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Introdução

A forma como o tema Reino Fungi vem sendo 
tratado pelos professores nas aulas de biologia 
assumem uma abordagem  exclusivamente expositivas, 
com supervalorização dos conteúdos conceituais, 
enfocando classificação, morfologia, reprodução, 
dentre outros.  Nessa perspectiva identificamos neste 
contexto de ensino-aprendizagem alguns problemas 
referentes à associação deste tema ao contexto no qual
os alunos associam os fungos apenas às doenças por 
eles causadas, esquecendo-se da sua importância 
econômica (cogumelos comestíveis, aplicação na 
produção de alimentos e bebidas) e de sua ecológica 
(decompositores e bioindicadores de qualidade 
ambienta) e de suas relações com os outros seres vivos. 

Sabendo-se que o estudo do conteúdo Fungos, ao
ser abordado nessa perspectiva, assume uma 
importância de extrema relevância, faz-se necessário 
uma abordagem didática que supere a relação 
dicotômica entre a teoria e a prática em sala de aula, 
sendo esta superação alcançada através de uma
perspectiva diferenciada de aula, considerando não só 
os conteúdos conceituais (conhecimento de fatos, 
acontecimentos, situações, dados concretos e 
singulares), mas também os conteúdos procedimentais 
(regras, as técnicas, o métodos, as destrezas e 
habilidades, as estratégias e os procedimentos) e 
atitudinais (os valores, as atitudes, e as normas) como 
sugere Zabala (1999) [1] e nessa perspectiva, este 
estudo ultrapassem uma abordagem puramente teórica, 
que resgatem os conhecimentos prévios dos alunos,
além de levar o aluno, a analisar, a pensar, refletir e 
compreender sob uma ótica sistêmica e complexa dos 
fenômenos estudados. Neste sentido, a escola deve

partir para construir esse conhecimento, as concepções do 
alunado devem relacionar-se às informações advindas do 
meio, na medida em que o conhecimento não é concebido 
apenas como sendo descoberto espontaneamente pelo 
aluno, nem transmitido de forma mecânica pelo meio 
exterior ou pelos adultos, mas, como resultado de uma 
interação, na qual o sujeito é sempre um elemento ativo, 
que procura atentamente compreender o mundo que o 
cerca, e que busca resolver as interrogações que esse 
mundo provoca. (FREIRE, 1998) [2].
   Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 
relatar a experiência vivenciada em sala, utilizando como 
recursos didáticos materiais biológicos (fungos) e 
realização de experimentos que possibilitou aos alunos uma 
visão diferenciada e real sobre os fungo  e a sua 
importância no contexto social, econômico e ambiental. 
Pois, a partir de experiências cotidianas é possível construir 
uma relação professor-aluno de maneira participativa e 
dinâmica. Segundo Silva [3] o professor não deve 
preocupar-se somente com o conhecimento através da 
compreensãode informações, mas também pelo processo de 
construção da cidadania do aluno. Contudo, para que isto 
ocorra, é necessária uma conscientização do professor de
seu papel como facilitador da aprendizagem e de se 
permitir vivenciar novas experiências, procurando 
compreender, numa relação empática, também os 
sentimentos e os problemas de seus alunos e tentar levá-los 
à auto-realização.

Material e métodos

No contexto do Programa PIBID/ Biologia /UFRPE que 
tem como intenção pedagógica contribuir na formação 
profissional de futuros professores. Em parceria com este 



programa de formação a Escola pública Joaquim 
Xavier de Brito representa o espaço concreto para a 
realização das aulas práticas, como a relatada neste 
trabalho.

No dia 21 de agosto de 2009, realizou-se uma aula 
expositiva participativa e prática com os segundos anos 
do ensino médio, turmas A e B. O total de alunos 
participantes em cada turma foi igual a 40 alunos. A 
aula foi dividida em três momentos: 1º momento-
continuação da aula expositiva participativa sobre 
fungos, tempo utilizado (30 minutos); 2º momento 
visualização, manuseio e debate a partir dos materiais 
biológicos (10 minutos) e 3º momento realização do 
experimento (10 minutos).  Totalizando 50 minutos de 
aula pra cada turma. Em todos estes momentos foram 
criados espaços para que os alunos fizessem perguntas, 
cujo objetivo foi compreender o metabolismo do 
açúcar realizado por leveduras (Saccharomyces 
cerevisiae), acompanhar a liberação de gás como 
produto de seu metabolismo e relacionar aplicação 
deste fenômeno com a fabricação de pães, bebidas, etc. 
visando à contextualização dos conteúdos; Como 
procedimento: Dissolveu-se o pacote de fermento 
biológico em um copo de água. Identificou-se os três 
saquinhos plásticos com caneta de retroprojetor: 
saquinho nº 1 (água + fermento);  nº 2 (água + 
fermento + açúcar) e nº 3 (água + fermento + sal). 
Colocou-se a mesma quantidade de solução de 
fermento biológico em cada saquinho; adicionou-se 
uma colher de açúcar no saquinho marcado açúcar,
uma colher de sal no marcado sal. Dissolveu-se bem o 
açúcar e o sal. Amarrou-se os saquinhos na mesma 
altura. Em seguida os saquinhos foram deixados em 
repouso.

Os ambientes e recursos didáticos utilizados foram: 
Auditório: Laptop, Datashow, (Apresentação em 
PowerPoint confeccionado pela Secretaria de Educação 
contendo informações básicas e imagens dos principais 
fungos); Material biológico: (exemplares de fungos da 
mata atlântica (orelha de pau); e para realização do 
experimento- sobre metabolismo dos fungos: um
pacote de fermento biológico seco (Saccharomyces 
cerevisiae, um copo, água, sal, açúcar, caneta de 
retroprojetor e uma colher e saquinhos plásticos) 

Resultados e Discussão

Partindo de uma sondagem prévia foi possível 
verificar que a maioria dos alunos associa os fungos, 
exclusivamente às doenças. Sendo assim, surgiu-se uma 
necessidade de dismistificar este conceito.

A aula prática proporcionou, não só aos alunos uma 
visão contextualizada do assunto, a partir de conteúdos 
conceituais (habito e habitat, doenças fúngicas, 
importâncias ecológica, ecológica e médica), 
procedimentais (formulação de perguntas e respostas, 
visualização e identificação dos fungos) e atitudinais 
(adoção de atitudes preventivas em relação a estas 
doenças, tais como, não consumir produtos fora do 
prazo de validade, fora da geladeira, com cheiro e 
aparência desagradáveis; aconselhar aos pais, que 

durante o preparo de alimentos (não fazer reaproveitamento 
de alimentos contaminados, até mesmo os alimentos que 
serão cozidos), aconselharem os pais, que ao comprar 
frutas e verduras, escolham as que não possuem manchas 
pretas, marrons, verdes ou brancas na casca). Como nos 
assinala Zabala [1], a importância de se estudar os 
conteúdos na perspectiva tipológica, possibilita aos alunos 
melhor intervir em seu contexto de vida. 

Outro dado que destacamos nesta experiência didática 
foi que possibilitou a um aluno portador de limitação
visual, manusear os materiais, permitindo a este associar 
com outras estruturas que ele já conhecia apartir de seu 
imaginário, facilitando sua aprendizagem.   De maneira 
geral, os alunos foram bem receptivos a esta aula, 
participaram formulando perguntas e respostas, ficaram 
também muito curiosos com o experimento, esse dado nos 
remete ao que assinala Carvalho [4] quando destaca 
importância de uma prática dialógica e interativa, 
favorecendo aos alunos uma participação efetiva, que lhe 
garante uma aprendizagem significativa, a exemplo do que 
aconteceu na aula relatada neste trabalho.

Com essa prática pode-se constatar que os alunos 
conseguem compreender melhor o assunto quando se 
utiliza de recursos pedagógicos contextualizados e 
dinâmicos que envolva a participação dos mesmos. O que
nos faz refletir sobre a necessidade de se repensar sobre a 
importância de mudança nas aulas, principalmente quando 
abordam seres microscópicos, tornando-se um estudo  
fragmentado, descontextualizado, que não os deixa 
empolgados com o assunto, nem mesmo consegue tirar 
deles suas dúvidas e seu modo de pensar sobre o assunto 
em estudo e que envolve uma gama de conceitos que estão 
atomizados e sem significado algum em sua vida cotidiana.
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Figura1. A: Aula expositiva participativa e prática, B. Material biológico (fungos) e C. Preparação e materiais 
do experimento sobre fermentação
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