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Introdução

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla 
que trata sobre a utilização de Sequências Didáticas 
numa formação em serviço de professores das séries 
iniciais do Ensino Fundamental, numa abordagem 
sobre a temática Fungos, em duas escolas municipais
da Região Metropolitana do Recife com um grupo de 
vinte e duas professoras. 

A opção de escolha nesta pesquisa da temática
Fungos e suas aplicações no nosso cotidiano se justifica 
pelo fato da mesma fazer parte tanto do primeiro 
quanto do segundo ciclo do Ensino Fundamental. Além 
disso, esta temática se enquadra nos objetivos gerais do 
Ensino Fundamental, BRASIL [1], que destacam a 
importância de conhecer e cuidar do próprio corpo, 
valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos 
aspectos básicos da qualidade de vida.

A abordagem temática a que estamos nos propondo 
apóia-se no pensamento de Snyders [6] e Freire [4], 
Delizoicov, Angotti e Pernambuco [3] que consideram 
a abordagem temática constituinte de uma “Perspectiva 
curricular cuja lógica de organização é estruturada com 
base em temas, com os quais são selecionados os 
conteúdos do ensino das disciplinas” [5]. Segundo 
Cachapuz [2] trabalhar com abordagens temáticas, 
contribui para a superação da fragmentação dos 
conteúdos disciplinares.

Os fungos são muito conhecidos por serem 
causadores de infecções importantes, tanto no ser 
humano, quanto às plantas e vegetais de uma forma 
geral, causando grandes prejuízos. O que não é muito 
difundido, é que estes seres vivos também são 
benéficos, fazendo parte da cadeia alimentar, 
auxiliando a absorção de minerais e água do solo em 
simbiose com as plantas, as micorrizas, na utilização 
pelos homens como alimentos (várias espécies de 
cogumelos), para a produção de comida (pão, queijo) e 
várias bebidas (vinho, cerveja). 

Das mais de 100.00 espécies conhecidas de fungos, 
apenas cerca de 100 são patogênicas dos homens e dos 
animais, TORTORA [7].

É essa visão ampliada dos fungos que buscamos apontar 
propondo a sequência didática baseada na perspectiva de 
Mehéut [1].

Objetivos

Esta intervenção tem o objetivo de analisar o 
desenvolvimento de aulas com base na aplicação de uma 
Sequência de Ensino Aprendizagem- TLS (Teaching-
Learning-Sequences) estruturada, na perspectiva de 
Martine Mehéut [5].

E também objetivando analisar este recurso 
metodológico como ferramenta facilitadora no processo de 
aprendizagem de Ciências nas séries iniciais.

Material e métodos

A intervenção está sendo realizada concomitantemente 
em duas escolas municipais da Região Metropolitana do 
Recife-PE, tendo como universo professoras das séries 
iniciais do Ensino Fundamental. Uma das escolas pertence 
à Prefeitura do Recife e está situada na UR-6, Ibura e o 
grupo pesquisado consta de 12 professoras. A outra 
pertence à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes e está 
situada no Bairro de Prazeres e o grupo pesquisado consta 
de 10 professoras.

Os encontros sempre com duração de duas horas 
começam sempre com uma roda de conversa, onde todos os 
participantes trocam experiências, onde há leitura de textos 
acerca da temática abordada e há uma retomada do 
encontro anterior. A pesquisa está baseada no 
desenvolvimento de uma Sequência Didática (TLS)
estruturada fundamentada na perspectiva de Martine 
Méheut [5] para o Ensino das Ciências.

 Segundo Méheut (Op. Cit.), algumas abordagens podem 
ser adotadas no planejamento de TLS e para caracterizá-las 
apresenta um modelo que define quatro componentes 



básicos a serem considerados: professor, alunos, 
mundo material e conhecimento científico, conforme 
Figura 1.

A sequência didática está sendo aplicada aos 
professores  onde os mesmos estão trabalhando de 
maneira sistemática, com atividades diversificadas. 
Procuramos realizar nestes encontros uma reflexão 
histórica da temática abordada, buscando captar dos 
professores suas concepções, abrindo espaço para 
interações professor-professor/ professor-pesquisador. 

Procuraremos validar estas sequências através da 
análise das atividades que serão aplicadas pelos 
professores aos seus alunos, permitindo-nos investigar 
em que medida a SD contribui para facilitar a 
abordagem da temática fungos.

A importância da TLS proposta por Mehéut (2005) 
consiste na consideração de duas dimensões, a saber:
dimensão epistêmica onde são explicitados os 
processos de elaboração, métodos e validação do 
conhecimento e sua significação com relação ao mundo 
real e a dimensão pedagógica levam em conta aspectos 
relativos ao papel das interações entre professor e 
alunos e dos alunos entre si.

Resultados

Quatro encontros foram realizados com os professores 
da escola Municipal do Recife, e três encontros foram 
realizados com os professores na escola do Jaboatão, 
onde várias atividades foram efetuadas, levando-se em 
consideração as duas dimensões propostas na 
Sequência Didática de Mehéut. Os professores tiveram 
oportunidade de emitir suas concepções prévias acerca 
dos fungos, através de um questionário respondido 
pelos mesmos de forma individual e posteriormente 
através de conversa informal, os resultados serão 
reunidos em uma tabela ao final dos encontros, onde 
poderemos estabelecer uma comparação não só das 
concepções iniciais e finais, mas do desenvolvimento 
do conhecimento acerca da temática abordada  durante 
todo o processo de formação. È o que Mehéut 
denomina de validação interna.

Coleta de material em placa de Petri foi realizada com as 
professoras para que houvesse acompanhamento do 
crescimento de microrganismos, entre eles fungos (Fig. 2). 
E alguns experimentos foram feitos em grupos, enfatizando 
a participação de fungos contaminantes e também 
produtores de alimentos (Fig.3). 
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Figura 1. Modelo de uma sequência didática (Méheut, 2005)

Fonte: Teaching –Learning Sequences tools for learning and/or research   Mehéut (2005).



Figura 2.  Coleta de Material e manipulação de fungos cultivados em Placas de Petri.

2A. Coletando material  da pele do braço de uma voluntária com swab e espalhando no meio de cultura; Fig 2B. 
Lacrando a Placa de Petri com filme plástico; Fig. 2C. Professora colocando as mãos no meio de cultura para 
observação de crescimento dos microrganismos; Fig. 2 D. Coleta de material da parte interna do sapato de uma 
professora voluntária; Fig. 2E. Lacrando a placa; Fig. 2F. Amostras de fungos contaminantes de alimentos.

Figura 3. Grupo de professoras realizando experimentos, como parte da Sequência Didática.

Fig.3A Experimento dos tubos de ensaio com o intuito de verificar os ingredientes que reagem com a levedura 
Saccharomyces cerevisae; Fig. 3B Tubos de ensaio com ingredientes em observação; Fig. 3C Outro grupo 
trabalhando simultaneamente em outro experimento para acompanhar durante toda a semana as melhores 
condições de reprodução de fungos em alimentos. 
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