo 
atual, ultrapassando os limites de um conhecimento meramente informativo e 
desenvolvendo um conhecimento aplicável e contextualizado. As três intervenções 
aplicadas na escola Barão de Gurguéia, que serviu como laboratório para o 
mestrado, despertou nos alunos uma nova visão sobre os conhecimentos em 
Biologia. Puderam sentir que os conteúdos estão ligados à vida deles e estes 
conhecimentos são essenciais para despertarem neles atitudes positivas e 
conscientes sobre os conteúdos apresentados e trabalhados com eles no período 
das intervenções.  Constatei nos estudantes, o renascer de uma nova perspectiva 
de aprendizado originado a partir do ensino realizado por atividades investigativas 
fundamentadas na ação do aluno, para além de aprender a manipular ou observar,  
desenvolver a capacidade de refletir, discutir, explicar e relatar, dando ao 
desenvolvimento do trabalho, características de investigação cientifica. Desta forma, 
a resolução de problemas foi toda fundamentada na ação do aluno para fornecer a 
significância dos conteúdos. Sendo assim, através da resolução de problemas, os 
alunos tiveram a capacidade de desenvolver as habilidades e capacidades, como: 
raciocínio, flexibilidade, astúcia, argumentação e ação. Seguindo esta linha, as 
formas de avaliação aplicadas durante as intervenções puderam ser detectadas 
pelos alunos como práticas mediadoras do processo de ensino e aprendizagem  
encorajando-os a promover a reorganização do conhecimento. 

Também não posso esquecer as numerosas experiências compartilhadas 
com os colegas mestrandos durante o curso do mestrado, que contribuiu de forma 
significativa para o enriquecimento e aprimoramento das minhas práticas educativas. 
E principalmente dos docentes que contribuíram de forma significativa para a 
formação dos mestrandos e para o fortalecimento do PROFBIO na UESPI. Faço 
citações pela imensa gratidão à minha orientadora que me deu todo o suporte e 
apoio irrestrito para o desenvolvimento deste projeto.  

Portanto, um mestrado que configura uma realização de um sonho esperado 
por muito tempo e concluído com muita satisfação.  

Agradecimentos sinceros à todos. 
Atenciosamente, Rogers Stanley. 
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“Por isso na impaciência 

Desta sede de saber, 

Como as aves do deserto —  

As almas buscam beber... 

Oh! Bendito o que semeia 

Livros... livros à mão cheia... 

E manda o povo pensar! 

O livro caindo n'alma 

É germe — que faz a palma, 

É chuva — que faz o mar”. 

Castro Alves 
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RESUMO 

QUADROS, R.S.S. Ficologia no contexto escolar do ensino médio: atividades práticas e 

produção de material didático. 2019. 108 p. Trabalho de Conclusão de Mestrado 
(Mestrado em Ensino de Biologia) – Universidade Estadual do Piauí. Teresina. 

 

A presente dissertação tem por objetivo geral  apresentar a inserção de discussões 
sobre Ficologia (estudo das algas), unindo ações realizadas dentro da sala de aula, 
no campo e laboratório;  e como objetivos específicos despertar nos alunos o 
interesse pelo estudo da Ficologia; relacionar teoria e prática a partir do estudo das 
microalgas e desenvolver atividades práticas e a produção de um material didático 
intitulado “FITOPLÂNCTON: uma gota de conhecimento”. Para a efetivação desses 
objetivos foi utilizado o método de pesquisa e prática tendo como lócus uma  Escola 
Estadual do Piauí , localizada no centro da cidade de Teresina e como sujeitos da 
pesquisa 260 alunos do ensino médio no ano de 2019. A coleta de dados da 
pesquisa ocorreu em um primeiro momento com a visita ao Parque Lagoas do Norte 
e no segundo momento, uma aula prática no Laboratório de Ficologia da UESPI, 
onde os alunos tiveram a oportunidade de visualizar as amostras de microalgas 
colhidas nas Lagoas do Norte com o uso de microscópio. Em seguida aplicou-se um 
estudo dirigido junto aos alunos para avaliar a percepção de conhecimentos sobre a 
Ficologia.   Em  conclusão a pesquisa,  revelou-se que no estudo sobre fitoplâncton 
no ensino básico, ainda é considerado muito superficial, visto que essa categoria de 
microorganismo é abordado apenas nas mais simples características 
morfofisiológicas, sendo colocado apenas como seres responsáveis pela produção 
de grande parte do gás oxigênio presente na atmosfera. E o aluno durante a sua 
formação, no estudo de Biologia, acaba perdendo o eixo de conexão que as 
microalgas apresentam para o meio ambiente, mais precisamente no meio hídrico 
de fontes dulcículas responsáveis pela sobrevivência humana e de múltiplas 
especies vivas das regiões de água doce, como peixes, crustáceos, dentre outros, 
que dependem do recurso hídrico para a sua sobrevivência. Portanto, faz-se 
necessário um estudo com grande abrangência em todos os níveis de relações 
ambientais das microalgas, apontando aspectos positivos e negativos dessses 
microrganismos para o meio ambiente, com abordagens de medidas de proteção e 
conservação dos ambientes hídricos dulcícolos. O conhecimento do fitoplâncton com 
essa ampla relacão ecológica, pode despertar no aluno uma visão crítica, sobre a 
situação em que se encontram os ambientes aquáticos, determinando uma postura 
cuidadosa para com os descartes de águas utilizadas que são originadas a partir 
das próprias residências. Houve a produção de material didático para uso no ensino 
médio como proposta para a promoção do conhecimento sobre a importãncia do 
fitoplâncton, sem levar em conta apenas a morfofisiologia e a classificação, mas  a 
consciência da responsabilidade ambiental em sala de aula, desenvolvendo um 
olhar crítico sobre o seu ambiente com a finalidade de assegurar um recurso natural 
tão necessário e raro em muitas partes do planeta que é a água.    
 
Palavras Chave: Fitoplâncton. Microalgas. Eutrofização. Material Didático. Ensino 
médio. 
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ABSTRACT 

Quadros, R.S.S. Ficology in the high school context: practical activities and production 
of didactic material. 2019. 108 p. Master's Degree Paper (MSc in Biology Teaching) - Piauí 
State University. Teresina. 

The present dissertation aims to present the insertion of discussions about Ficology 
(algae study), joining actions carried out within the classroom, in the field and in the 
laboratory; and as specific objectives arouse in students the interest in the study of 
ficology; relate theory and practice from the study of microalgae and develop 
practical activities and the production of a didactic material entitled "Phytoplankton: a 
drop of knowledge". To achieve these objectives, the research and practice method 
was used, having as its locus a Piauí State School, located in the center of Teresina, 
and as research subjects 260 high school students in 2019. The research data 
collection At the first moment, they visited the Lagoas do Norte Park and, at the 
second moment, a practical class at the UESPI Phycology Laboratory, where 
students had the opportunity to view the microalgae samples collected in the 
Northern Lagoons using a microscope. . Then a study was conducted with the 
students to evaluate the perception of knowledge about ficology. In conclusion, the 
research revealed that in the study of phytoplankton in basic education, it is still 
considered very superficial, since this category of microorganism is addressed only in 
the simplest morphophysiological characteristics, being placed only as beings 
responsible for the production of much of the oxygen gas present in the atmosphere. 
And the student during his training, in the study of Biology, ends up losing the 
connection axis that microalgae present to the environment, more precisely in the 
water environment of sources for human survival and multiple living species of 
freshwater regions. , such as fish, crustaceans, among others, that depend on water 
resources for their survival. Therefore, a comprehensive study is required at all levels 
of environmental relationships of microalgae, pointing out the positive and negative 
aspects of these microorganisms for the environment, with approaches to protection 
and conservation of dulcollic water environments. The knowledge of phytoplankton 
with this broad ecological relationship can awaken a critical view in the student about 
the situation in which the aquatic environments are, determining a careful attitude 
towards the disposal of used waters that originate from the homes themselves. There 
was the production of teaching material for use in high school as a proposal to 
promote knowledge about the importance of phytoplankton, without taking into 
account only the morphophysiology and classification, but the awareness of 
environmental responsibility in the classroom, developing a critical look. about its 
environment in order to ensure a much needed and rare natural resource in many 
parts of the planet that is water. 

 

Phytoplankton. Microalgae. Eutrophication. Courseware. High school. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem por objetivo apresentar a inserção de discussões sobre 

Ficologia (estudo das algas), unindo ações realizadas dentro da sala de aula, no 

campo e laboratório. Para alcançar esse objetivo procurei desenvolver atividades 

práticas e a produção de um material didático intitulado “FITOPLÂNCTON: uma gota 

de conhecimento”.  

 A hipótese apresentada é que o ensino de ficologia através de atividades 

práticas, aliadas a um material didático com uma linguagem especialmente 

adequada, possa promover uma experiência sensível, aproximando os saberes 

científicos com uma linguagem educativa, clara e surpreendente de uma temática 

que exige esforço dos educadores do ensino básico para sua compreensão. Os 

seres vivos reunidos sob o nome de “algas” compreendem desde as cianobactérias 

até organismos eucarióticos muito diversificados como as algas marinhas.  O 

conhecimento acerca das algas no ensino médio é extremamente fragmentado. Isto 

pode ser devido às algas formarem um grupo de origem polifilética o que muitas 

vezes dificulta o entendimento e a aprendizagem deste conteúdo. Assim, o conteúdo 

sobre ficologia é visto de forma confusa e descontextualizada do cotidiano dos 

alunos, principalmente referente às algas microscópicas, haja vista que são 

organismos, na sua maioria, invisíveis a olho nu, dificultando a compreensão destes 

quanto à percepção de algumas de suas características como tamanho, forma e cor. 

 Embora a maioria dos estudantes saiba da existência das microalgas 

pouquíssimas experiências com as atividades de aulas teórico-práticas utilizando o 

microscópio, foram realizadas para evidenciar esses organismos, podendo ser 

bastante úteis como subsídios a uma maior aprendizagem deste conteúdo em 

Biologia. As microalgas formam o que chamamos de fitoplâncton que corresponde a 

um mundo de organismos pouco conhecido e de extrema diversidade e importância. 

 O uso de material didático-pedagógico utilizado no sentido de facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de microalgas na Biologia no 

ensino médio, visa promover a prática do conhecimento e discussões relacionadas 

ao reconhecimento dos grupos e à morfologia das algas, contribuindo para 

ampliação do interesse dos estudantes em relação a determinados 

conteúdos/conceitos, oportunizando-os o contato e manuseio com os objetos de  

 



13 

 
Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.  

 

estudo, permitindo a percepção do real tamanho, da variedade de formas dos 

organismos estudados e dentre outras características, o que contribui de maneira 

significativa para a criação de novos conhecimentos. 

 Este trabalho surgiu de um interesse também pessoal, em motivar o ensino 

de Ficologia nas escolas, no contexto das microalgas, especialmente do fitoplâncton. 

 Na investigação, procurou-se ver, ouvir e sentir a multiplicidade de 

constituição dos sujeitos implicados na concepção da organização e do fazer 

escolar, para ter a sensibilidade de compreender e registrar os resultados da 

pesquisa.  

 A pesquisa foi dividida em 4 capítulos. O primeiro é a própria introdução. No 

segundo capítulo, apresentou-se o referencial teórico. O terceiro capítulo fez-se a 

análise das entrevistas e os resultados a partir da aplicação das atividades em 

campo e no laboratório, estes sendo apresentados em um artigo, intitulado:  

Ficologia no contexto escolar: atividades práticas com estudantes do ensino médio 

de uma escola pública de Teresina – PI, onde são apresentados desde a busca dos 

interlocutores, a inserção dos estudantes participantes, os processos de realização 

das aulas em campo e no laboratório e a abordagem nas escolas.  O quarto capítulo 

incluiu-se o percurso metodológico de produção do material didático: “Fitoplâncton: 

uma gota de conhecimento”. Neste capítulo, apresentou-se o processo de 

construção e avaliação do livro pelos estudantes e revisores participantes da 

pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

        2.1. ALGAS 

 Ficologia é o estudo das algas. A palavra ficologia deriva de Phycos, do 

grego, que significa “alga”. O termo Alga foi proposto oficialmente como uma 

categoria taxonômica em 1753, por Lineu no seu livro clássico Speciesplantarum. 

Sendo apresentado no plural Algae, muitos dos organismos nomeados naquela 

época como algas, hoje são representantes de líquens e de algumas hepáticas. O 

termo alga, do ponto de vista da classificação natural, é artificial, pois reúne diversos 

tipos de organismos, nem sempre relacionados filogeneticamente. As algas são 

consideradas organismos talófitos (ou seja, não são diferenciados em raízes, caules 

e folhas), fotossintetizantes (exceto algumas espécies parasitas) que possuem em 

comum o pigmento clorofila a, e com raras exceções, não apresentam um envoltório 

de células estéreis nas células reprodutivas.[1]   

 Desde o primeiro uso do termo alga, até os dias atuais, essa terminologia é 

utilizada para denominar uma enorme variedade de organismos e sua interpretação 

tem sido discutida que hoje não se pode mais lhe atribuir um significado preciso, 

sendo um termo de uso popular para designar organismos tão diferentes em sua 

morfologia, reprodução, fisiologia, bioquímica e modo de vida.[2] 

Assim, o termo “alga” não possui valor taxonômico, visto que os organismos não 

compartilham um ancestral em comum (grupo polifilético) e estão dispersos em 

vários ramos da árvore da vida. Devido a esta característica, as algas são muito 

diferentes entre si quanto à morfologia e fisiologia.   

 As algas são frequentemente muito mal conhecidas do público em geral e, 

muitas vezes, ainda permanecem por parte dos biólogos profissionais, que 

conhecem melhor as Embryophytae/ou os Metazoa, julgados mais atrativos. A 

maioria de nós já observou algas nas praias, mas poucas pessoas tiveram a ocasião 

de admirar a magnitude da diversidade das algas microscópicas, especialmente por 

na sua maioria serem visíveis somente graças a um potente microscópio.[3] 

 A classificação destes organismos é um tanto confusa. Tradicionalmente, a 

diferenciação dos organismos foi baseada na coloração dos talos verdes, vermelhos  
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ou pardas, como resultado da combinação dos pigmentos fotossintetizantes contidos 

em seus plastos (clorofilas e pigmentos acessórios, como carotenóides, ficobilinas e 

xantofilas que mascaram a cor verde das clorofilas), e nas características 

morfológicas e anatômicas.  

As algas constituírem um grupo de categorias díspares, tão diversas que se 

enquadram atualmente, pela aplicação de ferramentas moleculares, segundo4 Adl et 

al. (2005), em grupos de organismos procariotos (cianobactérias) e eucariotos 

(Chromalveolata, Archaeplastidae Excavata). Embora grande parte da classificação 

tenha sido mantida e corroborada por esta técnica, entretanto, foi evidenciada a 

existência de agrupamentos filogeneticamente não relacionados e que tiveram que 

ser realocados em grupos taxonômicos distintos (filos, ordens, famílias, etc.), ou em 

novos grupos criados para acomodar organismos de origens filogenéticas diferentes. 

Os dados de biologia molecular tem revolucionado a sistemática vegetal e a 

classificação das algas é extremamente complexa e em plena evolução.[5] 

 As algas podem ser encontradas em diversos tipos de habitats, ocorrendo em 

ambientes de água doce e salgada, sobre troncos de árvores, rochas, desertos, 

superfície de neves e geleiras, e fontes termais.[6]   As algas podem variar desde 

indivíduos unicelulares microscópicos (podendo formar colônias ou viverem 

isolados) até formas multicelulares complexas com muitos metros de comprimento.  

As algas de vida livre podem formar, principalmente, o fitoplâncton, que é a 

comunidade formada por microalgas que vivem livres na coluna d’água. Está 

constituído por algas microscópicas, unicelulares, isoladas ou coloniais, e 

filamentosas que flutuam preferencialmente na superfície das águas.[7] O estudo da 

comunidade fitoplanctônica é importante uma vez que estes organismos são, em 

sua grande maioria, dotados de pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila a, 

constituindo-se o primeiro elo das cadeias alimentares aquáticas.[8] 

    Pode-se  observar ainda que a predominância do termo “planta” na definição de 

alga ratifica a hipótese de que estes seres são pensados como vegetais, uma 

percepção que remete à concepção grega antiga, subtendendo que a taxonomia, 

como tem sido trabalhada atualmente, não tem contribuído para a evolução destes  
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pré-conceitos. Ao contrário, parece estar reproduzindo representações de ideias do 

senso comum. É um reflexo, tanto da distância entre o saber Acadêmico – com suas 

contradições – e a escola, como de um ensino pontual, descontextualizado e 

desprovido de espírito crítico. Exemplificando estas dificuldades, pode-se citar que 

depois de tantos anos para classificar as algas, ainda não se chegou a um 

consenso. Classificações artificiais são preferidas em livros didáticos, enquanto as 

baseadas na filogenia norteiam as produções científicas.  O conteúdo referente a 

algas permanece com noções muito vagas. No entanto, o conhecimento sobre esses 

organismos é essencial para sua conservação e desenvolvimento, o que por sua vez 

se justifica pela importância que assumem dentro da nossa sociedade. [9] 

 

2.2. ENSINO SOBRE ALGAS 

 Levando-se em conta que o ensino deve se articular às experiências de vida 

dos indivíduos, os 10PCN’s (2002) enfatizam que as situações de aprendizagem 

devem se desenvolver a partir das experiências vividas anteriormente pelos sujeitos, 

na escola ou fora dela, pois elas os levam a construir, mais facilmente, ideias a 

respeito dos fenômenos científicos. Considerando ainda que em relação às algas 

deve-se destacar o seu enfoque ecológico relacionando-as ao controle de seu 

desenvolvimento no ecossistema aquático, algas bioindicadoras, algas tóxicas e 

algas que desenvolvem papel fundamental no aproveitamento de resíduos. Logo, é 

necessário otimizar uma metodologia para o ensino de algas. 

 No entanto, observam-se as dificuldades em se ensinar e, 

consequentemente, em se aprender  Botânica, e em especial a Ficologia, tornando a 

“cegueira botânica e ficológica” mais evidente, devido à falta de habilidade 

apresentada para a percepção dos organismos no seu ambiente natural, diminuindo 

a capacidade de reconhecimento da importância destas para a biosfera como um 

todo.  

          A falta de interesse verificada pelo estudo das algas por Biólogos profissionais 

repercute no ensino de Ciências e Biologia. Professores desta área não exploram 

adequadamente o tema, e por sua vez, o desinteresse por parte dos estudantes é 

estridente. Apesar de muitos motivos serem apontados para tal desinteresse, o 

ponto fundamental parece se assemelhar com a falta de relação que a sociedade  



17 

 

 

Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.  

 

moderna tem com a natureza, sobretudo com as plantas. [2] 

  Segundo12,13Ceccantini (2006) e Trivelato (2003), muitos professores de Biologia 

fogem das aulas de Botânica alegando terem dificuldade em desenvolver atividades 

práticas que despertem a curiosidade do estudante e mostrem a utilidade daquele 

conhecimento no seu dia-a-dia. Extrapolamos a mesma conclusão quando falamos 

de algas.   

 Desse modo, a aquisição do conhecimento em Botânica, e em Ficologia é 

prejudicada não somente pela falta de estímulo em se observar e interagir com as 

algas, como também pela precariedade de livros, equipamentos, métodos e 

tecnologias que possam ajudar no aprendizado. [14] [12]   

       A maneira de se trabalhar um conteúdo possibilita que os estudantes tragam 

seu cotidiano para a sala de aula, sendo assim, o uso de aula em campo, aula em 

laboratório e a produção de material didático constitui-se como uma tentativa de 

tornar os tópicos mais concretos e interessantes para o estudante, com a finalidade 

de melhoria da qualidade da aprendizagem. 

 As disciplinas de Biologia, em especial a Ficologia, devem incluir várias 

modalidades didáticas, visto que, a variação das atividades pode ser mais atrativa 

para os estudantes do ensino médio, aumentando com isso o interesse pelos 

conteúdos abordados e atendendo às diferenças individuais, pois cada estudante 

possui suas particularidades e até dificuldades de aprendizagem. Para que seja 

escolhida a modalidade didática, devem ser analisados vários fatores como: 

conteúdo abordado, os objetivos a serem alcançados, a turma, o tempo disponível e 

os recursos que a escola dispõe. 

 Os valores e convicções do professor também devem ser considerados para 

que o trabalho seja bem realizado, pois deve ser utilizada uma metodologia na qual 

o profissional responsável pela execução confie e acredite. [15] 

 Existem autores que caracterizam a aula expositiva, tanto oral quanto escrita 

enfatizando que aprender é mera repetição de conteúdos, por vezes, sem nenhum 

significado para o dia a dia da vida. O professor que se interessa em mudar a 

tradicional aula expositiva deve buscar meios para que os estudantes possam estar 

envolvidos e empenhados no próprio processo de aprendizagem. [16] 
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 As saídas da escola ou trabalho de campo, também chamadas de visitas, 

passeios e excursões podem estar inseridos no currículo escolar e são 

caracterizadas por ser mais flexível, por trabalhar o conteúdo proposto e acontecer 

em ambiente extraclasse da instituição educacional. [15] [17]   

 Considera-se importante, inserir o ensino nas práticas rotineiras dos 

estudantes e para isto deve-se contextualizar o ensino por meio de saídas da escola 

para a observação da natureza e do cotidiano da sociedade. Consequentemente, a 

realidade dos estudantes é de suma importância, sendo que muitos docentes já 

trabalharam com esta ideia, além do que, existem vários espaços específicos em 

conteúdos de Ciências. Nas visitas às exposições permanentes de museus e 

centros de ciências, percebe-se a preocupação por parte dos formadores de que 

ensinar ciências deixa de ser apenas uma fixação de conteúdos. [18] 

 Os professores possuem várias maneiras de diversificar suas aulas, 

associando a tradicional aula teórica a outras formas de ensino, que irão auxiliar no 

processo de aprendizagem do estudante. Dependendo do conteúdo a ser 

trabalhado, o plano de aula vai sendo moldado, a critério do docente, sendo 

incrementado com vários desses recursos. Atividades práticas, uso do laboratório e 

aulas de campo são as formas mais conhecidas, sendo esta última relatada por19 

Fonseca e Caldeira (2008). 

 As aulas de campo são oportunidades em que os estudantes poderão 

descobrir novos ambientes fora da sala de aula, incluindo a observação e o registro 

de imagens e/ou de entrevistas as quais poderão ser de grande valia. Estas aulas 

também oferecem a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, pois 

dependendo do conteúdo, podem-se abordar vários temas. [17] 

 A aula de campo tem sido descrita como uma forma de levar os estudantes a 

estudarem os ambientes naturais, objetivando perceber e conhecer a natureza por 

meio dos diversos recursos visuais, ou seja, levá-los ao ambiente propriamente dito 

para estimular os sentidos de forma lúdica e interativa. Nas matérias relacionadas 

com Ciências, torna-se imprescindível um planejamento que articule trabalhos de 

campo com as atividades desenvolvidas em classe, na busca de um ensino de 

qualidade. [20] 
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 O professor tem papel fundamental na realização da aula de campo, pois 

além de planejar toda a atividade, ele vai trabalhar como um mediador entre os 

conhecimentos existentes nos ambientes visitados e o estudante. Dependendo do 

local escolhido, se houver a disponibilização de guias ou monitores, o professor terá 

a função de acompanhar todo o processo, orientando os estudantes e os auxiliando 

no que for preciso, de outra forma, o professor atuará como guia e mediador do 

processo de ensino-aprendizagem. [21]   

 22Nunes e Dourado (2009) relatam que os professores esperam alcançar por 

meio da aula de campo em ambientes naturais, que os estudantes adquiram maior 

respeito pela natureza,explorando aspectos que não são possíveis dentro da sala de 

aula, facilitando a assimilação de informação de forma mais agradável. Também foi 

destacada a promoção do espírito científico dos estudantes por meio do aumento da 

capacidade de observação e de descoberta. 

 23Seniciato e Cavassan (2004) relatam que as aulas de Ciências e Biologia, 

realizadas por meio do estudo de campo em ambientes naturais, surtem os efeitos    

esperados de acordo com a metodologia de visita ao ambiente empregada, pois 

ajudam à motivação dos estudantes das diversas faixas etárias na busca pelo 

conhecimento. Muitos conteúdos de Biologia podem ser trabalhados por meio da 

aula de campo e o estudo de ficologia é um deles. [24] [25] [26] 

 Além disto, a atividade prática permite explorar outros conceitos envolvidos no 

fenômeno, assim como relacionar atividades práticas podem favorecer, entre os 

estudantes, modos de pensar, atitudes e até interconexões entre Ciência, 

tecnologia, ambiente e sociedade. Assim, tais atividades podem aproximar o ensino 

à Ciência, que costuma ser apresentada em uma visão deformada nas aulas.[27]  

Auxiliar o estudante a entender a atividade científica enquanto atividade humana 

investigativa do mundo natural, entremeada pelos aspectos psicossociais e 

paradigmáticos desta investigação, como indicado por28 Kuhn (1979), não é um 

propósito possível enquanto as aulas se absterem de criar um contexto em que a 

prática seja vista como parte dos caminhos que a Ciência trilha para progredir.  

 A atividade prática é a interação entre o estudante e materiais concretos, 

sejam objetos, instrumentos, livros, microscópio etc. Por meio desse envolvimento,  
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que se torna natural e social, estabelecem-se relações que irão abrir possibilidades 

de atingir novos conhecimentos.[29]  Esse tipo de atividade é usada nas aulas 

práticas de Ciências para o melhor aprendizado dos conteúdos teóricos trabalhados 

em sala de aula, estabelecendo o diálogo entre teoria e prática. Segundo Andrade30 

(2007) e31 Massabni (2011), essas atividades permitem adquirir conhecimentos que 

apenas a aula teórica não proporcionaria, sendo compromisso do professor, 

juntamente à escola, oferecer essa oportunidade para a formação do estudante.  

 Alguns autores como32 Raboni (2011) e33 Barreto Filho (2011) divergem sobre 

conceitos diferentes daqueles citados neste artigo sobre a definição de aula prática. 

Segundo eles, o fato de o estudante fazer a leitura e interpretar quadrinhos, 

imagens, gráficos, e mesmo o diálogo com o professor em sala de aula, considera-

se aula prática. Diferente da opinião desses autores, optou-se aqui por definir aula 

prática como a relação direta do estudante com tarefas educativas e materiais 

físicos presentes, no qual ele terá a oportunidade de ter contato com a manipulação 

de materiais, com laboratório e experiências ou mesmo ambientes externos à 

escola, assim ele terá que observar, efetuar os procedimentos necessários e obter 

resultados e conclusões.  

 Além disso, atividades práticas possivelmente incentivam o gosto pela área, 

sendo comum a satisfação dos estudantes em participarem delas. Estudos em 

Ensino de Ciências advogam que as atividades práticas sejam concebidas de 

acordo com a ideia de que o estudante é o construtor de seu próprio conhecimento, 

necessitando buscar, reformular e refletir para reestruturar seus conhecimentos, com 

o auxílio do professor e de colegas. Um destes estudos é o de34 Demczuk, Amorim e 

Rosa (2005), e se refere à necessidade de envolvimento do estudante com a 

atividade proposta, para que o conhecimento possa ser construído, a partir de 

atuações concretas.  

35Souza et al. (2005), por sua vez, concordam que as aulas de laboratório 

possibilitam, ao estudante, construir conhecimentos e realizar a mudança conceitual. 

Neste sentido, as atividades práticas do tipo investigativo têm grandes possibilidades 

de promover esta construção, seja porque os estudantes interagem com o 

fenômeno, revendo seus conceitos anteriores, seja porque a interpretação da prática 

requer a construção de novos conhecimentos e reorganização dos anteriores na  
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tentativa de dar sentido ao que ocorre, havendo um processo construtivo. 

Quando requerem do estudante uma postura investigativa, as atividades práticas 

levam os estudantes ao envolvimento com os fenômenos, porque podem fazer 

conjecturas, experimentar, errar, interagir com colegas e expor seus pontos de vista 

para testar a pertinência e validade das conclusões a que chegam durante tais 

atividades. [36]   

 De acordo com37 Coquidé (2008), a visão dos professores sobre os trabalhos 

práticos deixa subentendido que, para eles, é suficiente “fazer para compreender” e 

“ver para provar”,acreditando que o aluno aprenderia apenas ao fazer o 

experimento, ou ao ver, na prática,as “provas” das explicações teóricas, sem 

maiores reflexões. Nestas aulas, também, há permanência de certas experiências 

prototípicas, presentes nos livros didáticos, e que funcionam como ritos. Segundo 

ela, cabe repensar as formas e funções das atividades experimentais no ensino, 

especialmente em função do O livro didático tem assumido a primazia entre os 

recursos didáticos utilizados na grande maioria das salas de aula do Ensino Básico. 

Impulsionados por inúmeras situações adversas, grande parte dos professores 

brasileiros o transformaram no principal ou, até mesmo, o único instrumento a 

auxiliar o trabalho nas salas de aula. [38] 

 O uso de material didático-pedagógico utilizado no sentido de facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de microalgas na Biologia no 

ensino médio, poderá promover a prática do conhecimento e discussão das 

questões trabalhadas, principalmente daquelas relacionadas ao reconhecimento dos 

grupos e à morfologia das algas. Deste modo, as atividades de caráter teórico 

prático podem contribuir com a ampliação do interesse dos estudantes em relação a 

determinados conteúdos/conceitos, pois, para além do que é retratado nos livros 

didáticos, estes terão outras oportunidades de contato e manuseio com os objetos 

de estudo, permitindo a percepção do real tamanho, da variedade de formas dos 

organismos estudados e dentre outras características, o que contribui de maneira 

significativa para a criação de novos conhecimentos. 

 A propósito do conceito de materiais didáticos,39 Fiscarelli (2007), esclarece 

que se trata de todo ou qualquer material que o professor possa utilizar em sala de 

aula; desde os mais simples como o giz, a lousa, o livro didático, os textos  
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impressos, até os materiais mais sofisticados e modernos. Material didático são 

instrumentos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem nas aulas. 

 Sabe-se que as dificuldades de professores para a elaboração de materiais 

didáticos, permeia ainda com algumas crenças que parecem recorrentes e acabam 

por sustentar certa resistência ao planejamento e à produção de materiais de forma 

coerente com a proposta de ensino em que o professor estiver inserido. Dentre elas 

a que o saber sobre o conteúdo é suficiente para ministrar aulas; que o planejar é 

tarefa para iniciante; e que materiais didáticos e manuais já constituem as aulas em 

si. [40] Esta última ideia traz uma concepção equivocada de planejamento de aula. 

Acredita-se que planejamento de aula e elaboração de material didático, são 

elementos complementares e facilitadores da aprendizagem. 

 O uso e a elaboração desses materiais em um ambiente de aprendizagem 

formal não implicam abandono do conteúdo e de sua sistematização. Busca-se, na 

verdade, dar aos exercícios habituais o máximo de proximidade com a realidade de 

uso da língua, alvo da aprendizagem. Nesse contexto, propõe-se integrar o exercício 

a atividades dinâmicas e comunicativamente produtivas, ultrapassando a mera 

sistematização e a transformando em uma experiência mais significativa. Acredita-

se, desta forma, promover uma aprendizagem comunicativa e prazerosa que, ao 

mesmo tempo, articula treino e reflexão sobre os conteúdos dados, resgatando ao 

máximo o contato direto com as coisas.  

 Assim, para realmente ser significativa, a aprendizagem deve ser contínua e 

de descobertas, que leve interesse aos alunos e não uma aula rotineira e mecânica 

que causa distanciamento do assunto. Na procura por uma melhor aprendizagem, a 

metodologia multimodos apresenta variadas formas de abordar o conteúdo 

específico e o apresentam de diferentes maneiras aos estudantes, propicia a ideia 

de que uma metodologia diferente no ensino representa uma melhora os resultados 

referentes ao aprendizado dos estudantes e, que esta, vem ganhando espaço nas 

discussões e nas práticas educacionais, trazendo resultados positivos em relação à 

apreensão e assimilação do conteúdo. [41] 
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3. METODOLOGIA 
 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida através do estudo do tipo qualitativo com a 

utilização da metodologia da pesquisa-ação. Esta metodologia  associou  a ação 

com atividade de pesquisa onde os alunos foram considerados sujeitos ativos em 

todo o processo de desenvolvimento da pesquisa. Foram solicitados e motivados a 

buscarem em conjunto com o pesquisador,  soluções para os problemas em estudo     

[44]. O projeto de pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa, da IES, 

credenciado no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. 

Este trabalho foi realizado com a colaboração de alunos, diretores e  

coordenação da Escola Estadual Barão de Gurguéia do ensino médio da rede 

pública do Estado do Piauí, além da colaboração de monitores da UESPI. Os alunos 

foram selecionados mediante o seguimento dos seguintes critérios de inclusão: estar 

cursando o ensino médio no momento da realização da pesquisa, e aceitar participar 

do estudo por livre e espontânea vontade. 

 O procedimento adotado para participação na pesquisa feito mediante o 

seguimento das seguintes etapas: 

 Solicitação e obtenção da autorização da diretoria da escola para desenvolver 

a pesquisa com os alunos da respectiva escola.  

           Na sequência, foi entregue os Termos de Consentimentos Livres 

Esclarecidos - TCLE  para os alunos que consentiram em colaborar, momento em 

que assinaram o termo, com o devido consentimento para realizar este tipo de 

colaboração. Nele, estavam explicitados os objetivos da pesquisa e a forma de 

participação.  

 

4.2 Etapas da Pesquisa 
 
 

No parque das Lagoas do Norte,  260 alunos que compreendia três turmas de 

1º ano, duas turmas de 2º ano e duas turmas de 3º do ensino médio receberam 

folhetos informativos sobre o Parque Lagoas do Norte para compreenderem a 

organização, a constituição faunística e florística do ambiente, e os projetos  
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desenvolvidos através de investimentos oriundos do Banco Mundial, segundo 

informações dadas pelos técnicos ambientais do Parque.  Os alunos foram 

submetidos a um questionário que serviu de auxílio para o entendimento da aula 

passeio que tinha o objetivo despertar no aluno o interesse pela investigação da 

relação das microalgas com o ambiente que continha as Lagoas. Foram abordados 

alguns termos tais como eutrofização e ações antrópicas que seriam responsáveis 

em fazer alterações ao microbioma composta pelas cianobactérias. 

 Nesta etapa, foi feito o planejamento da aula em campo, tendo sido 

organizada, observando-se a definição do local a ser estudado,  optando-se pelo 

Parque Municipal Lagoas do Norte situado na Zona Norte, por se tratar de uma área 

de preservação com acompanhamento de um centro administrativo que 

disponibilizou técnicos para monitoramento, manutenção e aplicação de informações 

para os alunos. Nesta etapa da visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 

o Parque, verificando as características atuais de conservação e as inúmeras ações 

antrópicas que resultam em eutrofização.  

          Posteriormente foi pedido para que os alunos elaborassem pareceres sobre o 

que acharam do passeio ao Parque Lagoas do Norte  que foi recolhido e analisado 

pelo pesquisador. 

Figura 1. Atividades dos alunos em campo - Parque Lagoas do Norte em Teresina – Pi. 

 

     Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

A seguinte etapa do projeto deu-se com o desenvolvimento da aula em 

laboratório. Esta etapa, foi realizada no Laboratório de Ficologia da Universidade 

Estadual do Piauí – UESPI, sob a supervisão da Professora Doutora Maria Gardênia 

Sousa Batista, responsável pelo laboratório, bem como os alunos de graduação em 

ciências biológicas, monitores e estagiários do referido laboratório. Nessa etapa, foi  
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realizada uma atividade de observação do material coletado, onde foram 

confeccionadas lâminas e analisadas em microscópio óptico, seguindo as técnicas 

usuais em ficologia. [2]  Nessa ocasião os alunos  puderam vislumbrar microalgas 

presentes na água, fotografar e reconhecer sua classificação. Além do material 

coletado foi também apresentadas outras lâminas confeccionadas para melhor 

demonstração das algas que constituem o fitoplâncton. 

Figura 2: Atividades dos alunos em laboratório – Laboratório de Ficologia/UESPI, Teresina – Pi. 

 

          Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

           Após a realização da aula em laboratório foram aplicados questionários aos 

alunos para elaborar um parecer sobre o que acharam da aula prática no laboratório.      

A apresentação das análises das entrevistas e dos resultados a partir da aplicação 

das atividades de campo e no laboratório, foram apresentadas no artigo intitulado: 

“Ficologia no contexto escolar: atividades práticas com alunos do ensino médio” , 

apresentada no capítulo III. 

Seguindo-se o percurso metodológico foi elaborado um livro com informações 

básicas e complementares ao estudo das algas, em especial ao fitoplâncton. Esse 

material didático complementar tem como título: “O Fitoplâncton: uma gota de 

conhecimento”. 

Nesta etapa a elaboração do livro se deu a partir da seleção do conteúdo 

sobre cianobactérias e algas, voltado a complementação dos conteúdos de biologia 

no ensino médio apresentados nos livros didáticos.  
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 Na sistematização deste conteúdo, foi realizada uma revisão da literatura para 

garantir a fundamentação científica, pois isto é condição essencial para preservar a 

segurança do leitor e definir apropriadamente os conceitos constantes em um 

material educativo. [42] 

Para a composição do livro, foi enviado o material a uma gráfica ao qual foi 

solicitado realizar o trabalho de edição, diagramação e sua impressão. Os critérios 

adotados para o texto foi de uma linguagem compreensível para o ensino médio, e 

uma diagramação arejada, com visual suave e limpo, sendo respeitadas algumas 

regras: o uso de letras maiores do que as usuais, de boa definição e sem contrastes 

de cores ao fundo; ilustrações claras que remetessem efetivamente ao texto; frases 

e parágrafos curtos e sintéticos que concentrassem uma informação de cada vez, 

com espaçamento e entrelinhamento generosos que permitissem a leitura em várias 

situações; foi adotado um tipo de texto capaz de convencer esse leitor da 

necessidade e da importância da leitura; o material, além de seu cunho educativo, 

teria que expressar toda a responsabilidade sem levar em conta apenas a 

morfofisiologia e a classificação das microalgas, onde se procurou despertar a 

consciência da responsabilidade sobre a biodiversidade, desenvolvendo um olhar 

crítico sobre o seu ambiente com a finalidade de assegurar um recurso natural tão 

necessário e raro em muitas partes do planeta que é a água.    

 A versão preliminar do livro, foi submetida inicialmente à validação por  duas 

especialistas em Ficologia e uma Pedagoga, atendendo-se a pelo menos um dos 

seguintes critérios: 

- Atuar na área de biologia no ensino médio; 

- Ter experiência na área de Ficologia; 

- Ter experiência na construção ou avaliação de materiais educativos ou 

didáticos.  Assim foi realizado contato com profissionais que atenderam aos critérios 

estabelecidos para que eles confirmassem o interesse em colaborar.  

Isto foi feito por meio de correio eletrônico, e apresentação do próprio 

pesquisador para os alunos e revisores convidados. Uma vez aceita a participação, 

foi  formalizado a participação na pesquisa com explicação detalhada da proposta da 

pesquisa, seus procedimentos e a importância da colaboração. Neste momento foi 

entregue uma versão do livro, uma carta de apresentação (Apêndice 2), o parecer 

de validação e o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) para os  



27 

 
Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.  

 

alunos menores e maiores de idade, e para os responsáveis dos alunos menores de 

idade, aceito conforme as exigências do CEP (Comitê de Ética e Pesquisa).  Para os 

revisores do livro, foram explicitados os objetivos da pesquisa e como seriam os 

procedimentos para a participação da revisão do material didático, conforme descrito  

no TCLE.    Além disso, foi solicitado o preenchimento de uma ficha que caracteriza 

o profissional enquanto avaliador ou revisor (Apêndice 1). Foi dado um prazo para 

que os mesmos pudessem manusear o material e emitirem o parecer. 

 Essa fase de validação pelos revisores teve por finalidade, valorizar as 

diferentes perspectivas envolvidas na atividade de promoção e conhecimento do 

fitoplâncton e conhecimento das microalgas.    

  A validação do material, também contou com a colaboração dos alunos do 

ensino médio de escola de aplicação do projeto. Esta etapa foi fundamental para 

que os alunos pudessem avaliar a compreensão da linguagem e das ilustrações 

contidas no livro. Esse trabalho foi realizado com a finalidade de diminuir a distância 

entre o que o pesquisador  pensava e escrevia, com o mundo do leitor.  

 Os alunos foram selecionados mediante o seguimento dos seguintes critérios 

de inclusão : estar cursando o ensino médio no momento da realização da pesquisa 

na escola de aplicação do projeto e aceitação espontânea na participação do estudo 

e com o preenchimento livre da carta de aceite citada no apêndice 2.  

 O procedimento adotado para validação do livro junto aos alunos foi feito 

mediante o seguimento das seguintes etapas: A solicitação e obtenção da 

autorização dos responsáveis e da diretoria da escola para desenvolver a pesquisa 

com os respectivos estudantes.  

 Foram solicitados a participarem da apresentação do livro, leitura  e validação 

dos aspectos relacionados à linguagem e às ilustrações contidas no referido 

material, e fazer uma avaliação geral quanto à pertinência da livro em relação a 

estes aspectos. 

 Na sequência, foi realizada a leitura do TCLE, aceito pelo CEP para os alunos 

que consentiram em colaborar, momento em que assinaram o termo, com o devido 

consentimento para realizar este tipo de colaboração. Nele, continha explicitados os 

objetivos da pesquisa e a forma de participação. O livro foi entregue, juntamente 

com a carta de apresentação (Apêndice 3). A carta continha esclarecimentos sobre 

a forma de colaboração. Além disso, foi entregue uma folha destinada ao registro da  
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opinião dos alunos. Foi oferecida a possibilidade dos alunos realizarem a leitura e 

emitir sua opinião sobre a obra. 

 Após esse processo, deu-se a construção de um produto (o livro: 

Fitoplâncton, uma gota de conhecimento) para ser corrigido pelo pesquisador e 

pelos revisores colaboradores, resultando  numa edição deste respectivo livro com a 

impressão de 1000 exemplares, contendo 40 páginas coloridas em papel couche liso 

115g, em formato de livro além de um artigo para publicação da revista e-Mosaicos 

escrito conforme as normas da revista apresentadas no anexo 5. O livro impresso, 

está apresentado no apêndice 3 e o artigo no apêndice 4. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Ficologia no contexto escolar do ensino médio:  atividades 

práticas e produção de material didático. 

 Seguindo-se o percurso metodológico foi elaborado um livro com informações 

básicas e complementares ao estudo das algas, em especial ao fitoplâncton. Esse 

material didático complementar tem como título: O Fitoplâncton: uma gota de 

conhecimento. 

A elaboração do livro deu-se a partir da seleção do conteúdo voltado a 

complementação dos conteúdos de biologia no ensino médio apresentados nos 

livros.  

 Para a sistematização do conteúdo, foi realizada uma revisão da literatura 

para garantir a fundamentação científica, pois isto é condição essencial para 

preservar a segurança do leitor e definir apropriadamente os conceitos constantes 

em um material educativo. [42] 

 Todo o processo de construção do livro, foi permeado pela atenção voltada à 

adequação da linguagem. Este trabalho foi caracterizado pela identificação dos 

termos técnicos e a transformação deles em exemplos através de imagens, de modo 

a facilitar compreensão do livro por seus usuários. O cuidado em relação à 

adequação da linguagem, no sentido de facilitar sua compreensão, de acordo com o 

nível de ensino. Onde o emprego de termos técnicos se restringiu ao estritamente 

necessário e, neste caso, os devidos esclarecimentos foram feitos através de um 

glossário, priorizando-se a utilização através de imagens. Vale ressaltar que todas 

as imagens fizeram parte da explanação em laboratório e tiveram como objetivo de 

promover o conhecimento da ficoflórula local, sendo incluídas ilustrações, 

selecionadas a partir de materiais coletados em âmbito regional.   

Para a composição do livro propriamente dita, foi enviado o material a uma 

gráfica ao qual foi solicitado realizar o trabalho de edição, diagramação e sua 

impressão. Os critérios adotados para o texto foi de uma linguagem compreensível 

para o ensino médio, e uma diagramação arejada, com visual suave e limpo, sendo 

respeitadas algumas regras: o uso de letras maiores do que as usuais, de boa 

definição e sem contrastes de cores ao fundo; ilustrações claras que remetessem 

efetivamente ao texto; frases e parágrafos curtos e sintéticos que concentrassem 

uma informação de cada vez com espaçamento e entrelinhamento generosos que  
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permitissem a leitura em várias situações; adoção de um tipo de texto capaz de 

convencer esse leitor da necessidade e da importância da leitura; o material, além 

de seu cunho educativo, expressa toda a responsabilidade sem levar em conta 

apenas a morfofisiologia e a classificação das microalgas, mas suscitar a 

consciência da responsabilidade sobre a biodiversidade, desenvolvendo um olhar 

crítico sobre o seu ambiente com a finalidade de assegurar um recurso natural tão 

necessário e raro em muitas partes do planeta que é a água.    

 A versão preliminar do livro foi submetido a uma revisão por especialistas em 

Ficologia e uma Pedagoga. Com experiência na construção ou avaliação de 

materiais educativos ou didáticos. Assim foi realizado contato com profissionais que 

atendam aos critérios estabelecidos para que eles confirmassem o interesse em 

colaborar. Isto foi feito por meio de correio eletrônico, uma vez aceita a participação, 

foi formalizado a participação na pesquisa. Onde foram feitas a explicação detalhada 

da proposta da pesquisa, seus procedimentos e reiterada à importância da 

colaboração. Neste momento foi entregue uma versão do livro, uma carta de 

apresentação (Apêndice 2), e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE 

- Anexo 3), onde foram explicitados os objetivos da pesquisa e como ocorreria a 

participação na pesquisa para os professores que aceitaram participar da pesquisa e 

solicitada a assinatura no TCLE. Foi dado um prazo para que os mesmos pudessem 

manusear o material e emitirem o parecer. 

 Essa fase de validação por professores teve por finalidade valorizar as 

diferentes perspectivas envolvidas na atividade de promoção e conhecimento do 

fitoplâncton e conhecimento das microalgas.  

“Em Fitoplâncton - uma gota de conhecimento, os autores 

aproximam os saberes científicos com linguagem educativa, clara e 

surpreendente de uma temática que exige esforço dos educadores e 

educandos do Ensino Básico para sua compreensão. As noções 

iniciais da Ficologia passam por entendimento de conceitos, com 

aproximação do universo escolar e do cotidiano das pessoas. 

Encarar e proteger esse mundo fascinante da megabiodiversidade é 

essencial para a existência da vida no Planeta. 

Essa gota de conhecimento vem com uma força especial, de maneira 

sutil leva-nos pela curiosidade de cientistas iniciantes a partir das  
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imagens que chamam a nossa atenção. “Coisa de quem sabe 

instigar desvendar e partilhar os mistérios do meio aquático (F.R.).” 

  A validação do material, também contou com a colaboração dos alunos do 

ensino médio de escola de aplicação do projeto. Esta etapa foi fundamental para 

que os alunos pudessem avaliar a compreensão da linguagem e das ilustrações 

contidas no livro. Esse trabalho foi realizado com a finalidade de diminuir a distância 

entre o que o profissional pensa e escreve com o mundo do leitor.  

 Os alunos foram selecionados mediante o seguimento dos seguintes critérios 

de inclusão: estar cursando o ensino médio no momento da realização da pesquisa 

na escola de aplicação do projeto e aceitação espontânea na participação do 

estudo. 

 O procedimento adotado para validação do livro junto aos alunos foi feito 

mediante o seguimento das seguintes etapas: A solicitação e obtenção da 

autorização da diretoria da escola para desenvolver a pesquisa com os alunos da 

Instituição.  

 A solicitação para participarem da apresentação do livro, leitura e validação 

dos aspectos relacionados à linguagem e às ilustrações contidas no referido 

material, e fazer uma avaliação geral quanto à pertinência do livro em relação a 

estes aspectos. 

 Na sequência, foi realizada a leitura do TCLE (Anexo 5) para os alunos que 

consentiram em colaborar, momento em que assinaram o termo, com o devido 

consentimento para realizar este tipo de colaboração. Nele, continha explicitados os 

objetivos da pesquisa e a forma de participação. O livro foi entregue, juntamente 

com a carta de apresentação (Apêndice 3). A carta continha esclarecimentos sobre 

a forma de colaboração. Além disso, foi entregue uma folha destinada ao registro da 

opinião dos alunos. Foi oferecida a possibilidade dos alunos realizarem a leitura e 

emitir sua opinião sobre a obra. 

 Opiniões a respeito do livro foram dadas pelos alunos, em geral constatou-se 

que todos fizeram uma avaliação positiva do livro.  

“O livro é bastante informativo, além de possuir uma ótima 

organização. Impressiona por ter pesquisas originais, imagens 

originais. O livro possui um glossário no final o que facilita bastante a 

leitura. Gostei da apresentação, e fiquei com vontade de ler 

(estudante A.L.)”. 
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 O conteúdo do livro foi considerado de fácil entendimento, despertando 

interesse dos alunos pelo assunto. As fotografias chamam a atenção, e aguçam a 

curiosidade em conhecer melhor o universo das microalgas.  

Andrade30 (2003) afirma que a interação professor/alunos influencia a afetividade, a 

interatividade e a aprendizagem como um todo. No momento em que  

os alunos adquirem confiança e consideração por seus pares as relações 

interpessoais começam a se formar. Inicia-se um processo de motivação intrínseca, 

e os estudantes vão interagir e socializar seus textos e seus conhecimentos. 
 

“Eu achei o livro muito bem elaborado, muito bem explicado e de fácil 

compreensão no estudo das microalgas, nele contém imagens que 

ajudam a despertar ainda mais o interesse do leitor e facilitar o 

entendimento, e possui também registros de experiências realizadas 

com alunos (estudante G.C.)”. 

 

 A colaboração dos estudantes durante o processo de produção do livro 

possibilitou fazer a adequação da linguagem e das fotografias, aproximando da 

realidade dos alunos. O que foi constatado pela avaliação positiva que fizeram do 

livro, em função da facilidade de compreensão, do interesse pela leitura e da 

importância do livro. 
 

“O livro tem vários pontos interessantes, um bom acervo de 

informações, além de ser acessível a alunos do ensino médio outro 

ponto que chama atenção são as imagens exclusivas que tive 

inclusive a oportunidade de observar, sem dúvidas é um bom 

acréscimo ao estudo das algas (estudante V.L.)”. 
 

 

 Percebeu-se que os estudantes que participaram da pesquisa, incluindo-se aí 

a avaliação do livro, por estarem emergidos no processo adotaram uma ação 

participativa fundamental, onde foi possível realizar um processo de construção 

coletiva onde sujeitos e pesquisadores produzem juntos, aprendem juntos 

avançando na construção de seu próprio material didático. 

 Segundo Santos et al.43 (2006), nesse tipo de atividade de produção de 

material didático, que envolve a reflexão conjunta com o professor, estabelece-se 

um trabalho de cooperação na co-construção de recursos e estratégias de ensino a 

serem desenvolvidas pelo professor.  
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 A experiência de produzir material didático nos ensina que a tarefa não é 

trivial e coloca em xeque a crença de que o professor deve ser também produtor de 

material didático. Os que se posicionam contra a adoção de livros parecem ignorar  

que a produção de material didático não é uma atividade trivial, pois envolve vários 

conhecimentos, habilidades e colaboração de outros profissionais, além de 

demandar muito tempo para um bom produto final. 

 Após esse processo, deu-se a edição final do livro com a impressão de 1000 

exemplares, contendo 40 páginas coloridas em papel couche liso 115g, em formato 

revista. 

 A versão final do livro, produto desta pesquisa, está anexado ao trabalho 

(Apêndice 3). 

         Com relação ao título do TCM, houve uma sugestão dos componentes da 

banca, que forneceram uma orientação de ajustamento quanto ao título anterior, 

sugerindo que o título “Fitoplâncton, um mundo de conhecimento, produção de 

cartilha para o ensino médio”, fosse trocado para um novo título que resultou em: 

“Ficologia no contexto escolar do ensino médio: atividades práticas e produção de 

material didático”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os dados e reflexões apresentados no presente trabalho contribuem para 

ampliar os conhecimentos sobre abordagens da temática sobre Ficologia no 

contexto escolar, especialmente sobre a necessidade de buscar cada dia mais 

aprimoramento no desenvolvimento de atividades práticas em campo e no 

laboratório no que concerne o ensino de algas.  Além de contribuir com um material 

didático, tendo em vista as dificuldades que influenciam direto ou indiretamente o 

ensino de Ficologia. 

Cabe salientar que as aulas práticas incentivam o estudante a não aceitar 

uma informação sem refletir sobre ela para, assim, percebê-la como verdadeira a 

partir de argumentos e comprovações. A aplicação de metodologias diferenciadas 

provoca no estudante a pensar ativamente sobre o que ele está vendo e/ou fazendo 

e, assim, estabelecer novas e mais profundas conexões, nesse contexto, acende-se 

e aprofunda-se a discussão saudável e os avanços no conhecimento, tendo o 

educador a necessidade de envolver o aluno com a curiosidade científica.  

A produção do material didático que fez parte deste trabalho, foi desenvolvido 

como uma proposta para a promoção do conhecimento sobre a importância do 

fitoplâncton, sem levar em conta apenas a morfofisiologia e a classificação, mas de 

suscitar a consciência da responsabilidade ambiental em sala de aula, 

desenvolvendo um olhar crítico sobre o seu ambiente com a finalidade de assegurar 

um recurso natural tão necessário e raro em muitas partes do planeta que é a água. 

Percebe-se que o desenvolvimento do estudante é muito mais complexo se 

ele tiver um interesse próprio por aprender e descobrir cada vez mais, algo 

fortemente incentivado a partir do fascínio representado pelas aulas práticas e do 

que ali foi descoberto. É verdade que a curiosidade despertada terá uma importância 

fundamental durante todo o processo educativo do aluno e, claro, por toda a sua 

vida. A característica poderá, inclusive, influenciar fortemente as escolhas 

profissionais do jovem, além de aumentar sua visão de mundo. A curiosidade 

científica envolve o prazer pelo conhecimento apenas pelo conhecimento, e não pela 

necessidade de saber um conteúdo cobrado pela escola. Além disso, a mente 

cientificamente aguçada tende a respeitar o meio ambiente e a vida em toda a sua 

diversidade, justamente por entender a relação entre cada parte. 
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       O conteúdo escolhido para o livro, foram abordagens sobre grupos de 

microalgas, procurando melhorar o entendimento, despertando interesse dos alunos 

pelo assunto. As fotografias chamam a atenção, e aguçam a curiosidade em 

conhecer melhor o universo das microalgas. A edição final do livro  resultou na 

composição de 40 páginas coloridas em papel couche liso 115g, em formato revista. 

Procurou-se empregar uma linguagem de fácil acesso, com o emprego de glossário 

para que o estudante tenha um dispositivo que facilite mais ainda o seu 

entendimento e o seu interesse pela leitura.  

    As imagens aplicadas são exclusivas, retiradas das coletas realizadas nos 

ambientes visitados e as informações contidas não fornecem apenas os grupos das 

microalgas, mas também, mantém o grau de importância ecológica desses 

organismos, e ainda destaca os aspectos negativos das intervenções antrópicas.  

   Portanto houve uma preocupação por parte do pesquisador de manter um 

alinhamento das características específicas de cada grupo de microalgas, com os  

seus respectivos ambientes, as finalidades desses organismos para a natureza e 

para o homem, e a tentativa de despertar nos estudantes a consciência ecológica, 

sensibilizando-o a um olhar mais crítico para com as intervenções humanas.   

     A experiência de produzir material didático nos ensina que a tarefa não é trivial e 

coloca em xeque a crença de que o professor deve ser também produtor de material 

didático. Os que se posicionam contra a adoção de livros parecem ignorar que a 

produção de material didático, envolve vários conhecimentos, habilidades e 

colaboração de outros profissionais, além de demandar muito tempo para um bom 

produto final. 
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Apêndice A 
 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO E 

ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA SUA 

COLABORAÇÃO COMO ESPECIALISTA E 

REVISOR 
 

Caro(a) Revisor(a), 

 

Obrigado por ter aceitado participar desta pesquisa. Sua colaboração será 

muito importante para o aperfeiçoamento do livro: “FITOPLÂNCTON, uma gota de 

conhecimento”. O seu trabalho consiste em fazer a leitura crítica do livro e preencher 

o questionário em anexo. Este é composto por itens, de acordo com as partes que 

compõem o livro e suas sugestões para aperfeiçoamento do livro devem ser 

indicadas nos espaços reservados para esta finalidade. Você terá um prazo 

determinado para realizar este trabalho e, após a devolução do questionário, serão 

feitas as alterações indicadas. Caso haja discordância entre as sugestões feitas, 

será dada a preferência àquela que tiver sido mencionada por maior número. O livro 

refeito segundo estes critérios será entregue para que você possa fazer uma nova 

avaliação dele, mediante processo semelhante ao adotado anteriormente. 

        Quando o livro tiver sido aprovado , ela será submetida à avaliação de sua 

compreensão, mediante a colaboração de alunos. Eles serão solicitados a indicar as 

palavras e ilustrações de difícil entendimento e a correspondente sugestão de 

termos e desenhos mais fáceis de compreender. Suas sugestões serão 

incorporadas ao livro e este processo será repetido até o momento que não haja 

nenhuma dificuldade de compreender o que está escrito e ilustrado no livro, por 

parte dos alunos. 

Nome (iniciais): _____________________________________________________________ 
 
________________ de ______________ de 2019 
Local Data 
 ___________________________                                      ________________________   
     Assinatura do (a) Revisor (a)                                          Assinatura do Mestrando 
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Apêndice B 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO E 

ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA SUA 

COLABORAÇÃO COMO ALUNO 
 

Caro (a) Aluno (a), 

 

Obrigado por ter aceitado participar desta pesquisa. Sua colaboração será 

muito importante para o aperfeiçoamento do livro: “FITOPLÂNCTON, uma gota de 

conhecimento”. 

- Por favor, leia o livro. Caso achar melhor, podemos ler juntos. 

- Faça um traço em baixo das palavras e frases que são difíceis de entender 

- Substitua essas palavras ou frases por outras que ajudará a melhorar seu 

entendimento do texto 

- Marque um x ao lado da figura que você achou difícil de entender 

- Indique uma sugestão para substituir essa figura. 

Suas sugestões serão colocadas no livro e isso será feito com outros alunos 

até o momento que não haja nenhuma dificuldade por parte dos alunos em entender 

o que está escrito e nas figuras expostas no livro. 

Elabore em seguida um parecer sobre um livro.  

 

Nome (iniciais): _____________________________________________________________ 
 
________________ de ______________ de 2019 
Local Data 
 ___________________________                                      ________________________   

Assinatura do (a) Aluno (a)                                          Assinatura do Mestrando 
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