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RESUMO

Apesar  das  plantas  serem  comuns  no  cotidiano  das  pessoas,  tanto  no  uso

doméstico  como  nas  paisagens,  autores  falam  sobre  dois  problemas  a  serem

superados no ensino de botânica: a negligência e; o método tradicional de ensino-

aprendizagem, no qual os estudantes são meros agentes passivos. A fim de verificar

as  possibilidades  de  superação  desses  problemas,  este  trabalho  utilizou  uma

história em quadrinhos sobre a evolução das plantas como recurso didático central

de uma sequência  didática  pautada pela Pedagogia Histórico Crítica.  O material

produzido para este trabalho inclui uma revista com a história em quadrinhos voltada

para  o  estudante  e  uma  sequência  didática  voltada  para  os  professores.  As

potencialidades da revista  e  da sequência  didática  foram validadas utilizando os

seguintes recursos: observação participante, questionário fechado sobre o conteúdo

de botânica e questionário aberto sobre a revista e sobre a sequência didática. Tais

recursos foram analisados à  maneira  qualitativa,  sendo  que  para  o  questionário

aberto foi  utilizada a análise de conteúdo segundo Bardin (1976).  Os resultados

indicam que a revista em quadrinhos conseguiu atrair a atenção dos alunos para o

tema  botânica  favorecendo  a  aprendizagem,  assim  como  a  pedagogia  histórico

crítica agregou sentido ao conteúdo aprendido.

Palavras-chave: Recurso didático; HQs no ensino de ciências; biologia crítica.



ABSTRACT

Although  plants  are  common  in  people's  daily  lives,  both  in  home  use  and  in

landscapes, authors talk about two problems to be overcome in botany teaching;

neglect  and  the  traditional  teaching-learning  method,  in  which  the  students  are

merely  passive  agents.  In  order  to  verify  the  possibilities  of  overcoming  these

problems, this work used a comic book about the evolution of plants as a central

didactic resource of a didactic sequence ruled by the “Pedagogia Histórico-Crítica”

(Historical-Critical  Pedagogy).  The  material  produced  for  this  work  includes  a

magazine  with  comics  aimed  at  the  student  and  a  didactic  sequence  aimed  at

teachers. The potential of the comic book and the didactic sequence were validated

using the following resources:  participant  observation,  closed questionnaire about

botany content  and  open  questionnaire  about  the  journal  and about  the  didactic

sequence.  These resources were  analyzed in  a  qualitative way,  and the content

analysis according to Bardin (1976) was used for the open questionnaire. The results

indicate that the comic book was able to attract the attention of the students to the

botanical theme favoring learning, just as critical historical pedagogy added meaning

to the content learned.

Keywords: Teaching resource; HQs in science teaching; critical biology.
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1 INTRODUÇÃO

As plantas estão presentes no cotidiano de todos, em meios urbanos ou

rurais, comumente castigados pelo desflorestamento. Estão presentes em praças,

jardins públicos, no meio-fio de avenidas, em vasos pelas calçadas ou crescendo

despretensiosamente em terrenos baldios e beiras de estradas. Diferente de alguns

temas da biologia,  como origem da vida,  por  exemplo,  a  botânica  trata  de  algo

palpável, que está em nossas refeições, em nossas roupas, na estrutura de nossas

casas e em nossas paisagens, acessíveis a quem quiser ver ou tocar. Por estar

sempre tão próxima e por ser tão necessária à nossa vida, é uma contradição a

negligência  que  existe  no  ensino  de  Botânica,  que  vem  desde  o  fundamental,

passando pelo médio e chegando até a graduação ( SANTOS; SILVA; ECHALAR,

2015; BATISTA; ARAUJO, 2014; HERSHEY, 1996). 

Hershey  (1996)  diz  que  a  negligência  no  ensino  de  Botânica  é  algo

conhecido, frequentemente comentado e que parece ser aceito como um status quo.

Diz ainda que o problema advém do fato das aulas de Botânica serem muitas vezes

ministradas por professores sem um conhecimento profundo do tema e ainda sem

afinidade com a Botânica, resultando em aulas desinteressantes e passando a falsa

impressão de que a própria Botânica é desinteressante.

Isto  adquire  contornos  graves  quando  pensamos  no  contexto  de  crise

ecológica pelo qual o planeta passa atualmente. O ensino de Botânica (e de biologia

em  geral)  em  vez  de  ser  usado  como  uma  ferramenta  de  conscientização  e

formação de cidadãos ativos na luta pela conservação da biodiversidade e recursos

naturais, passa a servir de ferramenta para a formação de estudantes apáticos e/ou

ignorantes sobre o seu próprio papel na sociedade em relação ao meio ambiente.

Trazendo o foco para um contexto regional,  some-se a isso a forma secundária,

fragmentada e reducionista como a biodiversidade amazônica é tratada nos livros

didáticos de biologia do ensino médio (FONSECA, 2007).

Paulo Freire chamou de educação bancária o método tradicional de ensino,

no qual os estudantes passivamente recebem as informações dadas pelo professor.

No livro Pedagogia do Oprimido, ele analisa esse método, aponta todas as suas

deficiências e os motivos de sua visível ineficácia (FREIRE, 2016). Tal educação
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encaixa-se no grupo de teorias pedagógicas não-críticas, cujo objetivo é meramente

o encaixe do indivíduo no corpo social. Porém, apesar das alternativas propostas

pelo próprio Freire e das demais alternativas progressistas apresentadas por vários

pesquisadores da educação, a tal  educação bancária é predominante no sistema

público de educação, o que acaba por contribuir com a manutenção dos problemas

no ensino  de Botânica  acima citados.  Assim,  parece natural  que para romper a

negligência no ensino de Botânica é preciso antes romper com o método tradicional

de ensino-aprendizagem.

Portanto,  temos acima dois  problemas a  serem superados no ensino  de

botânica: 1 – a negligência e; 2 – a superação do método tradicional de ensino-

aprendizagem.

Entre as teorias que surgiram como um enfrentamento ao método tradicional

de ensino, teve destaque no Brasil a Pedagogia Histórico Crítica (PHC) desenvolvida

por  Demerval  Saviani,  que  traz  para  o  ensino  a  consciência  histórico-social

intrínseca  aos  conhecimentos  abordados  em sala  de  aula  (PETENUCCI,  2008).

Intrínseca porque todo o conhecimento é resultado do trabalho humano no processo

histórico de construção e transformação do mundo e da sociedade e, portanto, não

deve ser apartado da educação sob o risco desta se tornar mecânica e alienante.

A PHC traz a perspectiva de um ensino que parte da realidade cotidiana de

alunos e professores, que trabalha o conteúdo e constrói conhecimento por meio da

análise  dessa  realidade  e  que  busca  uma  mudança  de  postura  do  aluno

encorajando-o a pensar e agir criticamente, de modo que o conhecimento construído

no espaço escolar possa refletir na sociedade.

Gasparin  (2005)  e  Geraldo  (2006)  desenvolveram  e  executaram

metodologias baseadas nos fundamentos da PHC com o intuito de trazê-la da teoria

à  prática  docente  cotidiana,  sendo que Geraldo  (2006)  focou exclusivamente no

ensino de biologia. Estes autores relataram que a didática desta Pedagogia é viável,

aplicável,  que  ela  contribui  muito  positivamente  para  o  processo  de  ensino-

aprendizagem e que possibilita uma aprendizagem significativa.

A fim de verificar  as possibilidades de superação dos problemas citados

acima  para  o  ensino  de  botânica,  este  projeto  visou  aplicar  as  metodologias

desenvolvidas dentro da perspectiva da PHC na criação de uma sequência didática,
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com o uso de uma Histórias em Quadrinhos (HQ) inédita sobre as plantas. Portadora

de  uma  linguagem  atrativa  e  jovial,  numerosos  estudos  já  mostraram  o  quão

poderosas são as HQs quando utilizadas como ferramentas didáticas no processo

de ensino-aprendizagem, em diversos níveis de estudo e nas mais diversas áreas

(KAWAMOTO;  CAMPOS,  2014;  SANTOS;  PEREIRA,  2013;  SANTOS;  SILVA;

ACIOLI, 2012; SANTOS; WERGUEIRO, 2012;).

A aplicação da HQ em sala de aula buscou responder a seguinte pergunta:

Que aspectos de uma experiência de sequência didática com o uso de uma HQ e

pautada na PHC favorecem o ensino-aprendizagem de Botânica no ensino médio?
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ensino de Biologia

O ensino de botânica é uma subárea do ensino de biologia muito discutida

na literatura devido aos seguintes fatores:  a  sua abrangência enquanto tema de

interesse ecológico, econômico e social; a sua presença no cotidiano das pessoas e,

contraditoriamente;  a  aversão  de  professores  da  educação  básica  ao  tema.  Tal

contradição,  entretanto,  contribuiu  para  que  inúmeros  trabalhos  de  pesquisa  se

dedicassem a encontrar tanto uma explicação para esse fenômeno, quanto formas

de amenizá-lo (DUTRA; GULLICH, 2016; LEOPOLDO; BASTOS, 2018; MATOS et

al., 2015; SOUZA; GARCIA, 2018).

No âmbito dos Congressos Nacionais de Botânica que ocorreram entre os

anos de 2004 e 2013, foram apresentados mais de uma centena de trabalhos sobre

o ensino de botânica oriundos de todas as regiões do Brasil, dos quais, a maioria

dedicada  à  educação  básica  (DUTRA;  GULLICH,  2016).  Entretanto,  as  autoras

mostraram que, embora haja um esforço na criação de novos recursos didáticos

para  as  aulas  de  botânica,  a  metodologia  de  aplicação de  tais  recursos segue,

majoritariamente, muito ligada ao ensino tradicional, ou seja, com foco no professor,

sem proporcionar um esforço de reflexão por parte do aluno.

Esse fenômeno não é exclusivo  do ensino  de botânica,  ele  recai,  afinal,

sobre a formação dos professores de biologia, cujos programas, em sua maioria,

dividem-se entre pesquisa e ensino, com valorização do bacharelado em detrimento

da licenciatura. Isso resulta em profissionais do magistério que não sabem lecionar

de  outra  maneira,  além  da  tradicional  oral-expositiva.  Ciente  disso,  o  Governo

Federal  implementou o Programa Institucional  de  Bolsa de Iniciação à Docência

(PIBID) a partir de 2009, em que a biologia foi uma das áreas pioneiras, na tentativa

de amenizar a dicotomia entre a teoria e a prática pedagógica na formação dos

professores (AMBROSETTI et al., 2015).

Entretanto,  apesar  de  conscientes  sobre  os  benefícios  das  atividades

práticas e do protagonismo do aluno, os professores de biologia da educação básica

relutam  em  mudar  de  postura  perante  o  ensino-aprendizagem,  apontando

principalmente a falta de tempo para planejamento, a falta de espaço e de recursos,

o elevado número de alunos por turma e, até mesmo, a falta de formação adequada
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para  tal  mudança  de  postura  (LIMA;  SIQUEIRA;  COSTA,  2013;  THEODORO;

COSTA; ALMEIDA, 2015).

A  falta  de  formação  adequada,  além  de  levar  muitos  professores  a

abandonarem  a  profissão  ainda  nos  primeiros  anos  (GIMENEZ;  SILVA,  2014),

relaciona-se à falta de habilidade em utilizar espaços não formais de aprendizagem,

espaços estes que constituem uma rica fonte de recursos para as aulas de biologia,

permitindo  a  realização  de  práticas  diversas  mesmo sem um laboratório  formal.

Krasilchik (2004) lembra que a biologia tem a vantagem de contar com a fauna e a

flora a nos cercar e estimular a descoberta da riqueza do mundo vivo.

Em seu livro Práticas de Ensino de Biologia,  Krasilchik  (2004) destaca a

importância  de  centrar  a  prática  docente  no  aprendizado  do  aluno  –  e  não  na

transmissão  de  informações  científicas  –  por  meio  de  atividades  práticas  que

viabilizem  uma  plena  alfabetização  biológica,  a  fim  de  formar  cidadãos  que

relacionem os fenômenos e  processos à  complexidade da vida,  compreendendo

também o seu papel na biosfera, sob aspectos sociais e éticos, embasando a sua

atuação na sociedade.

Tal  visão  foi  contemplada  pela  nova  Base  Nacional  Comum  Curricular

(BNCC), que fala em um  compromisso da área de Ciências da Natureza e suas

Tecnologias  com  o  desenvolvimento  do  letramento  científico  da  população,

vinculando esta habilidade à formação de cidadãos capazes de fazer escolhas e

intervenções conscientes dos princípios de sustentabilidade e bem comum (BRASIL,

2017).

Contudo, como destaca Branco et al. (2018), a nova BNCC não orienta quais

ações e  quais  condições  são  necessárias  para  a  execução desse  compromisso

pelas  escolas  e  pelos  professores,  de  modo  que  se  acentua  a  relevância  de

pesquisas e experimentos que culminem na produção de recursos didáticos voltados

para o ensino de biologia, assim como, na promoção de tais recursos para que eles

cheguem à educação básica e colaborem de fato para amenizar os problemas acima

comentados.

2.2 Histórias em quadrinhos no ensino de ciências e biologia

A abordagem das ciências nos quadrinhos teve um início precoce a partir do

gênero “ficção científica”. Vendo tal abordagem atrair a atenção do público jovem,
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pesquisadores interessados em comunicação e educação científica passaram a se

questionar se a ciência em si, deixando a ficção de lado, não seria também atraente

para esse público. Com isso, surgiu entre as HQs o gênero “quadrinhos científicos”

que já provou ter potencial para a comunicação das ciências e que pode de fato

promover  o  letramento  científico  via  educação  (FARINELLA,  2018;  TATALOVIC

2009).

Hoje,  embora  de maneira  muito  dispersa e  a  maioria  em língua inglesa,

existe uma gama muito grande de quadrinhos científicos nos mais variados temas –

da nanotecnologia (LIN  et  al.,  2015)  à  teoria  da relatividade (CHO, 2015).  Essa

produção se deve justamente ao potencial  educacional e de divulgação científica

dos  quadrinhos,  havendo  inclusive  manual  de  como  transformar  um  artigo

acadêmico em HQ, com intuito de aproximar a produção científica do público em

geral por meio de uma linguagem mais acessível e, assim, valorizar a ciência e o

trabalho dos cientistas (FRIESEN; STAN II; ELLEUCHE, 2018).

Há poucas pesquisas sobre de que forma as HQs mediam a aprendizagem

em comparação com o número crescente de sua produção com fins educacionais.

Entretanto, nos últimos anos surgiram as seguintes indicações: os desenhos tornam

os conceitos mais concretos; a interação texto/imagem, a estrutura narrativa, bem

como a personificação de entidades não humanas facilitam a compreensão; quadros

relacionáveis aumentam o esforço cognitivo; uso extensivo de símbolos e metáforas

no trato de conceitos abstratos e; o prazer que a sua leitura desperta (FARINELLA,

2018;  GARY,  2012;  JEE;  ANGGORO, 2012;  LIN  et  al.,  2015).  Porém,  possíveis

problemas  ocasionados  pelas  HQs  também  foram  apontados,  como:  estruturas

narrativas  que  podem  levar  a  inferências  cientificamente  incorretas;  reforço  de

estereótipos  ocasionados  por  personagens  mal  elaborados;  atribuições  morais

indesejadas em entidades não humanas e; simplificação exagerada que pode levar

a um falso senso de entendimento (JEE; ANGGORO, 2012).

No Brasil, Camargo e Silva (2017) levantaram um total de 28 artigos com a

temática  HQ  nos  anais  do  Encontro  Nacional  de  Pesquisa  em  Educação  em

Ciências e outros 26 no Encontro Nacional de Ensino de Química entre 2006 e 2016,

mostrando que no Brasil também há uma tendência em produzir HQs inéditas para

uso didático.

Para o ensino de biologia, as HQs têm sido exploradas geralmente de três

formas:  inserção  de  quadrinhos  que  foram  produzidos  sem  foco  na  educação
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(SILVA; COSTA, 2015); produção de quadrinhos autorais focando justamente o uso

em  sala  de  aula  (KAWAMOTO;  CAMPOS,  2014)  e,  o  modo  mais  progressista,

produção de quadrinhos pelos próprios alunos sob tutoria do professor (SANTOS;

SILVA; ACIOLI,  2012).  Contudo, a maioria desses trabalhos são voltados para o

ensino  fundamental,  e  mesmo  havendo  alguns  para  o  ensino  médio,  há  uma

verdadeira lacuna quando se busca HQs como recurso didático para o ensino de

botânica  no  ensino  médio,  para  o  Brasil  e  exterior.  Observa-se,  portanto,  uma

oportunidade de experimentar  os  benefícios  do uso das HQs na educação para

combater a negligência do ensino de botânica.

2.3 Pedagogia Histórico-Crítica

Demerval Saviani, autor do termo e principal teórico da Pedagogia Histórico-

Crítica (PHC), conceitua-a como uma corrente pedagógica que busca compreender

a  questão  da  educação  com  base  na  compreensão  da  própria  história  da

humanidade, de como o homem produz a sua existência no tempo. Ela surgiu no fim

da  década  de  70  em  meio  ao  anseio  de  educadores  que  criticavam  o  caráter

reprodutivista  (das  condições  vigentes  e  relações  de  dominação)  da  pedagogia

oficial, mas não sabiam como se contrapor a ela em sua ação educativa. A solução

foi olhar a educação com a lente das contradições inerentes à sociedade capitalista,

o  que  desvelou  ser  a  própria  educação  objeto  de  contradição  no  seio  desta

sociedade,  podendo  tanto  ser  um instrumento  de  reprodução  da  ordem vigente

quanto  de  impulsionamento  das  tendências  de  transformação  da  sociedade

(SAVIANI, 2011).

A didática desenvolvida posteriormente dentro desta teoria expressa essa

relação dialética entre educação e sociedade, tendo como ponto de referência que o

objetivo  da  PHC  é  a  transformação  da  sociedade  e  não  a  sua  manutenção

(GASPARIN; PETENUCCI, 2014; SAVIANI, 2011). Nessa perspectiva, ao aplicar a

didática da PHC,  o professor  parte  do  senso comum ou realidade empírica dos

alunos para, em seguida, abordar a teoria provocando uma reflexão e, por fim, volta

a realidade cotidiana dos alunos, porém, agora, compreendida sob uma nova ótica

(GASPARIN; PETENUCCI, 2014).

17



No livro Uma Didática Para a Pedagogia Histórico-Crítica, Gasparin (2005)

explana como efetivar esse diálogo, realidade – reflexão – realidade, por meio de

cinco momentos dentro de uma aula: 

 Prática social inicial: anúncio do que será estudado e cotidiano do aluno como

ponto de partida;

 Problematização:  extração  de  questionamentos  da  prática  inicial  que

contextualizam e problematizam o tema da aula; 

 Instrumentalização:  abordagem  e  reflexão  sobre  o  tema  da  aula,  uso  de

recursos variados para a mediação pedagógica; 

 Catarse: elaboração mental e expressão do que o aluno aprendeu; 

 Prática social final: exercício social do novo conteúdo científico adquirido.

Essa  didática  mostra  o  esforço  que  a  PHC  faz  em  contextualizar  e

problematizar a realidade cotidiana, em busca da transformação da sociedade, sem

comprometer  o  conhecimento  técnico-científico,  ao  contrário,  ela  tenta  aliar

compromisso político e competência técnica. Mesmo porque, para a PHC a escola

tem a função central de levar aos alunos os conteúdos clássicos, dando-lhes acesso

ao  saber  sistematizado  e  ao  conhecimento  erudito,  para  que  assim  possam

expressar, de maneira elaborada, a cultura popular (SAVIANI, 2000).
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Investigar se o uso de uma revista de história em quadrinhos em conjunto

com uma sequência didática baseada na PHC facilita e torna significativo o processo

de ensino-aprendizagem de Botânica no Ensino Médio.

3.2 Objetivos específicos

 Explorar as potencialidades pedagógicas das HQs no ensino-aprendizagem 

de botânica no ensino médio.

 Verificar se o uso de HQs no ensino de botânica atrai a atenção do aluno,

desperta  o  seu  interesse  pelo  tema  e  contribui  para  construção  de

conhecimento de forma eficaz.

 Avaliar, por meio de uma sequência didática, as possibilidades do uso das

metodologias da Pedagogia Histórico Crítica no ensino de Botânica para a

formação de uma consciência crítica nos estudantes em relação a realidade

socioambiental da região amazônica.

19



4 METODOLOGIA

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o uso de HQs

como recurso  pedagógico  em sala  de  aula  na  educação  básica,  bem como  os

trabalhos sobre as metodologias da PHC. Tal pesquisa visou subsidiar a elaboração

da  HQ  e  da  sequência  didática,  além  da  discussão  dos  resultados  obtidos  na

aplicação deste material. 

As informações científicas contidas na HQ foram baseadas em Raven, Evert

e Eichhorn (2014); Gonçalves (2015) e Feldens (2018). Uma vez pronto, o roteiro

passou  pela  supervisão  de  um  especialista  em  botânica,  a  fim  de  verificar  a

consistência das informações e, em seguida, por um revisor de texto especialista em

língua portuguesa.

Os desenhos foram criados a mão, com caneta nanquim preta em papel A4

couchê  brilho  170g/m2.  O  estilo  preto  e  branco  foi  pensado  para  baratear  as

impressões  e,  consequentemente,  o  acesso  de  professores  e  alunos.  Para

formatação e inserção dos textos, os desenhos foram escaneados e editados com o

programa GIMP 2.10.6, em seguida arquivados em formato PDF. Foram produzidas

40 cópias da revista, para que cada aluno pudesse ler a sua HQ individualmente. 

Já a sequência didática foi elaborada seguindo todas as etapas da didática

proposta por Gasparin (2005) para uma aula pautada na PHC. No quadro 1, os

temas e objetivos abordados em cada aula.

Quadro 1 – Temas e objetivos das aulas da sequência didática

Aula Tema Objetivos

01 Evolução das plantas Conhecer a história evolutiva dos vegetais. Praticar
o  compartilhamento  de  ideias,  a  escuta  e  o
respeito a opiniões diversas.

02 Características  gerais  das
plantas

Conhecer  as  características  das  plantas.
Relacionar  biodiversidade  à  biotecnologia  e
valorizar  os  povos  tradicionais  da  floresta  e  os
serviços prestados por eles.

03 Características  específicas
das  briófitas,  pteridófitas,
gimnospermas  e
angiospermas

Reconhecer  as  características  morfológicas
desses  grupos  bem como a  sua  importância  do
ponto  de  vista  evolutivo.  Observar  o  ambiente
escolar e planejar ações de cunho ambiental.

Fonte: Elaborado pela autora do trabalho.
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As aulas estão alinhadas com as Competências da nova BNCC para a área

de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e trazem como tema transversal  a

importância da preservação das florestas para a sociedade. Cada aula foi pensada

para durar, em média 80 minutos, ou seja, duas hora-aulas de 40 minutos cada. A

sequência didática foi editada com a ferramenta Google Slides, que permite criar

uma apresentação de slides junto com orientações para o apresentador e também

criar um link de compartilhamento com acesso livre. Posteriormente a HQ também

será disponibilizada online.

A HQ e a sequência didática foram testadas em duas turmas do 2º ano do

ensino  médio  na  escola  estadual  Pe.  Salvador  Traccaiolli,  na  cidade  de

Castanhal/PA. O intuito foi de avaliar o interesse e a aprendizagem dos estudantes,

bem  como  o  desenvolvimento  ou  não  de  uma  visão  crítica  sobre  o  contexto

socioambiental  amazônico.  Esta  avaliação  foi  realizada  por  meio  da  pesquisa

qualitativa,  utilizando  como  ferramentas  a  observação  participante,  que  se  dá

através  do  contato  direto  do  observador  com  os  atores  sociais,  dentro  do  seu

contexto cultural,  em que o instrumento de investigação é o próprio  investigador

(CORREIA,  2009).  Em  complemento,  foi  utilizado  um  questionário  fechado

(APÊNDICE A) sobre o conteúdo de botânica e um questionário aberto (APÊNDICE

B) para captar a impressão dos alunos sobre o uso da HQ como recurso didático e

sobre a metodologia adotada nas aulas. Este questionário aberto foi analisado por

meio da Análise de Conteúdo, com a técnica de categorização temática, segundo

Bardin  (1977).  Todos  os  alunos  que  participaram  das  três  aulas  da  sequência

didática responderam os questionários.

A observação participante contou com o uso de um caderno de campo e se

deu  no  decorrer  de  toda  a  sequência  didática.  O  questionário  fechado  e  o

questionário aberto foram aplicados na semana seguinte à última aula da sequência

didática, sendo que para o questionário fechado foi  atribuída uma nota avaliativa

para o bimestre. Enquanto o questionário aberto foi respondido anonimamente para

evitar constrangimentos dos alunos na hora de contar a sua opinião sobre a HQ e

sobre a metodologia das aulas.

Para  realização  da  pesquisa  em  concordância  com  os  aspectos  éticos,

foram providenciados todos os documentos exigidos pela Plataforma Brasil. Como o
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parecer  de aceite  e aprovação da mesma ainda não foi  liberado,  os Termos de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos alunos que participaram da pesquisa

estão disponíveis no anexo A.

4.1 Produto

O  produto  deste  trabalho,  portanto,  é  uma  revista  composta  por  duas

sessões: 

 1ª Sessão – História em quadrinhos inédita sobre a evolução das plantas,

elaborada  com foco  em parte  do  conteúdo  curricular  de  Botânica  para  o

ensino médio, abordando a parte que vai da origem e evolução dos vegetais,

as  características  gerais  das  Briófitas,  Pteridófitas,  Gimnospermas  e

Angiospermas;  

 2ª  Sessão  –  Sequência  didática  com  três  planos  de  aula  elaborados  de

acordo com a didática proposta para a PHC, orientando como usar a HQ para

abordar  o  conteúdo  de  botânica.  Os  planos  também  contextualizam  e

problematizam a região amazônica dentro do ensino de botânica. 

Essa  revista  foi  produzida  para  professores  do  ensino  médio  que  têm

dificuldades em trabalhar com o conteúdo de botânica ou que buscam fugir da forma

tradicional e descontextualizada de ensino.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 A história em quadrinhos

Participaram das três aulas desta sequência didática um total de 49 alunos. Ao

receber a HQ no primeiro encontro, eles se concentraram nesta leitura muito mais

do que na leitura do livro didático quando este é requisitado. Não houve conversas

paralelas até o tempo de 15 minutos do início da leitura. Em média, a turma terminou

a leitura em 18 minutos. Quanto aos comentários entre os alunos sobre a revista,

surgiram os que seguem:

“Nossa! Muito bem desenhado. São muito bonitos!”

“O  que  é  isto?  (referindo-se  ao  estróbilo,  órgão  reprodutor  das
gimnospermas).”

“Professora, posso ficar com essa revista? Quero colorir!”

“Parabéns! Quem desenhou está de parabéns!”

Após a finalização da sequência didática foi aplicado o questionário fechado

sobre os aspectos evolutivos e morfológicos das plantas, no qual 60% dos alunos

tiveram desempenho entre bom e excelente (5 a 8 acertos),  enquanto 31% teve

desempenho regular (4 acertos) e 9% teve desempenho insuficiente (1 a 3 acertos).

A  análise  do  conteúdo  do  questionário  aberto,  também aplicado  após  a

sequência  didática,  assim  como  a  observação  participante,  indicaram  que  a

porcentagem de alunos que obteve desempenho insuficiente sofre de analfabetismo

funcional. Trechos retirados do questionário aberto demonstram a grande dificuldade

de compreensão de texto e de escrita destes alunos, o que comprometeu a leitura e

entendimento  da  HQ,  apesar  da  linguagem simples  e  da  grande  quantidade  de

ilustrações (Figuras 1, 2 e 3). 
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Figura 1 – Analfabetismo funcional.

Fonte: Recorte de resposta extraída do questionário aberto. A resposta foge 
do que a questão está pedindo, denotando falta de interpretação de texto.

Figura 2 – Analfabetismo funcional

Fonte:  Recorte  de  resposta  extraída  do  questionário  aberto.  Demostra
dificuldade  do  aluno  em  articular  uma  resposta  coerente  e  de  escrever
corretamente,  indicando  problemas  de  alfabetização  incompatíveis  com  a
série.

Figura 3 - Analfabetismo funcional.

Fonte:  Recorte de resposta extraída do questionário aberto. A resposta foge
ao tema da pergunta, novamente indicando dificuldades em interpretar textos.

Embora não haja um levantamento interno sobre o analfabetismo funcional na

escola onde a HQ foi  aplicada, sabe-se que no norte do Brasil  e entre pessoas

acima de 15 anos que já frequentaram escolas, este índice permeia entre 20,4% da
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população,  número  que  cresce  quando  o  foco  são  as  parcelas  mais  pobres

(HADDAD; SIQUEIRA, 2016).

Mesmo não sendo o foco deste trabalho, é pertinente comentar que há na

literatura científica pesquisas sobre a influência positiva das HQs na introdução ao

hábito da leitura entre os jovens (SANTOS, 2010; SANTOS; GANZAROLLI, 2011),

de  modo  que  a  apresentação  de  conteúdos  nesse  formato  em  sala  de  aula,

seguidas de discussões e demais atividades de cunho interpretativo, poderia ser

uma  aliada  no  combate  ao  analfabetismo  funcional,  haja  vista  a  leitura  de

quadrinhos despertar mais interesse entre os jovens que a leitura do livro didático.

Nas respostas do questionário aberto, alguns alunos fizeram referência a

esse tema, como exemplificado a seguir:

“As histórias em quadrinhos fazem com que a gente use mais a parte
da leitura.”

“[...] além de aprender mais sobre as plantas, aumentou meu interesse
em ler em forma de história em quadrinhos.”

“Eu  gosto  muito  de  ler  histórias  em  quadrinhos  e  dessa  forma  (a
apresentação do conteúdo) ficou mais interessante [...].”

“[...]  (o formato HQ) nos faz pensar e recordar mais o assunto, nos
fazendo aprender mais, sem contar o incentivo à leitura.”

Ao  excluir  do  cálculo  da  porcentagem  os  alunos  com  problemas  de

analfabetismo funcional, o número de alunos que atingiram desempenho entre bom

e excelente sobe para 65% e o número de alunos com desempenho regular fica em

35%, o que demonstra o potencial da história em quadrinhos no que se refere a

aprendizagem do conteúdo.

Além disso, a análise do conteúdo das respostas do questionário aberto,

mostrou que os alunos captaram as três categorias de conteúdo contidas na revista

– o processo evolutivo, que é o fio condutor da narrativa; a botânica propriamente

dita,  com as características morfológicas dos grupos de plantas e; a importância

ecológica e social das plantas. Tal conclusão é embasada pela questão número um

do questionário, que pedia para o aluno citar qual ou quais informações contidas na

história havia despertado seu interesse. As respostas ficaram claramente divididas
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nas três categorias citadas acima, com destaque maior para a evolução e a botânica

propriamente  dita,  que  de  fato  são  os  aspectos  mais  explícitos  da  história  em

quadrinhos, ficando a discussão sobre a importância das plantas menos frequente

nas respostas. A seguir, algumas respostas ilustram a ocorrência destas categorias:

“As adaptações das plantas no decorrer da sua evolução. E também a
forma  como  as  angiospermas  se  associaram  aos  animais  para  a
reprodução.”

“Toda a história evolutiva e também como são diferentes as formas de
fecundação entre os grupos.”

“Me chamou a atenção os ancestrais das plantas serem da água e
não da terra.”

“A  parte  que  me chamou mais  atenção  foi  a  parte  (que  fala)  dos
Estômatos [...].”

“Como as plantas são importantes para o clima do planeta.”

“Sobre a interação das plantas com os animais, sobre como isso é
importante.”

Já  as  questões  dois  e  três  do  questionário  aberto,  buscavam  saber  as

impressões do aluno sobre estudar de modo autônomo por meio de uma HQ, bem

como se esse formato (HQ) teve influência no seu interesse pelo tema das plantas.

As respostas para essas questões giraram em torno de uma única categoria de

justificativa  –  Aprendizagem.  Entretanto,  tais  respostas  se  distribuem  em  cinco

temas dentro da categoria aprendizagem, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2: Categoria e temas extraídos da análise do conteúdo, segundo Bardin (1977).

Categoria de justificativa Tema

Aprendizagem

Fácil entendimento
Divertido

Interessante
Inovador
Ilustrativo

Fonte: Elaborado pela autora deste trabalho.

Dentro  do  contexto  das  respostas  dos  alunos,  os  temas  se  relacionaram

sempre  a  categoria  aprendizagem,  como  destacados  nas  seguintes  respostas

extraídas dos questionários:

“As imagens chamaram a atenção e ficou mais fácil de aprender”
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“[...]  se  tornou  mais  interessante por  causa  das  ilustrações,
funcionou muito bem para o meu aprendizado.”

“Eu  achei  mais  prático  e  atraente,  ajudou  para  que  as  aulas  e
trabalhos fossem mais divertidos e ficou mais fácil de aprendermos
o assunto e gravar na mente [...].”

“É uma coisa nova e foi legal estudar assim.”

“Nunca  tinha  estudado  com  HQ e  achei  muito  interessante
aprender com ela.”

“Foi uma forma divertida de aprender.”

A sensação que se tem sobre a percepção da maioria dos alunos é de que

todos os temas estão inter-relacionados: a história em quadrinhos, por trazer muitas

ilustrações associadas  ao  texto,  se  mostrou  inovadora em  sala  de  aula,  o  que

despertou  o  interesse pela  leitura,  a  qual  foi  divertida ao  mesmo  tempo  que

proporcionou o fácil entendimento do tema. De fato, como é possível observar nos

trechos acima, algumas respostas apresentaram mais de um tema, onde um era

utilizado para justificar o outro.

. A percepção positiva da própria aprendizagem por parte dos alunos diante

da HQ a  eles  apresentada,  remete  a  Jee e  Anggoro  (2012),  que baseados em

pesquisas em psicologia e educação, discutem os potenciais impactos cognitivos

desse tipo de literatura sobre a aprendizagem científica.  Segundo estes autores,

embora as HQs não sejam os únicos recursos didáticos a apresentarem o conteúdo

por meio da associação entre imagens e textos, elas têm o seu diferencial na forma

como integram essas duas linguagens, com uma dando continuidade à informação

fornecida pela outra, tirando proveito da importante liberdade espacial que o gênero

permite. O que melhora a aprendizagem, até mesmo de processos mais complexos.

Como  exemplo,  uma  aluna  (que  voluntariamente  se  identificou  no  questionário)

destacou esse aspecto em sua resposta: 

“É  uma  maneira  mais  prática  de  aprender,  por  causa  dos
desenhos junto com o assunto.”

Além disso, a capacidade dos quadrinhos tanto em decompor informações

quanto em remontá-las de modo mais significativo permite que os leitores façam
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conexões entre múltiplas escalas e domínios, tornando-os propícios à comunicação

científica, cujas informações muitas vezes são consideradas complexas em um texto

convencional (FARINELLA, 2018).

Na HQ deste trabalho alguns conceitos e processos mais complexos sobre a

história evolutiva e a morfologia das plantas foram apresentados e, posteriormente,

tais passagens foram relembradas no questionário aberto, o que corrobora a ideia

de haver vantagens cognitivas no arranjo do conteúdo em interação com as imagens

no formato HQ. 

Figura 4: Página x da HQ.

“A  parte  (que  fala)  da  semente
chamou minha atenção.”

“Semente,  ela  dá  energia  e
proteção ao embrião.”

“A  semente  dispersa  a  espécie
pelo  ambiente  e  protege  o
embrião que está em seu interior.”
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Esta passagem sobre a semente foi uma das mais lembradas pelos alunos no

questionário aberto e este conteúdo foi um dos que teve maior índice de acerto no

questionário  fechado,  quando  foi  cobrado  o  entendimento  sobre  as  vantagens

evolutivas do surgimento da semente entre as plantas.

Porém, embora a grande maioria das respostas tenham sido positivas, houve

três respostas negativas a respeito do uso da HQ em sala, todas relacionadas ao

tema ilustração, da categoria aprendizagem. São elas:

“Não gostei muito, pois fica mais difícil para interpretar, atrapalha a
leitura (a imagem).”

“Não dava para entender muito bem as imagens.”

“Não  gostei  porque  era  tudo  em  preto  e  branco,  não  dava  para
entender.”

Como os questionários são anônimos não é possível saber o desempenho

destes alunos no questionário fechado, tão pouco realizar uma entrevista para tentar

entender  melhor  os  motivos  pelos  quais  houve  rejeição  deste  recurso  didático.

Porém, pelas respostas acima, o efeito negativo, sempre relacionado às ilustrações,

pode ter sido ocasionado mais pelo gosto estético do leitor do que pelo formato HQ

em si. 

Cabe  destacar  que  em um universo  de  49  alunos,  94%  disseram  que  a

apresentação do conteúdo na forma de HQ influenciou positivamente o interesse

pelas plantas. Os temas “interessante” e “inovador”, citados nas respostas de 48%

dos alunos, mais a postura de concentração na hora da leitura da HQ observada em

sala  de aula,  assim como o  desejo de ficar  com a revista  ao  fim da sequência

didática,  demostram que esse recurso contribuiu para despertar o interesse pelo

estudo da botânica. 

Nesse contexto, a HQ “Breve História da Evolução da Plantas”, vem se unir a

outros  recursos  didáticos  criados  no  Brasil  nos  últimos  anos,  com  o  intuito  de

valorizar o ensino de botânica na educação básica, como jogos, vídeos, animações

e sequências didáticas diferenciadas já existentes na literatura (SOUZA; GARCIA,

2018).
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A HQ “Breve História  da  Evolução das Plantas”  tem a evolução como fio

condutor  da  narrativa  que,  ao  discorrer  sobre  esse  tema,  aborda  os  principais

aspectos evolutivos dos quatro grupos de plantas citados nos livros didáticos do

ensino médio. Apresenta, desta forma, elementos chave da evolução das plantas e

ao mesmo tempo, enfatiza as características morfológicas marcantes de cada grupo,

como  o  tamanho  reduzido  no  grupo  das  briófitas,  o  surgimento  dos  vasos

condutores de seiva nas pteridófitas, o surgimento do grão de pólen e de sementes

nas  gimnospermas  e  o  surgimento  das  flores  e  dos  frutos  nas  angiospermas.

Embora se saiba que, com exceção das angiospermas, estes grupos não têm valor

taxonômico  por  não  serem monofiléticos  (JUDD  et  al.,  2009),  optou-se  por  este

formato porque é assim que o reino das plantas é apresentado nos livros didáticos

de  biologia  do  ensino  médio.  Tal  simplificação  tem  a  finalidade  de  facilitar  a

compreensão dos alunos nesta etapa de ensino (SARTIN et al., 2012). 

Outro aspecto abordado na HQ é a importância das plantas dentro de um

contexto ecológico e social, que surge nos trechos que falam direta ou indiretamente

sobre as interações das plantas com os ambientes, com os animais e com a própria

humanidade.  O que possibilita  a  problematização de questões a respeito  destes

temas  que,  a  critério  do  professor,  podem  culminar  em  discussões  mais

aprofundadas.

A nova BNCC para o ensino médio, homologada em dezembro de 2018, pela

Portaria  1.348  e  com  implementação  prevista  para  o  início  de  2020,  traz  três

Competências Específicas para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias,

nas  quais  são  direcionadas  determinadas  Habilidades.  A  inclusão  dos  aspectos

evolutivos,  ecológicos  e  sociais  no  roteiro  da  HQ  sobre  as  características

morfológicas das plantas está em conformidade com as orientações da Competência

Específica 2, Habilidade 02, as quais trazem os seguintes textos:

Competência Específica 02:

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra
e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o
funcionamento  e  a  evolução  dos  seres  vivos  e  do  Universo,  e
fundamentar e defender  decisões éticas e responsáveis.  (BRASIL,
2017, p. 556). 
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Habilidade 02 (código: EM13CNT202):

Analisar  as  diversas  formas  de  manifestação  da  vida  em  seus
diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais
favoráveis  e  os  fatores  limitantes  a  elas,  com  ou  sem  o  uso  de
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de
realidade virtual, entre outros). (BRASIL, 2017, p. 557).

A HQ criada, dialoga ainda com as Competências Gerais da nova BNCC,

aquelas que orientam toda a educação básica desde o ensino infantil até o ensino

médio, atravessando todas as áreas de conhecimento. O diálogo se dá devido a HQ

constituir um recurso didático diferenciado, com forte apelo às linguagens visuais e

artísticas, além da científica, cujo objetivo é expressar e partilhar informações, como

orienta a Competência Geral número quatro exposta a seguir:

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como
Libras,  e  escrita),  corporal,  visual,  sonora  e  digital  –,  bem  como
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para
se  expressar  e  partilhar  informações,  experiências,  ideias  e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo (BRASIL, 2017, p. 9).

A  linguagem  diferenciada  dos  quadrinhos  é  citada  há  muito  tempo  na

literatura  como  sendo  atrativa  ao  público  jovem,  o  que  chamou  a  atenção  de

pesquisadores em educação para o seu potencial didático (SONES, 1944). Para o

ensino de ciências, os quadrinhos podem dar concretude a conceitos e princípios

abstratos,  permitindo  sua  visualização  e  consequentemente,  facilitando  a  sua

compreensão  (JEE;  ANGGORO,  2012).  Lin  et  al., (2015),  em  um  estudo

comparativo  entre  um  texto  convencional  e  uma  HQ  sobre  nanotecnologia,

mostraram que, embora a aprendizagem tenha sido equivalente entre os leitores de

ambos os recursos, a HQ conseguiu despertar muito mais o interesse e a vontade

de aprender.

5.2 A sequência didática
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A sequência didática elaborada para aplicação da HQ “Breve História da

Evolução das Plantas” está disponível em versão impressa junto à HQ e também em

versão online  cujos  links  podem ser  acessados no Quadro  3.  Esta  sequência  é

apenas uma sugestão de uso deste recurso didático, que é, na verdade, um material

com potencial para ser usado no ensino de botânica de diferentes formas. Como as

HQs  são  muito  versáteis  quanto  ao  modo  de  utilização  em  sala  de  aula

(CHEESMAN, 2005), pode ser usada uma única página sobre um evento específico

da evolução das plantas para fazer a introdução de uma aula oral-expositiva por

exemplo,  ou  para  levantar  questões  problematizadoras  em  uma  aula  com  mais

autonomia do aluno, ou mesmo, pode ser orientada a leitura integral da revista em

casa, antes da aula, para posterior discussão e retirada de dúvidas em sala,  na

presença do professor. O emprego deste recurso didático fica, portanto, vinculado

ao objetivo da aula e da metodologia escolhida pelo professor.

Quadro 3 – Links de acesso às aulas da sequência didática

Aula 01 https://docs.google.com/presentation/d/1rs4rTzZkK_GUpp84ASDHfuEH3-
UMTflNGiaIAkLcy5s/edit?usp=sharing 

Aula 02 https://docs.google.com/presentation/d/
1IHFtRDkRNr_eoqhOUriRe4LpPGxooVOAYuVPoRgsZ3c/edit?usp=sharing

Aula 03 https://docs.google.com/presentation/d/
1poGh7myGNYwQpIIXEJMP_cBQsy49qHSRWMfBDGeWUEk/edit?usp=sharing

Fonte: Elaborada pela autora deste trabalho.

Da mesma forma, a sequência didática elaborada também é independente

da HQ, podendo perfeitamente substituir este recurso pelo livro didático, ou outros

recursos  que  o  professor  achar  conveniente.  O  objetivo  da  sequência  didática,

pautada na Pedagogia Histórico Crítica (PHC), era tanto exemplificar o uso da HQ

em sala de aula, quanto contextualizar a realidade socioambiental da Amazônia, na

tentativa de fazer o aluno refletir sobre determinados aspectos da sua região e ao

mesmo tempo dar significado ao estudo de botânica. 

Não é pretensão deste trabalho avaliar e discutir a PHC propriamente dita,

pois consta na literatura uma grande gama de pesquisas a respeito desta teoria
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pedagógica, bem como da sua didática (GASPARIN, 2005; LAVOURA; MARTINS,

2017; MARSIGLIA; MARTINS, 2013; SAVIANI, 2000; SAVIANI, 2011; STEIMBACH,

2008),  já  tendo,  até  mesmo,  sido  implementada  no  currículo  básico  da  escola

pública do estado do Paraná (ORSO; TONIDANDEL, 2013). O que este trabalho se

propôs a fazer foi explorar a capacidade que a PHC tem de desvelar perante o aluno

os sentidos e significados dos conteúdos programáticos, ao articular as dimensões

históricas, sociais e científicas dos mesmos, a fim de tornar o ensino de botânica

mais atraente e significativo ao aluno.

Cada aula da sequência didática trouxe, tanto objetivos conceituais, visando

o letramento científico dos alunos, quanto, objetivos atitudinais, visando estimular

um  comportamento  ativo  em  sala  de  aula  na  construção  de  conhecimentos  e

argumentações. O que resultou no exercício de habilidades que podem ser usadas

também fora da sala de aula. 

Outro  detalhe  que  precisa  ser  destacado  é  que  nas  orientações  para  o

professor presentes ao longo da sequência didática, há alternativas para ele tonar a

Prática Social Inicial mais  prática de fato. Podem ser levados objetos do cotidiano

que contenham ingredientes botânicos para expor sobre uma mesa na aula 1; a

indicação de um vídeo na aula 2; coleta de amostras de plantas na aula 3. Isto com

finalidade de tornar esse momento mais dinâmico, uma vez que, apesar de inicial,

ele  já  constitui  uma situação de aprendizagem que quanto  mais  dinâmico,  mais

atraente o conteúdo se torna e mais trocas de vivências e conhecimentos serão

oportunizadas na aula. Além disso, como os momentos da Catarse sempre fazem

referência à Problematização, é sugerido na sequência didática que o professor use

estes momentos para avaliar a evolução dos alunos em relação a aprendizagem do

conteúdo.

Inicialmente foi  planejada uma sequência didática para ser executada em

três hora-aulas cuja duração é de 40 minutos. Seria um plano de aula por hora-aula.

Entretanto, já no primeiro encontro, esse tempo se mostrou inviável para a execução

de  todas  as  etapas  previstas  no  plano  de  aula  de  maneira  satisfatória,

principalmente os momentos de reflexão e discussões sobre os temas abordados.

Por isso, cada plano de aula da sequência didática foi executado em duas horas-

aula (80 minutos), levando duas semanas para concluir a sequência. 
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Na  primeira  aula  da  sequência  didática,  a  Prática  Social  Inicial  buscou

instigar os alunos sobre a presença e importância das plantas em seu cotidiano, por

meio de perguntas diretas em uma conversa inicial. Essa prática confirmou haver na

turma o que se convencionou chamar “cegueira botânica”, pois os alunos mostraram

ignorar qualquer importância das plantas além de embelezar a paisagem. Em um

primeiro  momento,  eles  não  conseguiram  associar  as  plantas  nem  mesmo  à

alimentação. Segundo Wandersee e Schussler (1999), pesquisadores que cunharam

o termo,  um dos  sintomas da  cegueira  botânica  é  a  inabilidade  em perceber  a

presença das plantas e de reconhecer a importância delas para a biosfera e para a

humanidade.

Na prática inicial, a partir de exemplos citados por mim, pouco a pouco foi

sendo  mencionado  pelos  alunos  a  presença  das  plantas  na  alimentação,  nos

produtos de uso doméstico, na economia, na saúde e no clima da Terra, atual e

também em um tempo remoto.  A partir  dessa troca  de vivências,  foi  lançada  a

pergunta da Problematização, com foco na dimensão científica do conteúdo: Como

se deu a evolução dos vegetais?

Foi com essa questão em mente que os alunos se debruçaram sobre a leitura

da HQ durante a Instrumentalização, momento que envolveu, após a leitura da HQ,

uma discussão em equipe sobre alguns aspectos da evolução dos vegetais contidos

na história.  As perguntas que nortearam as discussões foram de cunho social  e

científico e estão disponíveis no plano de aula 1. A leitura da HQ mais a discussão

em equipe levou 40 minutos.

Após  a  instrumentalização  veio  a  Catarse,  momento  em  que  as  equipes

expuseram suas respostas  sobre  as  questões que nortearam as discussões em

equipe. Todas elas chegaram a conclusões semelhantes.

Na Prática Social Final, os estudantes receberam a tarefa de pesquisar sobre

“como as plantas influenciam o clima da terra atualmente”, o que foi compartilhado

em uma nova roda de conversa, na aula seguinte, conversa que já foi incorporada

na Prática Social Inicial da aula 2. A conversa e os questionamentos giraram em

torno dos serviços climáticos das plantas, das interações que temos com elas ao

longo da nossa vida e de pesquisas que indicam a influência das plantas até mesmo

no humor das pessoas.
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Duas perguntas problematizaram a aula, uma de dimensão científica sobre as

características  gerais  das  plantas  e  outra  de  dimensão  histórico-social  sobre  os

serviços prestados pelas florestas à humanidade. Na Instrumentalização os alunos

usaram  a  HQ  para  responder  a  primeira  pergunta  e,  para  a  segunda,  foram

disponibilizados  dois  textos  paradidáticos  sobre  o  potencial  biotecnológico  da

biodiversidade e sobre a relação de mútua proteção entre os povos tradicionais das

florestas e a conservação ambiental.  Os textos estão disponíveis em um link na

internet e também na versão impressa da sequência didática.

Durante a Catarse, além de citar as apomorfias de cada grupo respondendo a

primeira pergunta da problematização, os alunos associaram as comunidades rurais

das  redondezas  de  Castanhal  às  áreas  de  floresta  vistas  nas  redondezas  dos

igarapés comumente procurado pelas famílias aos finais de semana. Foram citados,

por exemplo, os balneários do quilombo de Macapazinho e da agrovila de Iracema,

comunidades rurais centenárias com remanescentes florestais bem preservados que

ficam  no  entorno  da  cidade  de  Castanhal.  Relacionar  a  presença  dessas

comunidades  à  existência  dos  remanescentes  florestais  indica  que  os  alunos

conseguiram captar e refletir as ideias discutidas nos textos ao contexto social local. 

A escola Pe. Salvador Traccaiolli possui entre o seu público uma parcela de

alunos  que  são  oriundos  das  agrovilas,  que  acessam  a  escola  pelo  transporte

público escolar. Estes alunos, muitas vezes sofrem  bullying dos alunos “urbanos”,

que  os  chamam  de  “colonos”  no  intuito  de  ofendê-los.  A  valorização  das

comunidades rurais que passa pela exposição dos serviços prestados por elas é

uma forma de levantar a autoestima destes alunos que pode ter reflexo até mesmo

na vontade que muitos deles têm de deixar a sua comunidade.

O  texto  sobre  biotecnologia,  disponível  na  sequência  didática,  também

contribuiu para a valorização das comunidades rurais, pois houve nas respostas dos

estudantes a associação entre a preservação das florestas pelos povos tradicionais

e consequentemente a preservação do potencial biotecnológico das mesmas. Aqui

também foi  mencionado o conhecimento tradicional  “que as pessoas do interior”

geralmente têm sobre a utilidade medicinal das espécies vegetais do seu entorno.

Essa é uma discussão importante porque, embora os povos tradicionais prestem

grande  serviço  à  humanidade,  eles  são  comumente  invisibilizados  (CALEGARE;
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HIGUCHI;  BRUNO,  2014;  FRAXE;  WITKOSKI;  MIGUEZ,  2009).  Em uma  região

como  a  amazônica,  que  sofre  grandes  pressões  sobre  a  sua  biodiversidade,  é

importante informar a opinião pública sobre a urgência de manter a floresta em pé e,

para isso, a melhor arma é a educação. Segundo Córdula, Nascimento e Lucena

(2018), inserir os saberes dos povos e sobre os povos tradicionais da floresta no

sistema  educacional,  incluindo  a  educação  básica,  é  uma  forma  importante  de

discutir e desenvolver o uso sustentável do patrimônio natural. Portanto, o ensino de

botânica pautado da PHC mostrou ter potencial de contribuir para uma educação

biológica crítica, em favor do meio ambiente e da sociedade e, ao mesmo tempo,

sem perder o foco na dimensão científica do conteúdo.

É pertinente lembrar que entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

(ODS), cerne da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidades (ONU), há um

objetivo específico para educação (Objetivo 4), a qual expressa a meta de até 2030:

Garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive,
entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento e estilos
de vida sustentáveis [...]. (ONU, 2015).

O resultado da aplicação desta sequência didática mostra que a inserção de

aspectos histórico-sociais na abordagem da botânica pode contribuir para o alcance

deste objetivo.

A Catarse, dentro da PHC, refere-se justamente aos momentos em que os

alunos  expressam  de  maneira  elaborada  e  com  base  nos  conceitos  e  teorias

discutidas,  um  novo  entendimento  da  sua  atuação  social  no  mundo  (SAVIANI,

2009). No decorrer desta sequência didática, esses momentos catárticos puderam

ser  observados  não  somente  na  hora  da  “Catarse”,  mas  também  antes,  já  na

instrumentalização entre as discussões em grupos, assim como voltavam a aparecer

na  Prática  Social  Final.  Isto  denota  uma  característica  importante  da  didática

proposta para a PHC, que os momentos não devem ser encarados como um passo-

a-passo rígido, mas sim, de modo articulados (SAVIANI, 2013). 

36



Na Prática Social Final, foi construído coletivamente no quadro branco, um

esquema  com  as  palavras-chave  dos  temas  discutidos  na  instrumentalização  e

exposto na Catarse, que os alunos copiaram em seus cadernos (Figura 5).

Figura 5 – Esquema relacionado as palavras-chave discutidas em sala de aula.

Fonte: Elaborada pela autora deste trabalho.

A terceira e última aula desta sequência didática iniciou com a projeção de

fotografias  de  espécies  comuns  nos  jardins  da  região.  Cada  fotografia  com um

representante de um dos quatro grupos de plantas presentes na HQ. Assim, na

Prática Social Inicial os alunos falaram que reconheciam aquelas plantas, mas não

sabiam dizer exatamente a qual grupo elas pertenciam. Daí, veio a Problematização

abordando  a  dimensão  científica  do  conteúdo,  com  a  pergunta:  Quais  são  as

características exclusivas (apomorfias) de cada grupo e como elas contribuíram para

o seu sucesso adaptativo?

Na  Instrumentalização  eles  novamente  leram  a  HQ  em  busca  dessas

respostas e posteriormente discutiram em grupos as vantagens evolutivas de cada

apomorfia. Em seguida na Catarse, eles expuseram oralmente suas respostas. 

Para  finalizar  a  aula  e  a  sequência  didática,  as  equipes  que  trabalharam

juntas ao longo de todo percurso, deram uma volta pelas áreas livres da escola em

busca de exemplares dos grupos de plantas. Para esta prática final foi elaborado um

guia de observação no qual os alunos anotaram quantos exemplares de cada grupo
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eles identificaram visualmente, se já tinham notado as plantas da escola antes, que

diferença elas fazem no ambiente, se há espaços para mais plantas e se elas estão

bem cuidadas. 

Com  esta  Prática  Social  Final,  foi  mais  uma  vez  exercitado  o  olhar  dos

estudantes sobre o meio ambiente e em especial sobre as plantas, combatendo a

cegueira botânica. Eles também viram na prática o quanto é grande a diversidade de

angiospermas em relação aos outros grupos, associando isto às informações da HQ

que versam sobre as contribuições das flores e dos frutos para o sucesso dessas

plantas.  Ao  observarem  de  perto  um  musgo,  eles  também  associaram  as

informações da HQ sobre a ausência de vasos condutores nessas plantas e o seu

tamanho reduzido, bem como deram uma certa concretude à ideia de como seriam

os primeiros grupos de vegetais a explorarem o ambiente terrestre. Embora tenha

sido  falado  em  sala  sobre  o  tamanho  minúsculo  das  briófitas,  eles  ainda  se

mostraram  muito  surpresos  quando  pararam  para  observar  uma  amostra

pessoalmente. 

Assim, esta prática final proporcionou ao mesmo tempo e mais uma vez no

decorrer da sequência didática, uma abordagem científica e social do conteúdo.
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6 CONCLUSÕES

A experiência em sala de aula com a HQ “Breve história da evolução das

plantas”,  mostrou  que  esse  recurso  pedagógico  substituiu  com eficiência  o  livro

didático, para os capítulos referentes a parte introdutória de botânica. Verificou-se

também que uma HQ pode ser  usada em sala de aula proporcionando a busca

autônoma de conhecimento por meio de leitura, discussão e reflexão, ou seja, com

uma metodologia  centrada  no  aluno  e  não no professor.  É  provável  que outros

recursos didáticos  que foram produzidos para o ensino de botânica,  citados por

DUTRA; GULLICH (2016) como empregados majoritariamente por meio de métodos

tradicionais  podem  ser  revisitados,  porém,  inseridos  em  metodologias  ativas  de

ensino-aprendizagem. 

O uso das HQs como recurso didático pode tornar-se ainda mais significativo

se a HQ for criada pelo próprio aluno ou grupos de alunos. Foi pensado inicialmente,

por exemplo, em concluir a sequência didática com um trabalho de pesquisa sobre a

biografia  de  alguns  ambientalistas  brasileiros,  para  posteriormente  serem

transformadas em histórias em quadrinhos, com pesquisa, criação de roteiro e arte

feitos  pelos  alunos.  Contudo,  devido  o  tempo  que  demandaria,  está  ideia  foi

abandonada, porém é um modelo de trabalho que dá total protagonismo ao aluno e

que pode ser levado a cabo em outros momentos.

Outro  ponto  a  destacar  é  que a  leitura  da HQ e dos textos  indicados na

sequência didática seguida de conversas com os colegas em pequenos grupos, sem

a  minha  intervenção  direta,  enquanto  professora,  também favoreceu  um melhor

entendimento e assimilação dos objetivos das aulas, uma vez que, uns ofereciam

explicações  aos  outros,  construindo  a  aprendizagem  de  maneira  colaborativa.

Dentro da visão vygotskiana, as atividades em grupos melhoram a aprendizagem ao

produzir conflitos cognitivos (VYGOTSKI, 1978).

A HQ, com todos os seus apelos ao público jovem e atributos didáticos já

mencionados, enquanto recurso diferenciado e manipulado pelo próprio aluno mais

a contextualização precisa proporcionada pela didática da PHC foram aspectos de

motivação que se sustentaram no decorrer  de toda a sequência  didática,  o  que

favoreceu  o  interesse  pelo  tema  botânica,  resultando,  desse  modo,  em  uma
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experiência  que  conseguiu  romper  a  cegueira  botânica  e  a  antipatia  ao  tema,

comumente citada por professores e alunos.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO FECHADO

Escola Estadual Pe. Salvador Traccaiolli 
Diretora Meridiane Damasceno 
Professora Josiane Nery 
Estudante: ___________________________________ 
Turma: ______________ Data: ____/_____/______ 

TRABALHO AVALIATIVO

1.  Que  vantagens  o  ambiente  terrestre  oferecia  aos  vegetais  em  relação  ao
ambiente aquático? 

(A) Maior capacidade de absorção de água e luz 

(B) Maior capacidade de absorção de água e sais minerais 

(C) Maior abundância de luz e gás carbônico 

(D) Maior abundância de luz e oxigênio 

2.  Uma das características mais marcantes das plantas é a capacidade de fazer
fotossíntese,  produzindo  assim  sua  própria  fonte  de  energia.  Sobre  essa
característica escolha a alternativa correta: 

(A)  Esta  característica  surgiu  exclusivamente  nas  plantas  primitivas  com  o
desenvolvimento de uma nova organela celular capaz de absorver a energia da luz
solar e transformá-la em energia química; 

(B) Esta característica surgiu nas algas verdes, que são as ancestrais mais remotas
das plantas. Estas algas foram as primeiras a conseguirem transformar a energia
solar em energia química por meio da fotossíntese; 

(C) Esta característica surgiu em um grupo de organismos unicelulares procariontes
que adquiriram a capacidade de realizar fotossíntese e, com o passar do tempo,
foram evoluindo se tornando mais complexos até dá origem às primeiras plantas. 

(D) Esta característica surgiu em um grupo de organismos unicelulares procariontes
que,  posteriormente,  foram  absorvidos  por  células  eucariontes,  dando  à  estas
células  a  capacidade  de  fazer  fotossíntese.  São  estas  células  eucariontes  os
ancestrais mais remoto das plantas. 

3.  Sobre  a  transição  dos  ancestrais  das  plantas  da  água  para  a  terra,  leia  as
afirmativas e em seguida escolha uma das alternativas. 

I  -  Os ancestrais das plantas passaram por um processo de seleção natural que
resultou em gerações cada vez mais adaptadas à terra. 
II  -  Os  ancestrais  unicelulares  das  plantas  formaram  colônias  de  células
conseguindo assim maior estabilidade. 
III  –  Ao  ocuparem  as  margens  de  corpos  d’água  esses  agregados  celulares
passaram a dividir  funções,  assim,  com o passar  das gerações,  foram surgindo
tecidos celulares especializados em determinas funções. 
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(A) I e II estão corretas 

(B) I e III estão corretas 

(C) II e III estão corretas 

(D) I, II e III estão corretas 

4.  As  briófitas  e  as  pteridófitas  são  o  grupo  de  plantas  mais  próximo daqueles
primeiros grupos a se aventurarem na terra. Por isso elas apresentam uma certa
dualidade, com características que lhe permitem viver na terra, mas, não muito longe
da água. Que características são essas? 

(A) Possuem vasos condutores água e seiva, porém seus gametas ainda dependem
da água para fecundação; 

(B)  Possuem  uma  epiderme  impermeável  que  evita  a  perda  de  água  para  o
ambiente,  porém  essa  epiderme  impede  também  as  trocas  gasosas  com  o  ar,
obrigando-a a buscar esses gases na água. 
(C) Possuem uma fecundação independente da água, porém sua epiderme ainda é
permeável, o que a obriga viver próximo a água. 

(D)  Possuem  uma  epiderme  impermeável  que  evita  a  perda  de  água  para  o
ambiente, mas com estômatos que permitem as trocas gasosas com o meio. Por
outro lado, precisam da água para a fecundação de seus gametas. 

5. O xilema e o floema são 

(A)  Tecidos celulares especializados no transporte de substâncias pelo corpo da
planta. Eles são uma novidade da evolução que surgiu no corpo das pteridófitas,
permitindo inclusive o surgimento de plantas de grande porte. 

(B)  Tecidos celulares especializados na fecundação.  Estes tecidos originaram as
sementes  permitindo  a  conquista  definitiva  do  ambiente  terrestre.  Eles  são  uma
novidade evolutiva das gimnospermas. 

(C) Tecidos celulares especializados nas trocas gasosas entre a planta e o ar. Eles
permitem que a planta viva em ambiente seco, sem, no entanto, perder água para o
ambiente. Eles são uma novidade da evolução que surgiu nas briófitas. 

(D)  Tecidos celulares especializados na condução de substâncias pelo corpo da
planta.  Ele  é  formado  por  células  especiais  em  forma  de  tubo  denominadas
traqueídes. Essa novidade evolutiva surgiu no corpo das gimnospermas. 

6. Algumas adaptações foram essenciais à conquista da terra como, por exemplo, a
epiderme  que  protege  contra  o  ar  seco,  os  estômatos  que  permitem  as  trocas
gasosas com o ar e os vasos condutores de substâncias que permitem eficiente
distribuição de seiva bruta e elaborada. Porém, a conquista definitiva da terra só viria
com 

(A) As gimnospermas e a produção da flor e da semente; 

(B) As angiospermas e a produção da flor e do pólen; 

(C) As gimnospermas e a produção do pólen e da semente; 

(D) As angiospermas e a produção do pólen e da semente. 
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7.  A semente foi  um grande passo na conquista definitiva do ambiente terrestre
pelas plantas porque 

(A) Com a semente o embrião da planta fica protegido e pronto para dispersão, já
que ele absorve energia direto do ambiente. 

(B) Com a semente o embrião da planta já dispõe de proteção e energia, estando
mais apto a dispersar a espécie pelo ambiente. 

(C) Com a semente o embrião da planta já dispõe dos mecanismos necessários a
realização da fotossíntese, estando pronto para a dispersar a espécie pelos mais
diversos ambientes. 

(D) Com a semente o embrião da planta dispõe de todos os recursos necessários à
absorção  da  água  do  solo,  mesmo  em  um  local  seco,  conseguindo  assim  se
dispersar por ambientes antes inabitados. 

8. Sobre as angiospermas lei as afirmativas a seguir 

I - Aquelas que utilizam animais para a dispersão de seus pólens investem em flores
vistosas ou com odores fortes para atrair os seus polinizadores. Enquanto aquelas
que dispersam seus pólens pelo vento não precisam flores tão atraentes assim. 
II - Além das novidades evolutivas “flor” e “fruto”, as angiospermas são as únicas a
apresentarem  “elementos  de  tubo  crivados”  e  “elementos  de  vaso”  que  lhes
permitem  um  transporte  de  substâncias  ainda  mais  eficiente  que  o  das
gimnospermas e pteridófitas. 
III  -  A  evolução do fruto  trouxe uma grande vantagem para  angiospermas,  pois
permitiu  uma  associação  com  animais,  os  quais  fazem  um  ótimo  trabalho  de
dispersão das sementes. 
IV - Todas as afirmativas acima contribuíram para que as angiospermas sejam hoje
o grupo mais diverso de plantas e o único presente em todos os biomas da terra. 

(A) I, II e III estão corretas 

(B) II e III estão corretas 

(C) Somente a IV está correta 

(D) I, II, III e IV estão corretas 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ABERTO

Questionário anônimo

1. Conte o que você achou do uso de uma história em quadrinhos para aprender
sobre a evolução das plantas. Use argumentos para dizer porque você gostou
ou porque você não gostou.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. A apresentação do conteúdo na forma de HQ influenciou o seu interesse pelo 
tema da aula? Por que?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Cite informações contidas na história em quadrinhos que chamaram a sua 
atenção ou que despertaram o seu interesse.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Marque com um X os adjetivos que, na sua opinião, conseguem caracterizar 
as aulas de botânica que tivemos até agora. Marque apenas uma palavra em 
cada quadro.
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OFERECIDO AO ALUNO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO EM BIOLOGIA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você  está  sendo  convidado(a)  a  participar  da  pesquisa  intitulada:  “ENSINO  DE

BOTÂNICA:  UMA ABORDAGEM COM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E PELA VIA DA

PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA”, que se propõe levantar aspectos relevantes ao Ensino

de  Biologia,  em  especial  sobre  o  conteúdo  de  Botânica,  através  da  utilização  de  uma

sequência  didática  cuja  principal  ferramenta  didática  é  uma  revista  de  histórias  em

quadrinhos sobre o referido tema. A elaboração da revista está sob a responsabilidade das

pesquisadoras:  Prof.ª  Dr.ª  Roberta  Macedo  Cerqueira  (orientadora)  e  Prof.ª  Me.  Maria

Josiane da Silva (mestranda), vinculadas à Universidade Federal do Pará – UFPA. Nesta

pesquisa  nós  estamos  buscando  investigar  se  o  uso  de  roteiros  didáticos  baseado  na

Pedagogia Histórico Crítica em conjunto com o uso de Histórias em Quadrinhos facilita e

torna significativo o processo de ensino-aprendizagem de Botânica no Ensino Médio. 

A sua colaboração na pesquisa será participar  da sequência  didática e,  ao final,

responder  questionários  sobre  o  conteúdo  de  botânica  presente  na  revista  e  sobre  a

qualidade visual da mesma, bem como sobre a qualidade das aulas. Em nenhum momento

você será identificado. Os resultados da pesquisa serão publicados em revista científica e

ainda assim a sua identidade será preservada. Você não terá gasto ou ganho financeiro por

participar  dessa  pesquisa.  Não  há  riscos  previsíveis,  porém,  pode  acontecer  algum

desconforto  ao  responder  o  questionário  e  este  será  minimizado  caso  você  decida,  a

qualquer momento, não continuar a responder. Os benefícios serão de natureza acadêmica,

com um estudo estatístico sobre os resultados obtidos. Caso aceite participar,  você será

livre para deixar de responder ao questionário a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou

coação. 

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você.

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato a equipe citada

acima  ou  por  meio  da  Coordenação  do  Mestrado  Profissional  em  Ensino  de  Biologia

(PROFBIO)  do  Instituto  de  Ciências  Biológicas  (ICB)  da  Universidade  Federal  do  Pará

(UFPA): Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá, Belém- CEP: 66075-110; Fone: (91) 3201-7567. 
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Belém, ____ de_____________________ de 2018.

________________________________________________________

Assinatura do pesquisador

Eu, __________________________________________________________________

aceito participar da pesquisa citada acima, voluntariamente, após ter sido devidamente

esclarecido(a). 

________________________________________________

Participante da pesquisa
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OFERECIDO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO EM BIOLOGIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Senhor(a)  responsável  você está  sendo consultado  sobre  a possibilidade  de seu

filho(a)  participar  da pesquisa intitulada :  “ENSINO DE BOTÂNICA:  UMA ABORDAGEM

COM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E PELA VIA DA PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA”,

que se propõe levantar aspectos relevantes ao Ensino de Biologia,  em especial  sobre o

conteúdo  de  Botânica,  através  da  utilização  de  uma  sequência  didática  cuja  principal

ferramenta  didática  é  uma revista  de  histórias  em quadrinhos  sobre  o  referido  tema.  A

elaboração da revista está sob a responsabilidade das pesquisadoras: Prof.ª Dr.ª Roberta

Macedo Cerqueira (orientadora) e Prof.ª Me. Maria Josiane da Silva (mestranda), vinculadas

à Universidade Federal do Pará – UFPA. Nesta pesquisa nós estamos buscando investigar

se o uso de roteiros didáticos baseado na Pedagogia Histórico Crítica em conjunto com o

uso  de  Histórias  em  Quadrinhos  facilita  e  torna  significativo  o  processo  de  ensino-

aprendizagem de Botânica no Ensino Médio. 

A colaboração do aluno será participar da sequência didática e, ao final, responder

questionários sobre o conteúdo de botânica presente na revista e sobre a qualidade visual

da mesma, bem como sobre a qualidade das aulas. Em nenhum momento o(a) aluno (a)

será  identificado(a).  Os  resultados  da  pesquisa  serão  publicados  e  ainda  assim  a  sua

identidade será preservada. Você e o(a) aluno(a) não terão gasto ou ganho financeiro por

participar da pesquisa. Não há riscos previsíveis, porem, pode acontecer algum desconforto

ao  responder  o  questionário  e  este  será  minimizado  caso  o  aluno  decida,  a  qualquer

momento, não continuar a responder. Os benefícios serão de natureza acadêmica com um

estudo estatístico dos resultados obtidos sobre o Ensino dos Biomas Brasileiros.Você é livre

para  decidir  se  seu(sua)  filho(a)  colaborará  com  a  pesquisa  sem  nenhum  prejuízo  ou

coação. 

Uma via original deste Termo de consentimento Livre e Esclarecido ficará com você. 
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Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato a equipe

citada acima ou por meio da Coordenação do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia

(PROFBIO)  do  Instituto  de  Ciências  Biológicas  (ICB)  da  Universidade  Federal  do  Pará

(UFPA): Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá, Belém- CEP: 66075-110; Fone: (91) 3201-7567. 

Belém, ____ de_____________________ de 2018. 

________________________________________________________

Assinatura do pesquisador

Eu,  __________________________________________________________________

autorizo  que  meu/minha

filho(a)__________________________________________________________________ 

participe do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido. 

________________________________________________

Assinatura do responsável
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