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Nesses tempos de mudanças políticas induzidas pela vontade de construção de uma sociedade
menos injusta, desigual e mais fraterna, a gestão democrática de um bem de uso comum do
povo, a água, está no centro de nossas inquietações e perplexidades. Tal inquietação se
explica pelo fato de que diversos aspectos da vida humana e de uma sociedade estarem
associados diretamente à qualidade do meio ambiente e à saúde da população, atuando como
determinantes no perfil da mortalidade de pessoas. Além de fatores socioeconômicos como,
distribuição de renda, condições gerais de saneamento ambiental, de trabalho, moradia e
escolaridade, a acesso à água de boa qualidade é uma das condições essenciais para a
manutenção da vida e a geração das riquezas necessárias ao desenvolvimento sustentável de
uma nação. A criação de um módulo didático para disciplina da Botânica IV (Sistemática de
Thalophyta Algae, Briophyta, Marchantiophyta e Anthocerotophyta) no curso de Ciências
Biológicas da Universidade Católica do Salvador (Ucsal), teve como objetivo apresentar uma
visão geral sobre o estudo dos taxa citados sua importância econômica, social e ecológica, na
conjuntura atual. A proposta de um manual de roteiros teórico e práticos a ser utilizado no
curso de Ciências Biológicas (Ucsal), estabelece informações básicas sobre sistemática e
taxonomia das algas através de levantamento bibliográfico, técnicas de dinâmicas de grupo e
observação de amostras coletadas no litoral de Salvador, Bahia. Este módulo engloba três
etapas. A primeira discorre sobre técnicas de esterilização de materiais, coleta, fixação e
preservação. A segunda trata dos níveis de organização e ciclos reprodutivos das algas. A
terceira é realizada através de estudo bibliográfico sobre importância econômica, social e
ecológica dos taxa para discussão. Nesse contexto, os produtos naturais extraídos de algas, a
busca de fármacos e substâncias químicas bioativas, seu uso na industria de cosméticos e
alimentícia, mostra o potencial biotecnológico da ficologia hoje, como uma ciência do social,
agregando valores na maior prática de todas, a da cidadania.
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