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Resumo: Os poríferos são animais marinhos, portanto inexistem no contexto do interior 
alagoano, desta forma é necessário buscar outras fontes como suporte didático para o 
ensino do filo porífera visando possibilitar a criação de um ambiente propício a 
aprendizagem significativa destes conhecimentos científicos. Este estudo tem por objetivo 
desenvolver uma cartilha ilustrada sobre o filo porífera, para os alunos do 2º do ensino 
médio. A presente pesquisa é de finalidade aplicada e a abordagem empregada mescla 
dados quantitativos, através da análise estatística dos questionários e qualitativos 
percebendo a receptividade do produto educacional nas aulas de ciências. Os resultados 
apontaram que com a utilização da cartilha ilustrada após a aula teórica sobre o filo 
porífera, a média de acertos aumentou para 29% em relação a turma que não teve contato a 
cartilha ilustrada.  
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Abstract: The poríferosare marine animals, sothere are no contextinthe interior of Alagoas, 
thusit is necessary toseek other sources as course warefor teaching Porifera aiming to make 
possiblethe creationof aconducive environment formeaningful learning of theses cientific 
knowledge. This studyaims to developan illustratedprimer onthephylum Porifera, for 
studentsof the 2ndhigh school. This research isappliedand the purposeused approach 
mergesquantitative datathroughstatistical analysis ofsurveysand qualitative realizingthe 
receptivity of the educational productin the science classroom. The results showed 
thatwiththe use of illustrated book letafter thelectureon thephylum Porifera, the mean score 
in creased to 31.5% compared to the class thatdid not contactthe illustrated booklet.. 
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Introdução  

 

 A vida de acordo com a hipótese mais aceita atualmente teve inicio em águas rasas 

dos oceanos primitivos e hoje a diversidade animal nos ambientes marinhos é superior 

quando comparados aos ambientes terrestres ou de água doce (PEREIRA e GOMES, 2002). 

 Entre uma das espécies marinhas mais antigas encontram-se os poríferos, também 

conhecidos como esponjas, apresentam-se em diversas formas, cores e padrões de estrutura 

corporal, são animais filtradores, que criam uma circulação de água no corpo, que 

antigamente eram considerados como plantas e sua natureza animal só foram reconhecidas 

no final do século XVIII(COSTA e ROCHA, 2006). 
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As esponjas são inexistentes no contexto do interior alagoano, e isto pode dificultar sua 

abordagem em sala de aula, desta forma é necessário buscar outras fontes como suporte didático para 

o ensino do filo porífero, possibilitando a criação de um ambiente propício à “aprendizagem 

significativa” dos conhecimentos científicos. Afinal, é o conhecimento prévio, contendo representações 

sociais, concepções espontâneas etc., a variável mais importante que influencia a aprendizagem de 

novos conhecimentos (MOREIRA, 2011). 

Segundo Santos e Téran (2009) existem diversos tipos de problemas no ensino de zoologia, 

como o uso exclusivo do livro didático; a falta de recursos didáticos alternativos; a exposição oral 

como único recurso metodológico; o tempo reduzido para o planejamento e execução de atividades 

acadêmicas em sala de aula. Quanto aos professores, destaca-se o conhecimento reduzido destes 

sobre os táxons zoológicos e o processo de sistematização filogenética; e a limitação da 

contextualização, prejudicando o acesso ao conhecimento. 

Promover  articulação entre imagem e conhecimento científico, permite dar forma visual á 

lógica do texto didático, assim a imagem pode ter uma influência importante na prática e na reflexão 

educativa. As ilustrações científicas para o ensino do filo porífera no interior alagoano pode funcionar 

como ponte cognitiva que segundo a teoria ausubeliana fornecem idéias relevantes para a 

aprendizagem significativa dos novos conceitos (Bruzo, 2004 e Moreira, 2011). 

Com isso o objetivo deste estudo foi desenvolver uma Cartilha Ilustrada sobre o filo porífera e 

utilizá-la com os alunos do 2º do ensino médio de uma escola pública na cidade de Piranhas Alagoas. 

 

 

Procedimento Metodológico 

 

A presente pesquisa é de finalidade aplicada, pois trata de produzir um produto educacional para 

aulas de ciências, de natureza experimental. (LAVILLE e DIONNE, 1999). A abordagem empregada 

mescla dados quantitativos, através da análise estatística dos questionários e qualitativos percebendo 

a receptividade do produto educacional nas aulas de ciências. (FLICK, 2004). 

O público alvo fora alunos de 2º ano do ensino médio, de uma escola estadual de Piranhas 

Alagoas, onde foram escolhidos através de sorteio 20 alunos para compor o grupo A e mais 20 para o 

grupo B, totalizando 40 participantes. 

 A pesquisa foi constituída das seguintes etapas: 

 Elaboração de uma cartilha ilustrada sobre o filo porífera, demonstrando sua morfologia; 

 Realização de aula de aula teórica sobre o filo porífera com os grupos A e B; 

 Utilização da cartilha ilustrada após a aula teórica com o grupo B, onde todos os alunos deste 

grupo receberam a cartilha como material impresso; 

 Comparação dos resultados obtidos entre os alunos do grupo de controle (Grupo A) e do grupo 

de experimental (Grupo B); 
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Resultados e Discussões 

 

 O grupo A representa o grupo de controle, ou seja, aquele que não teve contato com a cartilha 

ilustrada durante a aula sobre poríferos, o grupo B corresponde ao grupo experimental, ou seja,  os 

alunos que além da aula teórica foram apresentados a cartilha ilustrada. 
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Considerações Finais 

 

 Os alunos demonstraram interesse na cartilha ilustrada durante a aula, pois ela demonstra 

através de desenhos esquemas que o livro didático apenas descreve, facilitando a compreensão dos 

alunos através da visualização. Com a utilização da cartilha ilustrada como apoio ao livro didático 

percebeu-se que o grupo B após o contato com este material depois da aula teórica obteve uma média 

de 29% maior em relação ao grupo A que não teve contato com a cartilha ilustrada. 
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