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RESUMO  

A Botânica se apresenta imersa em diversos pré-conceitos e problemas 

didáticos, a falta de interesse dos alunos pelos assuntos ligados aos vegetais é 

um dos mais difíceis obstáculos a serem vencidos pelos educadores. A falta de 

interesse pelos vegetais tem uma explicação evolutiva, segundo a qual os seres 

humanos imersos em um ambiente circundado de vegetação, necessitavam ficar 

atentos aos animais que representavam ameaças diretas a sua sobrevivência. 

Investigar formas alternativas e inovadoras de se realizar o ensino de Botânica 

possibilita a compreensão de como se comportam os sujeitos participantes do 

processo de ensino/aprendizagem. Dessa forma, o presente estudo tem como 

objetivos, entender como está se efetivando o processo de ensino/aprendizagem 

de Botânica, propor diferentes abordagens didáticas para atender as 

expectativas dos estudantes e produzir um material didático contendo 

sequências didáticas com foco no estudo do bioma cerrado. Para a realização 

do estudo, foram selecionadas turmas de 3° ano do Ensino Médio, da Escola 

Estadual 13 de Maio, localizada no município de Tangará da Serra, estado de 

Mato Grosso. A coleta de dados sobre a concepção botânica dos alunos e 

professores foi feita através de uma abordagem mista. A coleta dos exemplares 

botânicos privilegiou a seleção de espécies do cerrado matogrossense, 

selecionamos diferentes áreas para visitação e coleta. Os professores 

ressaltaram a falta de recursos para a realização de aulas de campo e de 

materiais para aulas práticas, mas em sua maioria não demonstraram receio ou 

aversão aos temas botânicos. Quanto ao corpo discente, demonstraram pelo 

teste aplicado sobre “cegueira botânica”, não enxergarem as plantas no mesmo 

plano de importância dos animais, mas pelo questionário analisado possuem 

conhecimento botânico satisfatório.   Palavras-chave: cegueira, botânica, 

aprendizagem, criativa  

Agradecimentos: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)  
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ABSTRACT  
  

Botany is immersed in diverse preconceptions and didactic problems; the 

student’s lack of interest in the subjects related to vegetables is one of the most 

difficult obstacles to be overcome by educators. The lack of interest in plants has 

an evolutionary explanation, according to which humans immersed in an 

environment surrounded by vegetation, needed to be attentive to the animals that 

represent direct threats to their survival. Investigating alternative and innovative 

ways of performing Botany, teaching makes it possible to understand how the 

subjects participating in the teaching / learning process behave. Thus, the 

present study aims to understand how the teaching / learning process in Botany 

is taking place, to propose different didactic approaches to meet students' 

expectations and to produce a didactic material containing didactic sequences 

focused on the study of closed biome. In order to carry out the study, we selected 

3rd grade high school classes, from the State School 13 de Maio, located in the 

municipality of Tangará da Serra, Mato Grosso state, Brazil. The collection of 

data on the botanical conception of students and teachers was done through a 

mixed approach. The collection of the botanical specimens privileged the 

selection of species from the cerrado Mato Grosso, Brazil, we selected different 

areas for visitation and collection. Teachers emphasized the lack of resources for 

field classes and practical classes, but most of them showed no fear or aversion 

to botanical themes. As for the student staff, they demonstrated by the test 

applied on "botanical blindness", that They do not see the plants with the same 

importance as the animals, but by the analyzed questionnaire they have 

satisfactory botanical knowledge. Keywords: blindness, botany, learning, 

creative.  
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1.0 - INTRODUÇÃO  

    

...Quando olho para fora desta janela e vejo margaridas fechadas, bem próximas 

umas das outras, como se tentassem resistir ao vento que as golpeia; quando 

vejo folhas  fragilmente penduradas nos ramos retorcidos como pedaços de 

papel queimado; quando vejo o riacho brotando furiosamente da montanha vale 

abaixo, carregando plantas e galhos com ele; vendo essas coisas, sou tentado 

a perguntar qual o propósito de toda esta Vida quando nós também, já não mais 

fortes o suficiente para suportar a correnteza, devemos sofrer para sermos 

levados embora com ela.” (Frank Baker, Os Pássaros, 1936).  

  

Assim como, os escritores nos fascinam com uma descrição detalhada e 

poética do ambiente idealizado e vivido por seus personagens, em que, cada 

detalhe e peculiaridade refletem a riqueza do mundo natural, o ser humano, 

sempre teve sua curiosidade despertada pela existência dos demais seres vivos 

no ambiente.   

O ser humano em seu processo de adaptação e coexistência com as 

demais espécies, buscou entender e conhecer aquelas as quais poderia fazer 

uso para facilitar sua sobrevivência e garantir sua perpetuação enquanto espécie 

(FITA; NETO, 2007).  

A existência humana, passados milhares de anos de evolução, deixou de 

ser limitada por recursos disponíveis na natureza, a domesticação de espécies 

animais e vegetais, nos permitiu ir além do entendimento utilitarista dos seres 

vivos, passamos agora a entender a natureza e importância dos seres que dela 

fazem parte para a manutenção do equilíbrio ambiental (LIMA; OLIVEIRA, 2011).  

Apesar dessa consciência social sobre a importância da preservação e 

manutenção do ambiente natural para a própria sobrevivência do ser humano, 

ainda notamos o pouco interesse ou curiosidade despertada por um grupo de 

organismos sem os quais a vida não existiria da forma como a conhecemos, o 

grupo das plantas (MELO et al. 2012).  
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O grupo das plantas, como comumente é ensinado nas escolas da rede 

de educação básica, é muitas vezes abordado sem despertar o interesse e 

curiosidade dos alunos. Diversas pesquisas sobre o ensino de botânica têm 

apontado para a necessidade de revisão da prática docente e maior valorização 

das plantas no currículo das disciplinas de ciências e biologia (ARRAIS; et al., 

2014, MELO et al, 2012, SALATINO,2016).  

Mas de que te serve saber Botânica? Essa pergunta que intitula o artigo 

de Salatino & Buckeridge (2016), nos remete aos diversos usos que fazemos da 

flora em nosso cotidiano, de nossas necessidades alimentares básicas até a 

importância estética e medicinal de várias plantas.  

 O ensino, seja dentro da área de ciências ou em outra área do 

conhecimento, enfrenta diversos problemas, quanto a infraestrutura das escolas 

e capacitação docente. Mas, o papel e ação docente nesse cenário são cruciais, 

visto que, uma simples mudança de abordagem didática pode trazer muitos 

ganhos em qualidade e significância para a educação ofertada aos estudantes 

(ARRAIS et al., 2014).  

Quanto aos estudantes, será que estão sendo estimulados a despertar a 

sua curiosidade pelo estudo das plantas? Essa é uma pergunta que vem atraído 

a atenção de diversos pesquisadores da área de Botânica e deixa claro a 

importância de entendermos como os sujeitos envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem compreendem e enxergam o ensino no Brasil.  

Sendo assim, quando pensamos sobre o conceito de “cegueira botânica”, 

cunhado por Wandersee & Schussler (2002), analisamos as causas e 

consequências da não percepção das plantas pelas pessoas em seu ambiente 

natural. A falta de importância dada as plantas em comparação aos animais, 

dificulta e atrapalha sobremaneira o ensino de Botânica.  

Ressaltamos que nossa proposta de trabalho com o conceito de  

“cegueira botânica”, não analisa literalmente o termo cegueira, visto a partir da 

deficiência visual, pois, os deficientes visuais podem, apesar de suas limitações 

identificar e perceber a existência das plantas no ambiente.   

Portanto, entendermos como está ocorrendo o ensino de Botânica e 

propor a utilização de metodologias diferenciadas e que estimulem o 

protagonismo dos estudantes no processo de ensino/aprendizagem pode  
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fornecer ferramentas didáticas importantes para a superação das dificuldades 

encontradas pelos professores no ensino de biologia nas escolas.  

O objetivo do presente estudo foi analisar as concepções de professores 

e alunos do ensino médio quanto aos conteúdos de Botânica ensinados nas 

escolas, bem como, propor a utilização da vegetação do bioma cerrado como 

forma de valorização do ambiente vivido pelos alunos.  

 Com base nos dados coletados, elaboramos dois artigos. O primeiro 

apresenta as dificuldades no processo de ensino de Botânica a partir de dados 

coletados com os cinco (5) docentes participantes do estudo, por meio de 

informações referentes as suas práticas docentes e dados sobre a formação 

inicial e continuada dos mesmos.   

Quanto a concepção dos discentes, analisamos as respostas de 82 alunos 

concluintes do Ensino Médio sobre diversos aspectos do processo de 

ensino/aprendizagem de Botânica e da Biologia de forma geral e testamos o 

conceito de cegueira botânica para, a partir dos resultados elaborarmos 

propostas didáticas que permitissem o enriquecimento e dinamização do ensino 

de Biologia.  

No segundo artigo, propomos a utilização de metodologias ativas, 

atividades práticas e de campo, bem como, a inserção das Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TDIC) no ensino e as possibilidades didáticas 

das coleções botânicas para a introdução da investigação científica no ambiente 

escolar. Sendo assim, a partir das atividades desenvolvidas, elaboramos 

propostas de trabalho com alguns conteúdos de Botânica ministrados no Ensino 

Médio, que passaram a fazer parte de um conjunto de Sequências Didáticas para 

o ensino de Botânica, com enfoque no bioma cerrado que apresentamos como 

um dos produtos de nosso Trabalho de Conclusão de Mestrado - TCM.   
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2.0- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

  

  

O trabalho de ensinar nos tempos atuais tem se mostrado cada vez mais 

desafiador e provoca nos professores questionamentos e reflexões acerca de 

como atingir suas metas e sobretudo a aprendizagem significativa dos alunos 

(MENESES et al., 2009).  

Quanto ao papel dos alunos no processo de ensino/aprendizagem 

percebemos segundo as colocações de vários autores e pesquisadores do 

campo educacional como Moran (2000), que o estímulo ao protagonismo e 

autonomia são as formas atuais mais adequadas, sendo, o professor nessa 

perspectiva, um facilitador do processo de aprender. Em suma, tais concepções 

refletem a difusão do conhecimento horizontal, permeada pelas tecnologias da 

informação (DOWBOR, 2001; TAROUCO et al. 2003).  

Desde a década de 1970, vem se discutindo a necessidade de 

implantação de teorias e práticas de ensino que estimulem a criatividade e a 

formação global dos alunos. Segundo Alencar e Fleith (2003), a influência da 

Psicologia sobre o campo educacional provoca o estabelecimento de duras 

críticas aos sistemas de ensino vigentes, principalmente pelos trabalhos e 

estudos sobre a criatividade, que apontam a falta de estímulo oferecido aos 

estudantes no desenvolvimento de suas capacidades criativas.   

 Como diversos outros temas ligados à Biologia, a Botânica se apresenta imersa 

em diversos pré-conceitos e problemas, a falta de interesse dos alunos pelos 

assuntos ligados aos vegetais é um dos mais difíceis obstáculos a serem 

vencidos pelos educadores, a falta de entusiasmo dos seres humanos por seres 

vivos estáticos como as plantas se mostra como possível explicação (MENESES 

et al. 2009).  

 A relação dos seres humanos com os animais é estudada pela etnozoologia, 

que busca no processo evolutivo do ser humano, as raízes e explicações ao 

estabelecimento das interações entre humanos e animais, o uso dos animais 

como fonte de alimento e como possíveis predadores e competidores pelo 

espaço e recursos são vistos como possíveis explicações ao interesse inerente 

das pessoas pelos animais (FITA; NETO, 2007).   



18  

  

 No ano de 2006, Wandersee e Clary foram convidados a participar do VI 

Congresso Internacional de Educação em Jardins Botânicos na Universidade de 

Oxford, Estados Unidos, na ocasião apresentaram considerações acerca de sua 

Teoria sobre “Cegueira botânica” (Theory of plant blindness). Segundo os 

autores, a falta de interesse dos seres humanos pelos vegetais tem uma 

explicação evolutiva, segundo a qual os seres humanos imersos em um 

ambiente circundado de vegetação, necessitavam ficar atentos aos animais que 

representavam ameaças diretas a sua sobrevivência e prestar menos atenção 

aos vegetais imóveis e estáticos.  

 Investigar formas alternativas e inovadoras de se realizar o ensino de 

Botânica possibilita a compreensão de como se comportam os sujeitos 

participantes do processo de ensino/aprendizagem. A busca pela inserção das 

novas tecnologias e incentivo à autonomia do aluno se mostram como 

alternativas para superar a subvalorização dada aos vegetais no ensino de 

Biologia no Ensino Médio.  

 Tendo por base a teoria de David Ausubel (1918 – 2008), a aprendizagem se 

apresenta como a organização e junção dos materiais a estrutura cognitiva do 

sujeito. Para Ausubel (ib. id.), a aprendizagem significativa no processo de 

ensino deve fornecer sentido ao objeto aprendido pelo aluno e, nessa 

perspectiva, o conhecimento/informação deve dialogar e fundamentar-se em 

conceitos relevantes pré-existentes (MOREIRA, 2012).  Segundo a teoria citada, 

é importante estabelecer a ligação direta entre o conhecimento prévio com os 

novos conhecimentos a serem adquiridos. Essa ligação não se efetivará de 

forma mecânica ou literal, mas sim de forma natural conforme os novos 

conhecimentos forem tomando sentido e estabilidade cognitiva no sujeito.  

 Segundo orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Ciências 

da Natureza e Matemática os conhecimentos de Biologia devem:   

  

[...] promover um aprendizado ativo, que, especialmente em 

Biologia, realmente transcenda a memorização de nomes de 

organismos, sistemas ou processos, é importante que os 

conteúdos se apresentem como problemas a serem resolvidos 

com os alunos, como, por exemplo, aqueles envolvendo 

interações entre seres vivos, incluindo o ser humano, e demais 

elementos do ambiente (p.15).  
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 Dentro dessa perspectiva, os PCNs propõem que o ensino priorize métodos de 

aprendizado ativo, em que o aluno seja protagonista do processo educacional, 

promovendo neste uma aprendizagem significativa e concreta que garanta a 

formação de cidadãos ativos nos processos e discussões sociais (BRASIL, 

2006).  

 Tornar a aprendizagem significativa é o grande desafio dos professores, 

sobretudo no ensino de Biologia, visto a diversidade de temas estudados e 

complexidade de conceitos e serem ensinados e aprendidos. Quando nos 

perguntamos sobre os temas mais desafiadores de se ensinar em biologia 

muitos professores podem relacionar os temas ligados a botânica.  

Sendo assim, as atividades experimentais utilizadas na aprendizagem dos 

conteúdos de ciências podem influenciar nas relações estabelecidas entre 

alunos e os objetivos de aprendizagem garantindo maior envolvimento com os 

temas ensinados (SOUZA, 2013).  

O pesquisador Mitchel Resnick (2006), seguidor da teoria construcionista, 

procura aliar criatividade e aprendizagem, discutindo que na educação infantil, 

as crianças fabricam brinquedos, instrumentos criativos que favorecem o 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades criativas. Assim, o uso de 

instrumentos motivadores de aprendizagem pode estimular mais a 

aprendizagem por temas de difícil compreensão e aparentemente pouco 

atraentes.  

 O processo de aprendizagem da Botânica necessita de alguns 

mecanismos facilitadores como atividades pedagógicas estimulantes que 

permitem o processo de interação entre ser humano e objeto de estudo (plantas), 

a existência de equipamentos adequados, domínio docente de métodos de 

ensino, aulas ativas são ótimas opções (MELO et al. 2012).  

Como ressaltam Arrais et al. (2014) em sua pesquisa sobre o ensino de 

botânica e as dificuldades na prática docente, os professores acabam por 

selecionar os conteúdos que consideram mais interessantes deixando a botânica 

em segundo plano, devido a sua complexidade e desinteresse causado pela falta 

de recursos didáticos necessários.   

 Nesse sentido, pensamos sobre o termo “Cegueira Botânica”, visto dentro da 

perspectiva da não percepção dos vegetais na estrutura e composição dos 
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ambientes naturais e passamos então a buscar por metodologias e intervenções 

no ensino de Botânica. O valor excessivo dado aos animais nos meios de 

comunicação e no ensino apresentam-se como agravantes do processo de 

desvalorização dos vegetais. A mudança nesse cenário é urgente e os botânicos 

e professores de biologia serão os principais agentes de mudança (SALATINO; 

BUCKERIDGE 2016).  

 Nessa perspectiva, a presente dissertação se justifica no fato de apresentar aos 

professores de biologia alguns caminhos possíveis na busca por tornar o ensino 

de Botânica mais atraente e efetivo pedagogicamente, valorizando a vegetação 

nativa do cerrado mato-grossense e promovendo mudanças no processo de 

ensino aprendizagem tão necessárias em nosso cotidiano escolar.  

    

3.0- OBJETIVO GERAL  
  

 Entender o processo de ensinar Botânica no ensino médio e construir 

propostas de trabalho envolvendo a vegetação do bioma cerrado.  

  

3.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

• Analisar como o ensino de Botânica pode ser melhorado nas escolas de 

ensino médio;  

• Discutir possibilidades didáticas no ensino de Botânica;  

• Produzir Sequências Didáticas para o Ensino de Botânica e um mini 

herbário para auxiliar professores e alunos no estudo dos vegetais do 

cerrado-mato-grossense.  
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ENSINAR E APRENDER BOTÂNICA: O QUE PENSAM 

PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO 

DE TANGARÁ DA SERRA, MT  

  

TEACHING AND LEARNING BOTANY: WHAT TEACHERS AND  

STUDENTS OF BASIC EDUCATION THINK OF ESCOLA  

ESTADUAL 13 DE MAIO IN TANGARÁ DA SERRA, MT  

Robson Aparecido dos Santos1  

Rogério Benedito da Silva Añez2  

A Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC)  

  

 Resumo:   

A Botânica se apresenta imersa em diversos pré-conceitos e problemas, a falta de interesse 

dos alunos pelos assuntos ligados aos vegetais é um dos mais difíceis obstáculos a serem 

vencidos pelos educadores. Nesse âmbito, entender os processos de divulgação e 

construção do conhecimento no ambiente escolar, nos permite analisar as falhas nos 

processos pedagógicos e de planejamento didático, o que, favorece e permite ao docente 

buscar alternativas e mecanismos facilitadores da aprendizagem criativa e significativa. 

O presente estudo teve como objetivos investigar o processo de ensino/aprendizagem da 

Botânica no Ensino Médio e avaliar quais as possíveis dificuldades apresentadas por 

alunos e professores no trabalho com as temáticas botânicas. A coleta de dados foi feita 

através da aplicação de questionário com 12 questões com perguntas abertas e fechadas 

aos alunos e professores de Biologia de uma escola da rede estadual de ensino de Tangará 

da Serra, MT.  Os professores ressaltaram a falta de recursos para a realização de aulas 

de campo e de materiais para aulas práticas, mas em sua maioria não demonstraram receio 

ou aversão aos temas botânicos. Quanto ao corpo discente, apesar de terem em maioria 

afirmado achar interessante a forma como as plantas são ensinadas no ensino médio, 

demonstraram pelo teste aplicado sobre “cegueira botânica”, não enxergarem as plantas 

no mesmo plano de importância dos animais.  

 Palavras-chave: botânica, cegueira, percepção.  

  

 Abstract:   

Botany is immersed in several preconceptions and problems, the lack of students' interest 

in plant issues is one of the most difficult obstacles to be overcome by educators. In this 

context, understanding the processes of dissemination and construction of knowledge in 

the school environment allows us to analyze the failures in pedagogical processes and 

didactic planning, which favors and enables the teacher to seek alternatives and 

mechanisms that facilitate creative and meaningful learning. The present study had as 

objectives to investigate the teaching / learning process of botany in high school and to 
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evaluate the possible difficulties presented by students and teachers in the work with the 

botanical themes in basic education. The data collection was done through the application 

of a questionnaire with 12 questions with open and closed questions to the students and 

professors of Biology of a state school in Tangará da Serra, Mato Grosso, Brazil. Teachers 

emphasized the lack of resources for field classes and practical classes, but most of them 

showed no fear or aversion to botanical themes. As for the student body, although most 

of them stated that it is interesting to see how the plants are taught in high school, they 

demonstrated by the applied test on "botanical blindness" they did not see the plants in 

the same plan of importance as they see the animals.   

Key words: botany, blindness, perception.  

  

  

INTRODUÇÃO  

O processo de construção e difusão de uma área do conhecimento, prescinde de 

muitos investimentos financeiros e mudanças na forma de divulgação e ensino das 

temáticas tratadas. O Brasil tem avançado nesse sentido, mas, nos últimos anos tem-se 

observado um processo de estagnação dos investimentos em pesquisa e formação 

científica (LIEVORE; PICININ & PILATTI, 2017).  Tais desafios, não estão alheios ao 

ambiente escolar, visto que, é o ambiente socialmente construído com o objetivo de 

difundir o conhecimento acumulado historicamente pela humanidade e que permite ao 

indivíduo conhecer e atuar em sociedade de forma consciente e participativa (BRASIL, 

2006).   

Nesse âmbito, entender os processos de divulgação e construção do conhecimento 

no ambiente escolar, nos permite analisar as falhas nos processos pedagógicos e de 

planejamento didático, o que, favorece e permite ao docente buscar alternativas e 

mecanismos facilitadores da aprendizagem criativa e significativa, sobretudo nas 

disciplinas ligadas as Ciências (KRASILCHIK, 2016).  

Como diversos temas abordados pela biologia, a Botânica se apresenta imersa em 

diversos pré-conceitos e problemas, a falta de interesse dos alunos pelos assuntos ligados 

aos vegetais é um dos mais difíceis obstáculos a serem vencidos pelos educadores. A falta 

de entusiasmo dos seres humanos por seres vivos estáticos como as plantas se mostra 

como possível explicação (MENESES et al., 2009).  

Outra explicação para a falta de interesse dos alunos pelos temas botânicos está 

na atuação de alguns docentes, que não tiveram uma formação inicial e continuada 

adequada para o ensino com essa área da biologia, levando-os muitas vezes a tratar o 

assunto de forma superficial (AMARAL, 2003).   

Mesmo quando o professor apresenta uma boa formação, alguns não se sentem 

confortáveis em trabalhar com o assunto. Tal realidade é justificada pela falta de ambiente 

estruturado para a realização de aulas práticas como laboratório de ciências/biologia, 
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dificuldades na obtenção de material para realizar aulas mais dinâmicas e falta de apoio 

logístico para a realização de aulas de campo (ALVES et al., 2016).  

Dessa maneira, quando analisamos estudos sobre a temática “Ensino de 

Botânica”, observamos que as mesmas trazem dados que refletem a desvalorização e falta 

de afinidade por parte de alunos e professores do ensino básico. Tais dados, são oriundos 

de uma educação arcaica pautada na transferência de conhecimentos, uso exclusivo do 

livro didático como fonte de informação e falta do uso de metodologias ativas que atraiam 

a participação dos alunos no processo de ensino/aprendizagem, além da necessidade de 

capacitação e atualização dos profissionais docentes (ARRAIS; et al., 2014, MELO et al, 

2012, SALATINO; BUCKERIDGE, 2016, SANTOS; NETO,  

2012).  

O trabalho de ensinar nos tempos atuais tem se mostrado cada vez mais desafiador 

e provoca nos professores questionamentos e reflexões acerca de como atingir suas metas 

e sobretudo a aprendizagem significativa dos alunos (MENESES et al., 2009).  

Quanto ao papel dos alunos no processo de ensino/aprendizagem percebemos 

segundo as colocações de vários autores e pesquisadores do campo educacional como 

Moran (2000), que o estímulo ao protagonismo e autonomia são as formas atuais mais 

adequadas, sendo, o professor nessa perspectiva, um facilitador do processo de aprender. 

Em suma, tais concepções refletem a difusão do conhecimento horizontal, permeada pelas 

tecnologias da informação (DOWBOR, 2001; TAROUCO et al. 2003).  

Desde a década de 1970, vem se discutindo a necessidade de implantação de 

teorias e práticas de ensino que estimulem a criatividade e a formação global dos alunos. 

Segundo Alencar e Fleith (2003), a influência da Psicologia sobre o campo educacional 

provoca o estabelecimento de duras críticas aos sistemas de ensino vigentes, 

principalmente pelos trabalhos e estudos sobre a criatividade, que apontam a falta de 

estímulo oferecido aos estudantes no desenvolvimento de suas capacidades criativas.   

Investigar formas alternativas e inovadoras de se realizar o ensino de Botânica 

possibilita a compreensão de como se comportam os sujeitos participantes do processo de 

ensino/aprendizagem. A busca pela inserção das novas tecnologias e incentivo ao 

protagonismo do aluno se mostram como alternativas para superar a subvalorização dada 

aos vegetais no ensino de biologia no Ensino Médio (URSI et al., 2018).  

 Tendo por base a teoria de David Ausubel (1918 – 2008), a aprendizagem se apresenta 

como a organização e junção dos materiais a estrutura cognitiva do sujeito. Para Ausubel 

(ib. id.), a aprendizagem significativa no processo de ensino deve fornecer sentido ao 

objeto aprendido pelo aluno e, nessa perspectiva, o conhecimento/informação deve 

dialogar e fundamentar-se em conceitos relevantes pré-existentes (MOREIRA, 2012).  

 Segundo a teoria citada, é importante estabelecer a ligação direta entre o conhecimento 

prévio do aluno com os novos saberes a serem adquiridos. Essa ligação não se efetivará 

de forma mecânica ou literal, mas sim de forma natural conforme os novos conhecimentos 

forem tomando sentido e estabilidade cognitiva no sujeito.  
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 Segundo orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Ciências da 

Natureza e Matemática os conhecimentos de Biologia devem:   

  

[...] promover um aprendizado ativo, que, especialmente em Biologia, 

realmente transcenda a memorização de nomes de organismos, sistemas ou 

processos, é importante que os conteúdos se apresentem como problemas a 

serem resolvidos com os alunos, como, por exemplo, aqueles envolvendo 

interações entre seres vivos, incluindo o ser humano, e demais elementos do 

ambiente (p.15).  

  

 Dentro dessa perspectiva, os PCNs propõem que o ensino priorize métodos de 

aprendizado ativo, em que o aluno seja protagonista do processo educacional, 

promovendo neste uma aprendizagem significativa e concreta que garanta a formação de 

cidadãos ativos nos processos e discussões sociais (BRASIL, 2006).  

Sendo assim, as atividades experimentais utilizadas na aprendizagem dos 

conteúdos de ciências podem influenciar nas relações estabelecidas entre alunos e os 

objetivos de aprendizagem garantindo maior envolvimento com os temas ensinados 

(SOUZA, 2013).  

O pesquisador Mitchel Resnick (2006), seguidor da teoria construcionista, procura 

aliar criatividade e aprendizagem, discutindo que na educação infantil, as crianças 

fabricam brinquedos, instrumentos criativos que favorecem o desenvolvimento de 

habilidades e potencialidades. Assim, o uso de instrumentos motivadores de 

aprendizagem pode estimular mais a aprendizagem por temas de difícil compreensão e 

aparentemente pouco atraentes.  

 O processo de aprendizagem da Botânica necessita de alguns mecanismos 

facilitadores como atividades pedagógicas estimulantes que permitem o processo de 

interação entre ser humano e objeto de estudo (plantas), a existência de equipamentos 

adequados, domínio docente de métodos de ensino, aulas ativas (MELO et al. 2012).  

Como ressaltam Arrais et al. (2014) em sua pesquisa sobre o ensino de botânica e 

as dificuldades na prática docente, os professores acabam por selecionar os conteúdos que 

consideram mais interessantes deixando a botânica em segundo plano, devido a sua 

complexidade e desinteresse causado pela falta de recursos didáticos necessários.   

 Nesse sentido, refletimos sobre o conceito de cegueira botânica, visto dentro da 

perspectiva da não percepção dos vegetais na estrutura e composição dos ambientes 

naturais. No ano de 2006, Wandersee e Clary foram convidados a participar do VI 

Congresso Internacional de Educação em Jardins Botânicos na Universidade de Oxford, 

Estados Unidos, na ocasião apresentaram considerações acerca de sua Teoria sobre 

“Cegueira botânica” (Theory of plant blindness).   

Segundo os autores supracitados, a falta de interesse dos seres humanos pelos 

vegetais tem uma explicação evolutiva, segundo a qual os seres humanos imersos em um 

ambiente circundado de vegetação, necessitavam ficar atentos aos animais que 
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representavam ameaças diretas a sua sobrevivência e prestar menos atenção aos vegetais 

imóveis e estáticos.  

O valor excessivo dado aos animais nos meios de comunicação e no ensino 

apresentam-se como agravantes do processo de desvalorização dos vegetais. A mudança 

nesse cenário é urgente e os botânicos e professores de biologia serão os principais 

agentes de mudança (SALATINO; BUCKERIDGE 2016).  

Diante do exposto o presente estudo teve como objetivos investigar o processo de 

ensino/aprendizagem da Botânica no ensino médio e avaliar quais as possíveis 

dificuldades apresentadas por alunos e professores no trabalho com as temáticas botânicas 

na educação básica.  

  

MATERIAL E MÉTODOS  

Para a realização do estudo, foram selecionadas turmas de 3° ano do Ensino Médio 

Inovador, da Escola Estadual 13 de Maio, localizada no município de Tangará da Serra, 

estado de Mato Grosso, que atua exclusivamente com a oferta de Ensino Médio, tendo no 

ano em que a pesquisa foi conduzida um corpo discente de aproximadamente 947 alunos, 

desse total cerca de 200 alunos estavam matriculados nas turmas de 3° ano participantes 

do estudo.  

A coleta de dados foi feita através da aplicação de questionário com 12 questões 

com perguntas abertas e fechadas. Foi aplicado um questionário aos alunos e outro aos 

professores de Biologia, a fim de entender como os diferentes sujeitos envolvidos no 

processo de ensino/aprendizagem enxergam o conteúdo de Botânica.  Tal forma de coleta 

de dados segundo Muniz (2010) “se torna eficaz por ser possível aplicá-lo a uma amostra 

grande de indivíduos, diferentemente de uma entrevista, por poder ser aplicado em 

diversos grupos, sem que haja a necessidade da presença do pesquisador no local...”.  

Muniz (2010) citando Sá (1996), afirma que: “a escolha do método para a coleta 

de dados deve levar em consideração a natureza do objeto estudado, tipo de população e 

constrangimento da situação, além do sistema teórico que justifica a pesquisa’. Na 

pesquisa em questão optamos por ter como público alvo alunos matriculados no 3° ano 

do Ensino Médio, visto que, este grupo de alunos já teve contato com a área da Botânica 

e dessa forma, podiam opinar e apresentar julgamentos acerca da forma como a mesma 

foi ensinada.    

Os alunos foram convidados a responder ao questionário e tiveram 20 minutos 

para responder as 12 questões. O questionário foi elaborado com o Google Formulários e 

encaminhado aos e-mails dos alunos matriculados nas turmas de 3° ano da escola. O 

questionário aplicado teve por objetivo, entender como os alunos enxergam ou não as 

plantas como constituintes importantes do ambiente (cegueira botânica).  Foi solicitado 

aos professores que estivessem ministrando aulas nas turmas que levassem os alunos ao 

laboratório de informática para responder ao questionário, os mesmos foram informados 

previamente sobre os objetivos e importância do trabalho.  
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Os questionários foram analisados por meio de análise quantitativa e qualitativa 

de respostas, sendo, portanto, uma abordagem mista. Utilizamos a pesquisa com survey 

que é definida como a que busca diretamente com o grupo de interesse a respeito dos 

dados que se deseja obter, ou seja, compreender diretamente com os alunos e professores 

quais são as abordagens mais significativas e facilitadoras no ensino de Botânica.  

O processo de obtenção dos dados seguiu aos critérios e exigências do CEP 

(Comitê de Ética em Pesquisa) da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT 

e foi realizado em uma escola estadual de ensino médio do município de Tangará da Serra, 

Mato Grosso com alunos concluintes da educação básica em nível médio.  

Em nossa coleta de dados sobre o ensino de Botânica, aplicamos também um 

questionário a 5 (cinco) professores de Biologia que ministram aulas na unidade de ensino 

selecionada. A coleta de informações com os professores de Biologia foi feita também 

com o uso de formulário eletrônico, semelhante ao elaborado para os alunos, os mesmos 

foram questionados quanto a experiência com o ensino de Botânica, as dificuldades ou 

não com a matéria e sobre metodologias de ensino que vinham de encontro à inserção de 

novos métodos de ensino na prática pedagógica.  

  

  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

O QUE PENSA O PROFESSOR?  

O Ultracrepidarismo se caracteriza pelo hábito de se expressar opiniões ou dar 

conselhos sobre assuntos que vão além do conhecimento do próprio. Nesse sentido, apesar 

de todos acharem que tem o direito de opinar e discutir sobre educação e sobre o fazer 

docente, a opinião de quem realmente entende do assunto ou que tem como fazer diário 

o trabalho de levar conhecimento é desprezado ou ignorado na tomada de decisões. 

Bastam serem apresentados dados estatísticos e resultados das avaliações de massa para 

se iniciar o julgamento de uma educação que é, em todas as suas formas de organização 

e efetivação diversa e desigual, o que acaba por desestimular ainda os professores que 

não são inseridos no planejamento e análise dos dados avaliados (CARVALHO; 

MACEDO, 2011).   

A desigualdade observada na educação não é fruto exclusivo dos investimentos 

em políticas públicas educacionais ou em infraestrutura e formas de acesso, ela se 

manifesta até mesmo no dia a dia de sala de aula, na escolha do que vamos ou não ensinar 

a nossos alunos, escolhendo os conteúdos e temas que consideramos mais relevantes e 

importantes, ou que demonstrem atrair mais a atenção dos alunos (URSI et al., 2018).   

Sendo assim, não há como garantir que todos os conteúdos e temas inseridos no 

currículo sejam trabalhados e abordados de forma igual. Dentro da área de Ciências o 



31  

  

cenário é ainda mais complicado, visto a importância e necessidade de inserção da 

investigação científica no cotidiano das escolas brasileiras (KRASILCHIK, 2016).  

Entre os 5 professores participantes da pesquisa que responderam ao questionário 

enviado eletronicamente, observa-se que o tempo de atuação como docente é bastante 

variado sendo que, um dos profissionais que responderam ao questionário possui 24 anos 

de experiência e no outro extremo temos um profissional que leciona há apenas 1 ano, os 

demais, 2, 10 e 15 anos.  

  

Figura 1 – “Durante o período de Faculdade, qual era sua área preferida da Biologia?”  

  
Fonte: Autor, 2018.  

Na Figura 1, podemos observar que ao serem questionados sobre a área da biologia 

em que apresentavam maior afinidade durante o período de faculdade, a opção Zoologia 

foi assinalada 3 vezes, seguida por citologia e botânica indicada por um (1) participante 

cada. Essa pergunta, nos serve como ferramenta de análise para entendermos as possíveis 

preferências ou maior habilidade do docente ao desenvolver sua prática de ensino.  

Para Silva et al. (2006), os professores são influenciados em seu modo de ensinar 

de duas formas básicas: pelo currículo estabelecido pelo estado, por meio de documentos 

oficiais e projetos de formação e capacitação docente e pela sua experiência de vida 

pessoal e acadêmica. Apesar disso, os autores ressaltam que na maioria das escolas 

brasileiras o professor possui autonomia para pesquisar e direcionar sua atividade docente 

de acordo com as peculiaridades e necessidades de aprendizagem percebidas pelo mesmo.  

Tal autonomia, não justifica o professor privar o aluno de ter acesso a 

determinadas áreas do conhecimento, é necessário que saia de sua zona de conforto em 

nome do aprendizado, como profissional responsável pela formação crítica dos 

estudantes, o mesmo deve rever seus conceitos, suas práticas e métodos de ensino e 

adequá-los ao mundo contemporâneo. (SILVA, 2015).  

 A figura abaixo extraída do trabalho de Ursi et al. (2018), resume os principais desafios 

a serem superados no ensino de Botânica. Para os autores, as abordagens e estratégias de 

ensino utilizadas nas aulas de Botânica tem sido desenvolvidas de forma 

descontextualizada, gerando desinteresse e dificuldades de aprendizagem por parte dos 

alunos, a falta de realização de atividades de cunho prático também são mencionadas 
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pelos autores, o pouco uso das tecnologias digitais tão familiares aos estudantes também 

dificultam a concretização da aprendizagem.   

Para a área da Botânica, ib. idem defendem que o ensino seja pautado em cinco 

dimensões, a saber: Ambiental – permitindo a análise do impacto das ações humanas 

sobre a natureza e possíveis soluções para o mesmo;  Filosófica, cultural e histórica – 

favorecendo a compreensão do papel da ciência na evolução da humanidade e sua relação 

com a economia, tecnologia e religião; Ética – possibilitando ao estudante posicionar-se 

na análise e discussões que envolvam assuntos de ampla repercussão ligados aos avanços 

e pesquisas científicas que são disseminados pelos meios de comunicação em massa, 

como o aborto, a eutanásia, biodiversidade e relações internacionais, entre outros; Médica 

– facilitando a compreensão de conceitos biológicos básicos relacionados com a 

prevenção e cura de doenças, acrescentamos a essa dimensão a valorização do 

conhecimento popular sobre a fauna e flora utilizada na medicina popular; Estética – 

permitindo a percepção do meio ambiente e seus componentes bióticos com foco na 

integração entre razão-imaginação-sentimentosemoções, tendo por possíveis resultados 

mudanças em comportamentos e valores cotidianos e potencialmente danosos ao 

ambiente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 2 – Conectores do saber: “Principais desafios a serem superados no ensino de 

Botânica”.  
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Fonte: Ursi et al. 2018.  

Com foco na obtenção de dados sobre o uso das novas tecnologias no ensino, 

apontados por Ursi et al. (2018) como desafios a serem superados no ensino de Botânica, 

perguntamos aos professores se em sua prática pedagógica diária, procuram inserir as 

novas tecnologias como ferramentas de ensino. Dos 5 entrevistados que trabalham na 

escola, apenas um (1) afirmou utilizar sempre os recursos tecnológicos, os 4 professores 

restantes, afirmaram que utilizam esporadicamente as novas tecnologias em suas aulas.   

 A questão vem ao encontro das recomendações das principais pesquisas sobre o ensino 

de Botânica e da biologia como um todo. Segundo Góis et al. (2018), ao utilizar mídias e 

tecnologias, o professor deve agir como um orientador, fornecendo auxílio quando 

necessário e detalhando o uso de cada recurso para sanar dúvidas e favorecer o 

desenvolvimento de uma aprendizagem colaborativa.  

No entanto, para Azevedo et al. (2014), o professor apesar de entender a 

importância e necessidade de incorporação das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação - TDIC em sala de aula, não se sente inserido na era digital quando 

associada a prática docente. O professor, apesar de, fazer uso das tecnologias em seu 

cotidiano, pode sentir-se inseguro ao utilizá-las em seu ofício e vir perder a autoridade e 

posto de detentor do conhecimento, tendo por resultado o não atendimento as expectativas 

e demandas dos discentes (nativos digitais).   

Para finalizarmos destacamos a observação de Boutin (2017) que mostra que “a 

época do mestre detentor do saber instituído e da autoridade absoluta é muito ultrapassada, 

sobretudo se levando em conta o funcionamento da escola atual.” Tal afirmação reforça a 
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necessidade urgente de serem implementadas políticas públicas eficazes para a capacitação e 

preparação do professor para o trabalho com as TDIC.  

  

Figura 3 – Quando você ensina os conteúdos referentes 

à Botânica em sua disciplina, qual é sua maior 

dificuldade?  

Figura 4 – Você realiza aulas práticas de 

laboratório ou aulas de campo com frequência em 

sua escola?  

  

Fonte: Autor, 2018.  

  

Fonte: Autor, 2018.  

  

 

Figura 5 - Quando você ensina sobre os vegetais em 

suas aulas, você procura enfocar os Biomas 

predominantes em sua região?  

  

Figura 6 -Você estaria disposto a utilizar 

metodologias de ensino que visassem 

desenvolver a criatividade e autonomia de seus 

alunos?  

    
   Fonte: Autor, 2018.  

Fonte: Autor, 2018.  

  

Ao serem questionados sobre as dificuldades encontradas no ensino de Botânica 

(Figura 3) os docentes, apontaram a complexidade dos conceitos envolvidos e dificuldade 

de acesso a materiais para aulas práticas como os principais obstáculos, a falta de interesse 

dos alunos também foi apontada por um dos docentes. Ambas as alternativas se inter-

relacionam de certa forma, pois a formação inicial do professor pode não o capacitar para 

trabalhar os conceitos botânicos com segurança e sendo capaz de planejar e executar aulas 

práticas com os alunos, dessa forma, dificilmente o mesmo conseguirá prender a atenção 

do aluno e causar encantamento pelo conteúdo (URSI et al., 2018).  
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A realização de aulas práticas e de campo na escola também foi investigada 

(Figura 4), 3 docentes, afirmaram realizá-las com frequência, as aulas práticas e de campo 

são excelentes motivadoras e facilitadoras da aprendizagem significativa, pois permitem 

ao estudante vivenciar a rotina científica e entrar em contato direto com o objeto de estudo 

(OLIVEIRA; CORREIA, 2013, BARTZIK; ZANDER, 2016; KRASILCHIK, 2016; 

URSI et al., 2018).   

Outro ponto analisado em nossa pesquisa ,foi a utilização da biodiversidade local 

durante a realização das aulas de Botânica, com foco na utilização dos biomas presentes 

no estado de Mato grosso, como recurso didático e exemplos no processo de 

contextualização das aulas (CRUZ et al., 2018). Nessa pergunta, (Figura 5) apenas um 

dos professores disse não utilizar os biomas locais em sua rotina de ensino, dessa forma, 

percebemos que entre os docentes participantes existe a preocupação com o processo de 

contextualização e valorização do conhecimento prévio dos estudantes que é levado em 

consideração no planejamento e execução das aulas de botânica.   

As necessidades e anseios da sociedade contemporânea requerem das escolas, uma 

reformulação de suas práticas pedagógicas, que priorize uma readequação dos conteúdos 

ensinados, priorizando aqueles que são mais significativos aos estudantes e sobretudo que 

garantam a melhoria da qualidade de vida e influencie de forma positiva a comunidade 

na qual o aluno está inserido. Nesse âmbito, as propostas de ensino e pesquisas sobre 

temas ambientais facilitam a transformação da relação ser humano/natureza e permitem 

a melhora da qualidade de vida de todos (BORGES; LIMA, 2007).  

A preocupação com a qualidade do ensino, desenvolvimento da autonomia e 

criatividade dos estudantes fica evidente na Figura 6, em que todos os docentes afirmaram 

estar dispostos a utilizar metodologias de ensino inovadoras em suas aulas. Tal 

constatação reforça a importância da implementação de cursos de formação continuada 

específicos a cada área do conhecimento e o estabelecimento de parcerias com 

Instituições de Ensino Superior – IES (URSI et al., 2018) para levar novas saberes aos 

docentes da educação básica e promover um ensino de melhor qualidade aos alunos, 

garantindo melhoria no desenvolvimento cognitivo dos mesmos (SOARES, 2007).  

Outro aspecto abordado em nosso estudo, que justifica em muitos casos a 

desvalorização dos vegetais no processo de ensino/aprendizagem é o conceito de 

“cegueira botânica”. Dessa forma, perguntamos aos professores se alguma vez durante 

sua formação ou atuação profissional ouviu falar sobre o conceito.  

Segundo Ursi et al. (2018), a forma tradicional de ensino que desestimula o aluno 

a pensar e produzir conhecimento, acaba por fomentar o estabelecimento do 

“analfabetismo e cegueira botânicos”, sendo urgente a implantação de práticas didáticas 

estimulantes e que facilitem e não dificultem o ensino da Botânica, aproximando os 

alunos as temáticas e atividades desenvolvidas em sala de aula e nos ambientes não 

formais de aprendizagem.   

Para analisar a opinião e percepção dos professores sobre o conceito, pedimos aos 

mesmos que definissem o conceito a partir de suas análises e entendimento sobre a teoria. 

A seguir apresentamos as respostas dadas pelos mesmos no questionário enviado:  
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Quadro 1 – Definições apresentadas pelos docentes da EE 13 de Maio, sobre o conceito 

de “cegueira botânica”  

A 1- “Que estão presentes mas poucos conseguem observar ou dar atenção.  

A 2- “O enfoque com mais ênfase em outras disciplinas biológicas e não 

botânica”.  

A 3 - “Significa que não é um conteúdo que chama a atenção dos alunos, 

tornando menos atrativo ou interessante. Aí dá-se o nome.”  

A 4- “A falta de conhecimento sobre a importância dos vegetais, 

principalmente pelos biomas de cada região, outras áreas da biologia recebem uma 

atenção muito mais ampla e a botânica é esquecida.”  

A 5- Não respondeu à questão.  

Fonte: Autores, 2018.  

Um (1) dos entrevistados não respondeu à pergunta, o mesmo pode não ter se 

sentido à vontade para apresentar uma resposta pelo desconhecimento sobre a temática.  

Quanto aos demais observa-se pelas respostas fornecidas, que os professores com exceção 

do A1 que defini o conceito de maneira mais ampla e mais relacionada com a proposta 

por Wandersee e Clary (2006). Os demais a relacionam diretamente com o ensino de 

botânica, não deixando com isso de estarem refletindo sobre a desvalorização das plantas 

frente aos animais no ensino, mas o conceito dentro do ponto de vista social e global sobre 

o problema deixa de ser pensado dentro dessa perspectiva.  

As dificuldades mencionadas acima, aliadas ao “zoocentrismo” ou 

“zoochauvinismo” torna os vegetais menos importantes no processo de ensino do que os 

animais, visto que os mesmos são vistos como mais atrativos pelos estudantes (BALAS; 

MOMSEN, 2014)  

Os docentes foram questionados a seguir sobre o que acreditam que poderiam 

fazer para tornar o ensino de Botânica no ensino médio mais eficiente e gratificante para 

alunos e professores.   

As possíveis respostas a pergunta não continham um conceito ou linha teórica a 

ser seguida, por isso percebemos que todos os docentes entrevistados se sentiram mais 

confortáveis em respondê-la. A pergunta deixava o entrevistado a vontade para expor suas 

ideias e opiniões acerca de como melhorar a aprendizagem de seus alunos e do que 

estariam dispostos a fazer para alcançar tal resultado. As respostas são apresentadas a 

seguir:  

  

  

A1 – “Sempre se atualizar”.  

A2- “Acredito que o uso prático de material biológico, bem como o ensino de 

técnicas de coleta, catalogação, estudo de estruturas, identificação etc. facilitaria a 
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absorção do conteúdo conceitual, que muitas vezes é de difícil compreensão do aluno por 

exigir alto grau de abstração”.  

A3- “As aulas de campo seriam interessantes e diferentes para eles, aulas de 

laboratório também eles ficam super curiosos mas nem sempre tem como, porém falta 

material no laboratório”.  

A4- “Aulas práticas com materiais mais acessíveis. Disponibilidade de material 

nos laboratórios. Pais mais preocupados com a aprendizagem do aluno.”  

A5- “Aulas de campo, uma horta funcional, alimentos com ingredientes retirados 

dessa horta, um laboratório que tivesse um técnico capacitado para preparar aulas 

práticas etc. Microscópios funcionais etc...”  

As respostas apresentam uma preocupação com a dinamização das aulas, a 

realização de experimentos de laboratório e realização de aulas de campo. Destacamos a 

questão da falta de material para aulas práticas e de recursos financeiros para efetivação 

das propostas, também como ressalta o entrevistado A4 “Pais mais preocupados com a 

aprendizagem do aluno.” A importância da família no acompanhamento do aprendizado 

do aluno é fundamental, por mais que os professores se esforcem para melhorarem suas 

aulas, a alfabetização biológica (KRASILCHIK, 2016) só será possível com uma 

participação de toda a sociedade.  

Sendo assim, os professores necessitam superar suas possíveis antipatias pelos 

assuntos botânicos e procurar formas de trabalhar os temas em que se sintam mais 

confiantes e confortáveis para provocar nos estudantes a curiosidade pelo mundo das 

plantas (SALATINO; BUCKERIDGE, 2016).  

  

O QUE PENSA O ALUNO?  

  

Para Boutin (2017) a relação professor - aluno apresenta duas dimensões 

essenciais: a primeira é uma dimensão pedagógica ou “cognitiva” na qual se efetivam as 

atividades de ensino/aprendizagem, a segunda é vista como uma dimensão socioafetiva, 

que inclui os comportamentos e atitudes de alunos e professores.   

Os professores, ao planejarem e executarem suas atividades pedagógicas, devem 

estar em consonância com os documentos que regem a educação básica brasileira. 

Documentos oficiais como os PCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais e mais 

recentemente o projeto do Novo Ensino Médio e discussões acerca da BNCC (Base 

Nacional Curricular Comum) devem ser partes integrantes dos planos de ensino. 

(BRASIL, 2018).  

Todas as dimensões teóricas direcionam o professor a pensar em sua aula, e buscar 

atender as expectativas dos discentes e da sociedade que precisa de cidadãos capazes de 

resolver os problemas e desafios que emergem cotidianamente.  Apesar dessa inegável 

preocupação, percebemos pelos índices de qualidade e proficiência dos alunos brasileiros, 

que há muito o que se melhorar para garantirmos um ensino de qualidade. Por exemplo, 
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os resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na 

sigla em inglês) colocou o país na 63ª posição em ciências, nossos alunos estão muito 

aquém do esperado em comparação com alunos de outros países com mesmo nível de 

escolaridade (BRASIL ,2018).  

Para Bizzo (2007), o ensino em Ciências deve fornecer aos estudantes as 

competências e habilidades necessárias para desenvolver uma visão ampla sobre o 

processo de construção do conhecimento cientifico, devemos estimulá-los e pensar sobre 

os fenômenos e buscar explicações para os mesmos, ou seja, devemos instrumentaliza-

los para desenvolver o raciocínio lógico e crítico sobre temas discutidos no cenário global 

e local.    

Dessa forma, é urgente que busquemos maneiras diversas de atingir aos objetivos 

educacionais para o ensino de Ciências Naturais nas escolas, visto que, a formação de 

uma sociedade crítica e capaz de agir perante os desafios de um mundo globalizado e em 

constante mudança prescinde de uma formação mínima nas diversas áreas do 

conhecimento (BRASIL, 2006, BRASIL, 2018).  

Para Silva (2015), é somente com o uso da experimentação e da construção de 

conhecimento que chegaremos a uma aprendizagem significativa e de qualidade. Segundo 

a mesma, é fundamental que os alunos da educação básica recebam os conteúdos 

Botânicos com uma abordagem científica correta e que valorize o conhecimento prévio 

do discente.  

Sendo assim, ao investigarmos a percepção dos alunos sobre o ensino de Botânica, 

tivemos a oportunidade de reunir o conhecimento prévio dos mesmos sobre a temática 

estudada. Os dados coletados também são importantes para o planejamento e proposição 

de medidas alternativas e que ampliem e favoreçam a aprendizagem significativa.  

Em nosso estudo, obtivemos a participação de 82 alunos que aceitaram participar 

da pesquisa, 42% dos  estudantes matriculados nos 3° anos da escola, sendo 50% do sexo 

masculino e 50% do sexo feminino, com idades entre 15  e 18 anos ou mais, nos três 

turnos de funcionamento da unidade escolar.  

Entre os alunos entrevistados, 82,9% afirmaram achar interessante a forma como 

as plantas são estudadas na escola, o que vem na contramão de nossa hipótese inicial de 

pouco interesse dos mesmos pela botânica. Ao serem questionados sobre se sabem o que 

seria um herbário, 51,2% disseram desconhecer o que seria o mesmo. Quando analisamos 

esse resultado percebemos que apesar da maioria afirmar achar interessante a forma como 

as plantas são ensinadas na escola, nem todos conhecem o processo de identificação 

científica e armazenamento das espécies vegetais para o estudo científico, processo no 

qual o herbário é elemento chave e fundamental.  

Tais dados reforçam a necessidade de buscarmos inserir as metodologias 

científicas como parte integrante do currículo das ciências naturais, o foco no livro 

didático dificulta e não oportuniza ao aluno vivenciar e entender como se constrói o 

conhecimento científico, sobretudo no ensino de Botânica (URSI et al., 2018).  
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Outro dado interessante que foi obtido, 97% dos alunos entrevistados consideram 

que a realização de aulas práticas torna a aprendizagem mais fácil, independentemente do 

conteúdo ensinado. Tal informação reforça o que dizem autores como OLIVEIRA; 

CORREIA, 2013, BARTZIK; ZANDER, 2016; KRASILCHIK,  

2016; URSI et al., 2018 e vem de encontro também com a afirmação dos professores 

entrevistados que em maioria afirmaram utilizar com frequência as aulas práticas e de 

campo em sua rotina pedagógica.  

Quando questionados sobre o tipo de vegetação encontrada em sua cidade, 25% 

afirmaram desconhecer a mesma, se voltarmos a Figura 5, em que verificamos que um 

dos docentes não costuma enfocar os biomas nativos em suas aulas com frequência, 

perceberemos que apesar de estarmos discutindo nacionalmente a implantação de uma 

BNCC, não podemos abrir mão de valorizar os conhecimentos sobre o ambiente local e 

sobre o conhecimento prévio do aluno que interage com um ambiente natural específico.   

Figura 7 – Marque abaixo as plantas que você Figura 8- No Estado de Mato Grosso podemos conhece? 

identificar três biomas importantes. Quais?  

  

  
Fonte: Autor, 2018.  

Fonte: Alunos, 2018.  

Na Figura 9, objetivamos avaliar o conhecimento sobre plantas típicas do cerrado 

conhecidas pelos alunos. O ipê (Tabebuia sp), planta cultivada amplamente na cidade nos 

canteiros como planta ornamental foi a espécie mais lembrada pelos mesmos, seguida 

pelo pequi (Caryocar brasiliense), que tem os frutos amplamente utilizados na 

gastronomia local. Tal informação mostra que os alunos conseguem ligar a espécie 

vegetal ao seu ambiente natural.  

Costa et al., (2010), ao estudarem a visão do bioma cerrado por alunos do ensino 

fundamental, observaram que os mesmos demonstraram a partir de critérios utilizados em 

seu estudo possuir visão satisfatória sobre as características típicas do bioma, mas 

consideraram não completamente satisfatória a visão analisando-se o nível das respostas 

discursivas elaboradas pelos alunos.   

Já no estudo de  Cruz  et al. (2018),  sobre a percepção de alunos do ensino médio, 

observaram que existe uma fragilidade na relação dos alunos com o bioma cerrado, sendo 

que as escolas apresentam em sua arborização espécies exóticas que passam a ser mais 
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conhecidas pelos alunos, sendo necessário aos professores darem maior ênfase e foco 

sobre o bioma em suas aulas.  

Em nosso estudo, as espécies lembradas foram aquelas que fazem parte do 

cotidiano, sendo um importante ponto de partida para um trabalho dentro da Botânica, o 

que atende aos objetivos pretendidos em nossa pesquisa, mas, acreditamos que uma coleta 

de dados com foco mais específico sobre o bioma cerrado possa revelar dados mais 

concretos a respeito do conhecimento real dos alunos sobre o bioma.   

Na Figura 8, analisamos o conhecimento sobre as formações vegetais encontradas 

no estado com foco na identificação dos biomas locais, dos 80 alunos que responderam à 

questão, 75% assinalaram a alternativa que apresentava os biomas cerrado, floresta 

amazônica e pantanal como os três biomas encontrados no estado, esse resultado mostra 

um grau de percepção ambiental elevado por parte dos alunos. A percepção ambiental é 

um processo de construção histórica e social, que são vividas em cada cultura (ARAÚJO; 

SOVIERZOSKI, 2016).  

O conteúdo Biomas é trabalhado nas disciplinas de biologia e geografia no ensino 

médio, o que difere é a abordagem e especificidade de cada disciplina e foco dado no 

trabalho com a temática, mas tal informação, pode justificar o fato de a maioria ter 

acertado a pergunta.  

Em nosso questionário, perguntamos aos alunos sobre a preservação dos biomas 

encontrados no estado, 67% afirmaram que percebem que os mesmos não estão sendo 

preservados. Essa informação mostra que o grupo estudado está atento as informações 

acerca dos dados ambientais, visto que, segundo dados do INPE o estado de Mato Grosso 

foi o campeão em focos de queimadas em 2018 e o bioma floresta amazônica foi o mais 

atingido seguido pelo cerrado em escala nacional (BRASIL, 2019).  

Tais informações, são reafirmadas ao observarmos os dados obtidos na questão 

abaixo (Figura 9), em que novamente percebemos as queimadas como o principal agente 

destruidor do ambiente natural apontado pelos alunos.  

Figura 9 – O que você percebe que está destruindo o nosso ambiente?  

  

Fonte: Autor, 2018.  

Os dados apresentados acima reforçam a oportunidade do uso do conhecimento 

prévio dos alunos para aproximá-los das temáticas a serem estudadas. De acordo com 

Machado (2015), quando o professor valoriza e considera as concepções e representações 
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múltiplas que os alunos possuem e trazem para o ambiente escolar ele (professor) 

consegue trazer e estabelecer ligações entre o contexto social vivenciado pelo estudante 

e os conhecimentos ensinados na escola.  

A relação dos seres humanos com os animais é estudada pela etnozoologia, que 

busca no processo evolutivo do ser humano, as raízes e explicações ao estabelecimento 

das interações entre humanos e animais, o uso dos animais como fonte de alimento e como 

possíveis predadores e competidores pelo espaço e recursos são vistos como possíveis 

explicações ao interesse inerente das pessoas pelos animais (FITA; NETO, 2007).   

  

TESTANDO O CONCEITO DE CEGUEIRA BOTÂNICA COM  

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO  

  

Um dos principais aspectos analisados em nosso estudo se refere a percepção por 

parte dos alunos das plantas como elementos formadores e constituintes dos ambientes 

naturais. Dessa forma, uma das questões presentes em nosso questionário investigativo 

tinha por objetivo verificar se ocorria ou não o “fenômeno” da Cegueira Botânica nos 

alunos ao visualizarem imagens contendo animais e vegetais.  

O termo “cegueira botânica” foi proposto por Wandersee; Schussler (2001)  para 

designar a inabilidade das pessoas em perceber os vegetais no seu próprio ambiente, 

ocasionando a desvalorização das plantas para o ambiente e para o seres humanos, 

gerando uma visão de inferioridade das mesmas perante os animais.    

Para verificar a ocorrência da “cegueira botânica” no grupo discente estudado, 

pedimos aos alunos que descrevessem três imagens (Figura 10 - A, B e C), as respostas 

fornecidas foram agrupadas de acordo com a descrição feita, possibilitando realizarmos a 

análise das mesmas dentro do conceito em questão. Para Wandersee; Clary (2006), a 

percepção das plantas é reduzida perante a presença de animais.   

Figura 10 – Descreva o que você vê nas imagens abaixo:  

 

A maioria das respostas dadas pelos alunos, confirmam a teoria da “Cegueira 

Botânica”, ao descreverem as imagens a grande maioria deixou de enxergar os vegetais 

nas imagens apenas pela presença de animais. A vegetação em questão foi vista como 

uma “moldura” ao redor dos animais. Apenas alguns descreveram as imagens por 

completo, destacando a vegetação e ambiente como um todo.  

  

  

  

     

  

  

  

                       

  

  

  

      A 
  C 

  B 
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A Figura 10 – A foi descrita pela maioria dos alunos como “lobo guará, lobo, 

raposa, cachorro do mato”, alguns alunos a descreveram de forma integrada com animal 

e vegetação como o aluno que a descreve como... “Vejo um lobo guará na vegetação 

típica do cerrado” ou de forma mais ampla como em outra descrição como “um lobo na 

mata preservada”. Nessa última frase observamos que o aluno destaca a fitofisionamia e 

não o vegetal em sua descrição.  

A Figura 10 – B foi descrita pela maioria dos alunos como... “arara, arara azul, 

uma arara e um papagaio”... poucos realizaram uma descrição mais detalhada da imagem 

como o aluno que a descreveu como... “duas araras no topo de uma árvore que pode se 

encontrar no bioma do Pantanal”. Novamente percebe-se que as plantas fundamentais 

para a sobrevivência dos animais e formação dos ambientes naturais, são eliminadas na 

descrição das imagens apresentadas.  

A Figura 10– C apresenta uma espécie vegetal comum na cidade dos alunos 

(Tabebuia sp.) esperava-se que todos descrevessem o ipê juntamente com o beija flor, 

mas o foco da maioria dos alunos foi para a ave descrevendo a imagem como: “ Beijaflor, 

Vejo um Beija-flor”... outros porém, descreveram a imagem por completo como nas 

seguintes respostas: “Vejo um beija- flor colhendo o mel da flor, um beija flor em um ipê, 

Um beija-flor extraindo néctar de uma flor de ipê, que ao mesmo tempo está sendo 

polinizada pelo beija-flor que irá formar fruto e se propagar pelo cerrado.”  

Dessa forma, a biologia teria muito a ganhar, no ensino e na pesquisa, se 

conseguíssemos superar os bloqueios impostos pela cegueira botânica, se as escolas 

conseguirem promover uma formação biológica eficiente, que enfoque as características  

vegetais em todas as dimensões, morfológica, fisiológica, anatômica e econômica.  

(SALATINO; BUCKERIDGE, 2016).  

A Figura 11, reforça os resultados da questão anteriormente discutida sobre o 

conceito de “cegueira botânica”, podemos observar no gráfico que a maioria dos alunos 

afirmou que os animais são os elementos constituintes do ambiente que mais os atraem 

ao pensar sobre o bioma cerrado. Esse zoochauvinismo como aponta Ursi et al., (2018), 

acaba sendo alimentado pelos meios de comunicação e pelo destaque maior dado aos 

animais no ensino de biologia.  

Figura 11 – Quando você ouve falar no cerrado mato-grossense o que desperta sua 

curiosidade?  

  
Fonte: Autor, 2018.  
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 Assim sendo, por mais que os alunos tenham afirmado achar interessante a forma como 

as plantas são ensinadas na escola, o teste sobre a “cegueira botânica” mostrou que as 

plantas continuam passando despercebidas no ambiente pelos mesmos e sendo 

consideradas menos interessantes que os animais. Tais dados, nos fazem refletir sobre o 

real interesse despertado para as plantas no ensino de biologia, e apontam para a 

necessidade de uma reformulação da abordagem didática e práticas de ensino utilizadas.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste trabalho foi investigar o processo de ensino/aprendizagem da 

Botânica no ensino médio e avaliar quais as possíveis dificuldades apresentadas por 

alunos e professores no trabalho com as temáticas botânicas na educação básica. Com a 

análise dos dados coletados, verificamos que o corpo docente entrevistado em sua maioria 

procura inserir aulas práticas e de campo no ensino de botânica, mesmo que 

esporadicamente, os professores ressaltaram a falta de recursos para a realização de aulas 

de campo e de materiais para aulas práticas, mas entendemos que para a realização de 

aulas práticas de botânica os materiais são de simples acesso como os jardins das escolas 

ou quintais dos alunos, não sendo dessa forma, justificativa para a não realização de 

atividades práticas.  

Mas, ressaltamos o fato de todos os professores terem demonstrado interesse pela 

inserção de metodologias inovadores no ensino e da disposição pelo uso das mesmas, o 

que aponta para a necessidade de cursos de formação continuada específicos para as 

diversas áreas da Biologia como a Botânica que instrumentalizem melhor os docentes na 

ressignificação do ensino.  

Quanto ao corpo discente estudado, percebemos que os mesmos possuem 

conhecimento botânico e ambiental sobre o bioma cerrado, demonstrado pelas respostas 

dos questionários. Apesar de terem em maioria afirmado achar interessante a forma como 

as plantas são ensinadas no ensino médio, demonstraram pelo texto sobre “cegueira 

botânica”, não enxergarem as plantas no mesmo plano de importância dos animais, o que 

aponta para a importância de inserirmos metodologias dinâmicas e atividades práticas no 

ensino de Botânica.  

Ressaltamos a importância da realização de mais trabalhos sobre o ensino de 

Botânica tendo por dados a percepção e pontos de vista dos sujeitos envolvidos no 

processo, o que poderá contribuir sobremaneira para a evolução do ensino da biologia 

como um todo.  
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ARTIGO II 

  

  



 

BOTÂNICA NO CERRADO: A AULA DE CAMPO, AS 

COLEÇÕES BOTÂNICAS DIDÁTICAS E AS TDICs 

COMO ESTRATÉGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM  
Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia - RBECT  

Robson Aparecido dos Santos  

     Rogério Benedito da Silva 

Añez  

RESUMO  
O presente artigo tem por objetivo, avaliar as possibilidades didáticas das aulas de campo e das 

coleções botânicas didáticas aliado ao uso das TDICs para o enriquecimento do ensino de Botânica. 

Para tanto, foi apresentado aos estudantes de uma escola estadual de Ensino Médio do município de 

Tangará da Serra, Mato Grosso, o projeto “Botânica no Cerrado”, que permitiu por meio da realização 

de aulas de campo e laboratório, aliado ao uso de um grupo de WhatsApp e uso do Qr code, a 

ressignificação do ensino de Botânica. Os alunos participantes demonstraram maior interesse pelas 

plantas e curiosidade pelas técnicas de campo e laboratório. Os recursos digitais utilizados permitiram 

atingir as expectativas dos jovens inseridos na era da Internet e demonstraram ser ótimas alternativas 

para melhorar o processo de aprendizagem botânica, a coleção botânica didática construída servirá 

como estímulo aos demais alunos e professores para discutirem a importância das plantas.   

PALAVRAS-CHAVE: Botânica, tecnologia, aprendizagem.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1- INTRODUÇÃO  

O ensino de Botânica apresenta sérias dificuldades no que se refere a assimilação de 

conceitos e participação ativa dos alunos no processo de ensino/aprendizagem. Muitos 

desses problemas estão atrelados a prática docente tradicional, demonstrando a 
necessidade de ressignificação do ensino de Botânica e de Biologia na educação básica 
(SILVA; NETO, 200?).   

Vygotsky (1896-1934) por exemplo, aponta que o desenvolvimento do indivíduo e a 

aquisição de conhecimentos é resultante da interação do mesmo com o meio, através de um 

processo sócio histórico mediado pela cultura e construído coletivamente. Sendo assim, é 

fundamental que o aluno perceba o conhecimento ensinado como algo significativo para sua 
vida.  

  Dessa maneira, a formação do(a) Professor(a) por mais completa que seja, não 

consegue prepará-lo(a) para o enfrentamento das dificuldades de infraestrutura e falta de 

recursos e material didático para a efetivação de seu trabalho, por isso, é preciso atualizar-

se sempre e buscar formas alternativas de diversificar sua prática pedagógica e despertar a 

curiosidade dos alunos para o conhecimento científico desde as séries iniciais (VIECHENESKI; 

CARLETTO, 2013).    

O processo de diversificação da prática pedagógica pode ampliar o campo de ação do 

fazer docente, permitindo alcançar as distintas necessidades e interesses dos alunos e atraí-
los para o processo educativo (VIVEIRO; DINIZ, 2009).   

No processo de diversificação da prática pedagógica, os professores têm papel 
fundamental pois compete aos mesmos vencer os receios que venham a ter sobre a 

realização desse tipo de ação, como por exemplo, o de perder o controle da turma. Ao 

docente, compete o entendimento de que para promover a dinamização de suas aulas, como 
por exemplo, por meio de aulas práticas não é imprescindível necessariamente a existência 

de um laboratório, pois os ambientes não formais de ensino como jardins, parques, feiras 
são ótimos recursos (LIMA et al., 2013).  

Nesse âmbito, observa-se que pequena parcela das escolas públicas brasileiras possuem 

laboratório de ciências. Isto aponta para a necessidade de os professores planejarem aulas 
diferenciadas que façam os alunos se envolverem e se interessarem pelos temas estudados, 

promovendo o desenvolvimento do pensamento investigativo e curiosidade pela ciência. 
(SOARES; BAIOTTO, 2015).  

Apesar de, as aulas teóricas serem importantes formas de geração de aprendizado, o 

uso único dessa forma de ensino, torna-se desanimadora aos alunos, sobretudo no estudo 

dos vegetais que tradicionalmente passam despercebidos pela maioria das pessoas, apenas 

como partes integrantes da paisagem (WANDERSEE; SCHUSSLER, 2001). O uso das aulas 
práticas aproxima os alunos para o objeto de estudo e proporciona maior encantamento 

pelo conhecimento cientifico oriundo do conhecimento sobre as plantas (PINTO; SILVA, 
2009).   

Em se tratando do estudo das plantas, nosso país dispõe da mais rica flora mundial, 

distribuída nos diversos complexos vegetacionais, como o cerrado, por exemplo. A 

diversidade de espécies, aliada as variantes morfológicas naturais tornam difícil a correta 

identificação das plantas, nesse sentido, os taxonomistas são os profissionais responsáveis 

pela identificação e classificação que são os pontos iniciais das pesquisas envolvendo os 
vegetais (FONSECA; VIEIRA, 2001, PEIXOTO; MORIM, 2003).  

A partir da identificação e classificação torna-se possível realizar os inventários 
botânicos de áreas estudadas. Desses inventários, surgem as chamadas coleções botânicas 



 

denominadas de Herbários, caracterizadas por abrigarem plantas inteiras ou partes de 

plantas secas como repositórios científicos permanentes (PEIXOTO et al., 2007), e também 

didáticos nas escolas como recursos de aprendizagem.   

O uso de coleções botânicas didáticas pode vir ao encontro das recomendações de 

inserção da investigação cientifica no ensino de biologia, conforme Krasilchik, (2016). Assim, 
a montagem e utilização de um herbário no ambiente escolar se apresenta como ferramenta 
didática válida no ensino de Botânica (NUNES et al., 2015).  

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar as possibilidades didáticas das 

aulas de campo e das coleções botânicas com enfoque em herbário juntamente com uso das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDICs para o enriquecimento do ensino 
de Botânica no Ensino Médio.  

  

2- MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual de ensino, Escola Estadual 13 
de Maio, no município de Tangará da Serra, Mato Grosso. A cidade, segundo dados do 

Instituto  

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possuía no ano de 2018, uma população com 
101.764 pessoas.   

Para a coleta de dados, foram realizadas três aulas de campo com subsequentes 

atividades de laboratório para classificação e montagem da coleção botânica didática com 

enfoque em herbário. Para a seleção dos alunos participantes foi montado e apresentado 
aos mesmos o “Projeto Botânica no Cerrado”, o mesmo foi previamente aprovado pelo 

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar - CDCE da unidade de ensino.  

Dessa forma, a participação dos alunos nas atividades de campo e laboratório foi 

voluntária, visto que, ocorreram fora do horário normal de aulas. Os alunos que aceitaram 

participar do projeto (25 alunos) receberam o Termo de Assentimento – TA e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, para apreciação e aprovação dos pais e/ou 

responsáveis. Todas as etapas de execução da pesquisa seguiram as recomendações e 

prérequisitos do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade do Estado de Mato 
Grosso – UNEMAT e foram aprovados pelo parecer de número 3.019.414.  

As aulas de campo foram realizadas durante o ano letivo de 2018, planejadas com foco 
no estudo dos vegetais típicos do bioma cerrado. Antes da realização das aulas práticas e de 

campo, foram apresentadas, aos alunos, as técnicas e materiais de coleta e herborização 
(Figura 12), bem como, informações sobre a vegetação típica do bioma cerrado.  

Figura 12- Apresentação do Projeto “Botânica no cerrado” aos alunos da EE 13 de Maio de 

Tangará da Serra, MT.  



 

  
Fonte: Autor, 2018.  

  

Utilizando-se das redes sociais como apoio, foi montado um grupo de WhatsApp para 

repassar informações sobre o projeto. No grupo; repassamos bibliografias e manuais em 

formato digital para auxiliar na identificação de material botânico durante as aulas de campo 
e para permitir a troca de ideias e conhecimentos durante o período de realização do projeto. 

O material coletado foi depositado no mini herbário construído no laboratório de biologia 
da escola. O processo de identificação dos exemplares coletados foi realizado na UNEMAT 

de Tangará da Serra, por profissionais especialistas convidados.   

Os locais escolhidos para a realização das aulas de campo foram selecionados levando-
se em conta a facilidade de acesso de alunos e professores, logística e presença de vegetação 

típica do bioma estudado. Sendo assim; optou-se por realizar as atividades de campo em 
locais conhecidos do município, o distrito de Joaquim do Boche, balneário Salto das Nuvens 

e pesqueiro Piracema. Essas localidades apresentam uma vegetação de transição entre 

cerrado e floresta amazônica, as distinções e fitofisionomias foram abordadas e utilizadas 

como mais um dos temas de ensino utilizadas. As alterações ambientais (antrópicas) também 
foram comentadas durante as coletas.  

As aulas práticas sobre técnicas de herborização e montagem das exsicatas foram 

realizadas no laboratório de biologia da unidade escolar. Assim como as aulas de campo, a 

atividade foi realizada fora do horário de aula normal dos alunos, sendo assim, tivemos a 
participação voluntária dos mesmos.  

Após o processo de identificação dos exemplares da flora coletados, os alunos 
receberam uma formação para a produção de QR Codes, para fornecer informações 

complementares as exsicatas produzidas. Foi utilizado o site: Crie QR Codes personalizado, 

Criar Códigos QR individual (Figura 13).  Para a criação dos QR Codes, os alunos deviam, com 
base na identificação cientifica das exsicatas, pesquisar na internet informações adicionais 

sobre a espécie, como a distribuição geográfica, os usos e importância ecológica e 
econômica.  

Figura 13 – Layout da página da internet utilizada para a criação dos QR Codes pelos alunos 

participantes da pesquisa.   



 

  

Fonte: : https://br.qr-code-generator.com , 2018.  

Após a coleta de informações com alunos e professores sobre como anda o 
ensino de Botânica na unidade de ensino estudada, foram planejadas a partir das 
informações recolhidas, Sequencias Didáticas que vinham de encontro a um 
processo de ensino de Botânica regionalizado, interativo, participativo e que permite 
a curiosidade e participação dos alunos no processo de ensino/aprendizagem.   

 Segundo Santos et al. (2016) as Sequências Didáticas são objetos ou artefatos 
sociotécnicos que favorecem o estabelecimento de uma rede onde estão 
estrelaçadas entidades não humanas e humanas.   Segundo os autores as entidades 
não humanas englobam uma variada gama de entidades como fenômenos naturais, 
conceitos da atualidade ou objetos físicos como elementos da natureza e produtos 
do trabalho humano.  

 Essa visão rompe com a tradicional visão cognitivista e mentalista da 
aprendizagem, abrindo caminho para diferentes possibilidades educativas e 
permitindo a construção de sequências didáticas que estabeleçam maior significado 
aos alunos e professores.  

As Sequencias Didáticas produzidas foram aplicadas aos alunos da escola como 
forma de teste e em seguida aquelas que demonstraram melhores resultados quanto 
a participação dos estudantes, experimentação e aplicação da pesquisa científica na 
escola, valorização da vegetação típica da região e dinamismo no ensino da Botânica, 
foram compiladas e compuseram um Guia com Sequências Didáticas que servirá 
como recurso didático aos professores de biologia do ensino médio.  

  

  

  

  
  

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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3.1- AULAS DE CAMPO NO ENSINO DE BOTÂNICA  

  

Por meio das atividades de campo e laboratório desenvolvidas foi possível observar 

maior envolvimento dos alunos pelos conceitos botânicos ensinados, o que demonstra a 

importância do processo de dinamização e diversificação da prática pedagógica como 

forma de gerar maior atenção para os vegetais.   

Segundo Pessin; Nascimento (2011), a aprendizagem se torna mais significativa na 

junção teoria-prática, pois se observa maior compreensão e entendimento dos assuntos 

relacionados à Botânica.   

As atividades de campo e laboratório realizadas durante o ano letivo de 2018 no Projeto 

“Botânica no Cerrado”, atingiram o objetivo de dinamizar o ensino de biologia, visto que, 

apesar de termos trabalhado com um grupo de alunos dos diferentes níveis escolares do 
Ensino Médio, conseguimos observar o envolvimento dos mesmos nas etapas e atividades 
realizadas. Como podemos observar nas imagens abaixo (Figura 14):  

Figura 14 – Alunos realizando as atividades solicitadas durante as aulas de campo, nos três 

locais selecionados para o estudo.  

 
    

Quanto ao uso da vegetação local como recurso didático, percebemos a importância da 
valorização e trabalho com a diversidade local, observado pela fala dos alunos A1 e A2:  

A1-  “Essa árvore tem no sítio do meu avô”   

    

  
Fonte: Autores, 2018.    



 

A2 -  “Essa árvore aqui é a paineira. Não é? Eu conheço como paineira”  

Fica claro pela fala dos alunos, que o reconhecimento das espécies durante as aulas de 

campo demonstra a importância da valorização do conhecimento prévio do aluno e 

consequente utilização do mesmo para incentivar a curiosidade pelas plantas.  

 Tais relatos, reforçam a importância de estreitarmos os laços entre os conhecimentos 

prévios dos alunos com os novos saberes ensinados na escola. Essa valorização está incluída 

inclusive nos livros didáticos utilizados nas escolas, em que se observam a inserção de 
propostas de atividades que levam em conta as concepções intuitivas dos discentes. 

(MACHADO, 2015).  

Quando pensamos na ampliação dos espaços educativos visando tornar o ensino mais 

atrativo, é inevitável pensarmos em atividades ao ar livre e fora do ambiente escolar. Essa 
interação como o ambiente externo atua como um agente estimulador da aprendizagem e 
desenvolvimento cognitivo do aluno.  

Segundo alguns dos principais teóricos cognitivistas, como Vygotsky, Piaget e Wallon, é 

necessário compreender a ação do sujeito no processo de construção do conhecimento. 

Mesmo que observemos pontos distintos em suas teorias, todos relatam e procuram 
entender como a aprendizagem ocorre. (CARMO; BOER, 2012).  

Nessa perspectiva, a troca de experiências entre alunos e professores na atividade de 

campo se mostrou como um momento de troca de experiências e construção de novos 
saberes acerca do meio visitado.  

  

3.2- AS COLEÇÕES BOTÂNICAS COM ENFOQUE EM HERBÁRIO   

  

Por meio das atividades desenvolvidas envolvendo a construção da coleção botânica 
didática, observou-se incremento da motivação e envolvimento dos estudantes pelo estudo 

das plantas, o projeto foi desenvolvido fora da sala de aula e em momentos fora do horário 

normal de aulas, mas demonstrou ser uma possibilidade didática muito interessante para 
ser desenvolvida de forma paralela as atividades de ensino programadas.   

A motivação desempenhada pelos alunos no momento da prática de campo confirmou 
a fixação dos conceitos de sala de aula e demonstrou a apreensão dos conteúdos de sala. 

Assim, estes dados podem ser corroborados por Fagundes e Gonzalez (2006) que concluíram 

que as atividades oferecidas em uma proposta de Herbário Escolar podem contribuir para o 
processo de aprendizado Botânica no Ensino Médio.   

A escolha de trabalho e valorização da flora do cerrado, fomentou a curiosidade e 
permitiu aos alunos entrar em contato direto com o ambiente natural, utilizando todos os 

sentidos no processo de interação como o meio ambiente estudado.  

As atividades de campo ampliam o trabalho do docente que por muitas vezes se 

encontram sobrecarregados em suas cargas horárias da escola ou até mesmo com outras 

escolas. No entanto, o retorno obtido nos trabalhos de campo satisfaz o objetivo do docente 
que é “perceber” a aprendizagem em sua forma integra.  

  

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 15 – Atividades de campo e laboratório desenvolvidas com os estudantes da EE 13 de 

Maio durante o ano letivo de 2018.  

 
 

Fonte: Autores, 2018.  

 Além da interação e contato com a vegetação típica do bioma, os alunos puderam 

vivenciar os métodos de campo utilizados por estudiosos da área de botânica e ecologia, 

podendo dessa forma, entrar em contato com o processo de investigação científica e 
aprender na prática os conceitos que seriam repassados apenas na teoria (Figura 15).   

  

  



 

 Os espaços socioambientais contemplam muitos elementos que permitem desenvolver 

atitudes de responsabilização social e valores éticos para a responsabilização social para com 

o ambiente. (TREVISAN; SILVA-FORSBERG, 2014).   

  

3.3- USO DAS TDICS NO ENSINO DE BOTÂNICA  

Além da etiqueta padrão utilizada para identificação das exsicatas, os alunos elaboraram 

os QR Codes e posteriormente baixaram aplicativos de leitura dos códigos em seus 

smartphones, os mesmos puderam atuar como disseminadores da proposta para os demais 
colegas que não participaram do projeto “Botânica no Cerrado”, fornecendo informações de 
cada espécie do acervo montado.   

Segundo Ribeiro (2012):  

O QR Code (Quick Response Code) é uma espécie de código de 

barras Bidimensional, criado em 1994 pela empresa japonesa 

Denso Wave. Mesmo em baixas resoluções, com imagens feitas por 

câmeras VGA, como aquelas encontradas nos celulares mais 

básicos, o código pode ser interpretado rapidamente e sem erros.  

A opção por essa ferramenta deve-se a necessidade de adequação aos recursos 

tecnológicos disponíveis que conferem aos estudos uma abordagem atual e conectada às 
expectativas do público discente do século XXI, bem como motivam os sujeitos 

colaboradores desta pesquisa, alunos do Ensino Médio, de participarem efetivamente de 
todo o percurso da pesquisa.  

Para Machado (2016), o fazer docente, passa a ter uma nova roupagem, quando o uso 

dos ambientes colaborativos mediados pelas TDICs passam a integrar o ensino do século XXI 
e devem permitir a construção do conhecimento, mediado pelas tecnologias digitais, em que 

os alunos da Geração Internet, façam uso das comunidades virtuais para se relacionar e 

compartilhar informações. Dessa forma, o grupo de WhatsApp criado para o 

compartilhamento de informações e ações desenvolvidas durante a realização do Projeto 

“Botânica no cerrado”, demonstrou cumprir seu papel no processo de construção coletiva 

do conhecimento.  A ação docente, antes baseada na autoridade, ganha uma nova 

perspectiva ao utilizar-se de ambientes colaborativos mediados pelas TDICs, inclusive 

tornando ambos professores e alunos protagonistas.  

  

Figura 16- Exemplo de exsicata produzida pelos alunos com utilização do Qr code.  



 

 

Conforme a Figura 16 a utilização do Qr code como fonte de informação adicional 
as exsicatas contribui para a inserção das tecnologias digitais no ensino. Destacamos 
que o material produzido tinha como foco a produção de material didático para 
auxílio no fazer docente, sendo assim, um motivador para o trabalho com os vegetais 
e dinamização do processo de ensino/aprendizagem.  

  

  

3.4 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE BOTÂNICA  

  

Segundo Santos et al. (2016) as sequências didáticas são objetos ou artefatos 
sociotécnicos que favorecem o estabelecimento de uma rede onde estão entidades 
não humanas e humanas.   Segundo os autores as entidades não humanas englobam 
uma variada gama de entidades como fenômenos naturais, conceitos da atualidade 
ou objetos físicos como elementos da natureza e produtos do trabalho humano.  

 Essa visão rompe com a tradicional visão cognitivista e da aprendizagem, 
abrindo caminho para diferentes possibilidades educativas e permitindo a 
construção de sequências didáticas que estabeleçam maior significado aos alunos e 
professores.   

 Dessa maneira, elaboramos ao final do processo investigativo um guia de 
sequências didáticas para o ensino de Botânica (Figura 17) para auxiliar os 
professores no planejamento e execução de aulas teórico – práticas, com enfoque 
no estudo dos vegetais típicos do bioma cerrado. As propostas de aulas apresentadas 
no texto são factíveis de adequação ao ambiente vivenciado pelos docentes e 
discentes e demandam pouco recursos financeiros.  

    

Fonte:   Autores, 2019.    



 

Figure 17 – Guia com sequências didáticas produzidas ao final do processo investigativo 

como recurso didático aos docentes.  

 
  

Fonte: Autores, 2018.  

 O Guia apresenta propostas de trabalho com temas diversos ligados à Botânica, 
como a importância das plantas para as pessoas, plantas vasculares e avasculares e 
anatomia vegetal. O texto se propõe a mostrar e sugerir possibilidades de 
diminuirmos a desvalorização das plantas no ensino de biologia na educação básica 
e desenvolver o pensamento científico investigativo nos alunos.   

  

  

  

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Percebemos por fim, que as propostas de atividade desenvolvidas com o grupo de 

alunos do Ensino Médio durante a realização do projeto “Botânica no cerrado”, esteve de 

acordo com as expectativas de aprendizagem do público alvo, quanto a possibilidade de 

adequação dos conteúdos as características ambientais locais e uso das TDICs para melhorar 

o processo de aprendizagem dos alunos. A coleção didática botânica com enfoque em 

Herbário produzida pelos alunos, apesar de, estar em início na escola fomentará novos 
trabalhos e atividades de campo com demais turmas de alunos e professores regentes na 
unidade de ensino.  

 Outro ponto não menos importante se relaciona a interação entre alunos de turmas 

diferentes que favorece sobremaneira a troca de experiências e saberes entre a comunidade 

escolar. O uso do grupo de WhatsApp possibilitou o uso didático de uma ferramenta 

tecnológica de amplo acesso e uso pelos alunos, ressignificando o uso das tecnologias por 

parte dos alunos. Dessa forma, acreditamos que as novas tecnologias, se utilizadas da forma 

correta, podem contribuir para o enriquecimento do ensino da Botânica e das demais áreas 
do conhecimento.    



 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

BOTANY IN CERRADO: THE FIELD CLASS,  

DIDACTIC BOTANICAL COLLECTIONS 

AND  

THE TDICS AS TEACHING / LEARNING 
STRATEGIES  

  

ABSTRACT  

 The purpose of this article is to evaluate the didactic possibilities of the field lessons and 

botanical didactic collections, together with the use of the TDICs for the enrichment of 
botany teaching. Therefore, the project "Botany in the Cerrado" was presented to the 

students of a state high school in the municipality of Tangará da Serra, Mato Grosso, Brazil, 

which allowed through field and laboratory classes, combine the use of a WhatsApp group 
and Qr code, the re-signification of the Botany teaching. Participating students showed 

greater interest in plants and curiosity about field and laboratory techniques. The digital 

resources used to reach the expectations of young people inserted in the Internet era and 



 

proved to be great alternatives to improve the botanical learning process, the didactic 

botanical collection built will serve as a stimulus to other students and teachers to discuss 

the importance of plants.  

  

KEY WORDS: Botany, tecnology, learning.  
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5.0- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

  

O objetivo deste trabalho foi investigar o processo de 

ensino/aprendizagem da Botânica no ensino médio e avaliar quais as 

possíveis dificuldades apresentadas por alunos e professores no trabalho com 

as temáticas botânicas na educação básica, bem como a partir das 

informações levantadas, propor possibilidades didáticas diferenciadas para o 

trabalho com os vegetais. Com a análise dos dados coletados, verificamos 

que o corpo docente entrevistado em sua maioria procura inserir aulas 

práticas e de campo no ensino de botânica, mesmo que esporadicamente, os 

professores ressaltaram a falta de recursos para a realização de aulas de 

campo e de materiais para aulas práticas, também demonstraram o interesse 

pela inserção de metodologias de ensino inovadoras e na disposição de 

utilização das mesmas para motivar mais os alunos.   

Quanto ao corpo discente estudado, percebemos que os mesmos 

apresentaram como constatado pelas respostas as questões que possuem 

conhecimento botânico e sobre o bioma cerrado. Apesar de, terem em maioria 

afirmado achar interessante a forma como as plantas são ensinadas no ensino 

médio, demonstraram pelo texto sobre “cegueira botânica”, não enxergarem 

as plantas no mesmo plano de importância dos animais. O que nos demonstra 

a importância de mudarmos a abordagem do ensino de botânica em nossas 

escolas.  

Ressaltamos a importância da realização de mais trabalhos sobre o 

ensino/aprendizagem de Botânica tendo por dados a concepção e pontos de 

vista dos sujeitos envolvidos no processo, o que poderá contribuir 

sobremaneira para a evolução do ensino da biologia como um todo.  

Percebemos por fim, que as propostas de atividade desenvolvidas com 

o grupo de alunos do Ensino Médio durante a realização do projeto “Botânica 

no cerrado”, esteve de acordo com as expectativas de aprendizagem do 

público alvo, quanto a possibilidade de adequação dos conteúdos as 

características ambientais locais e uso das TDICs para melhorar o processo 

de aprendizagem dos alunos. A coleção didática botânica com enfoque em 

Herbário produzida pelos alunos, apesar de, estar em início na escola 

fomentará novos trabalhos e atividades de campo com demais turmas de 

alunos e professores regentes na unidade de ensino.  

Outro ponto não menos importante se relaciona a interação entre 

alunos de turmas diferentes que favorece sobremaneira a troca de 

experiências e saberes entre a comunidade escolar. O uso do grupo de 



 

WhatsApp possibilitou o uso didático de uma ferramenta tecnológica de amplo 

acesso e uso pelos alunos, ressignificando o uso das tecnologias por parte 

dos mesmos. Dessa forma, acreditamos que as novas tecnologias, se 

utilizadas da forma correta, podem contribuir para o enriquecimento do ensino 

da Botânica e das demais áreas do conhecimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – QUESTIONÁRIOS DE ENTREVISTA – ALUNOS E 

PROFESSORES  

  

  

1- Sexo?   
  

o Feminino   

o Masculino   

2- Idade?   

o 18 anos ou mais  o  16 anos  o  até 15 anos   

o 17 anos   

3- Você acha interessante a forma como as plantas são estudadas na escola? 

*  

o Sim   

o Não   

4- Você sabe o que é um herbário?   

o Sim   

o Não   

5- Você acha que as aulas práticas tornam a aprendizagem mais fácil, 

independente do conteúdo ensinado?   

o Sim   

o Não   

6- Você conhece o tipo de vegetação encontrada em sua cidade?   



 

o Sim   

o Não   

7- Marque abaixo as plantas que você conhece?   
  

o Buriti. Mauritia flexuosa  o  Cagaita . Eugenia dysenterica  o 

 Lobeira . Solanum lycocarpum  o  Jatobá-do-cerrado 

.Hymenaea stigonocarpa  o  Pequi . Caryocar brasiliense  o 

 Araticum . Annona crassiflora  o  Mangaba . Hancornia 

speciosa  o  Ipê – Tabebuia sp.   

8- No Estado de Mato Grosso podemos encontrar três biomas importantes. 

Quais?  o  Floresta amazônica, caatinga e pantanal.   

o Cerrado, mata de araucária e floresta amazônica.  o 

 Cerrado, pantanal e floresta amazônica.   

o Mata atlântica, pantanal e caatinga.   
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

9- Descreva o que você vê nas imagens abaixo:   
  

    
  
Fonte: http://www.caliandradocerrado.com.br/2012/06/lobo-guara.html  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----   



 

  
Fonte: Rafaela Fernandes, 2016.  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  

  
Fonte: https://www.flickr.com/photos/flaviocb/4864317181  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  
  

  

10- Quando você ouve falar no Cerrado mato-grossense o que 

desperta sua curiosidade?  o  os animais.  o  o clima.  o  o relevo.  o 

 as plantas.   

o o solo.   

11- Você acredita que os Biomas em Mato Grosso estão sendo protegidos?   

o Sim   

o Não   

12- O que você percebe que está está destruindo o nosso ambiente:   

o O lixo   

o Os agrotóxicos   



 

o As queimadas   

o As plantações agrícolas  o  Outros  
  

  

Questionário de entrevista – PROFESSORES  

  

Pesquisa para levantamento de informação para elaboração do 

TCM do Mestrado Profissionalizante em Ensino de Biologia 1- A 

quanto tempo você ministra aulas de Biologia? 

_______________________  

2- Durante o período de Faculdade, qual era a sua área preferida da 

Biologia?  o  Zoologia.  o  Citologia.  o  Outras.  o  Parasitologia.  o 

 Genética.  o  Botânica.   

3- Em sua prática pedagógica diária, você procura inserir as novas 

tecnologias como ferramentas de ensino?   

o Sempre;   

o Às vezes;  o  Nunca;  o  Outro:   

4- Você já ouviu falar em Movimento Maker na Educação?   

o Sim   

o Não   

5- Você incentiva a autonomia do aluno em suas aulas?   

o Sim   

o Não   

6- Quando você ensina os conteúdos referentes à Botânica em sua 

disciplina, qual é sua maior dificuldade?  o  Falta de interesse dos 

alunos pelo tema.   

o Dificuldade de acesso a materiais para aulas práticas.  o 

 Complexidade dos conceitos envolvidos.   

o Pouca afinidade com a área de Botânica.   

7- Você realiza aulas práticas de laboratório ou aulas de campo com 

frequência em sua escola?   

o Sim   

o Não   

8- Quando você ensina sobre os vegetais em suas aulas, você procura 

enfocar os Biomas predominantes em sua região?  o  Sempre.  o 

 Nunca.  o  Ás vezes.   

o Outro:   

9- Você estaria disposto (a) a utilizar metodologias de ensino que visassem 

desenvolver a criatividade e autonomia de seus alunos?   

o Sim   

o Não   

10- Alguma vez em sua formação ou atuação profissional ouviu falar em 

"Cegueira Botânica"?  o  Sim   

o Não   

11- Como você definiria "Cegueira Botânica"?   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  

12- Para finalizar, gostaria que escrevesse em breves palavras o que você 

acredita que poderia fazer para tornar o ensino de Biologia no Ensino 

Médio mais eficiente e gratificante para alunos e professores?   
   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE A – GUIA DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 
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Tangará da Serra, MT.  

Apresentação  
  
  
Caro leitor  
  

As propostas de ensino de Botânica apresentadas nestas 

sequências didáticas têm por objetivo, possibilitar ao Professor (a) 

instrumentalizar-se para a execução do ensino de Biologia, na área de 

Botânica, aplicando e adaptando as propostas a sua prática docente e 

ao lócus escolar, onde atua.  

 Dessa maneira, pensamos em propostas de trabalho que dinamizem o 

ensino de Botânica, e rompam com as barreiras impostas pela sala de 

aula tradicional. Todas as propostas de aulas foram testadas e aplicadas 

com alunos do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de 

Tangará da Serra, MT. As aulas apresentadas oferecem momentos de 

interação e sobretudo facultam a participação ativa do aluno no 

processo de ensino/aprendizagem, todas as imagens e fotografias 

presentes no texto sem apresentação de fonte foram elaboradas pelos 

autores.  

 A organização do material segue a proposta atual de classificação 

Botânica que propõe o estudo de cinco grandes grupos: Briófitas, 

Licófitas, Monilófitas, Gimnospermas e Angiospermas. A sequência dos 

temas também segue a apresentação dos conteúdos de Botânica nos 

livros didáticos do Ensino Médio.   

A guia apresenta seis (6) sequências didáticas que tem como foco 

a vegetação do bioma cerrado, o que não deixa de permitir ao 

Professor(a) a adaptação das aulas a vegetação de cada bioma 

brasileiro. Os materiais utilizados para a elaboração e aplicação das 

aulas são de fácil acesso e utilização.   

A proposta foi desenvolvida a partir de Sequências Didáticas, 

doravante SD. A SD I apresenta uma proposta que introduz o estudo 

dos vegetais, destacando a importância das plantas para as pessoas e 

para o ambiente como um todo. Permite a discussão de temas 

adicionais como a alimentação saudável e cuidado com o ambiente 

natural.  
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Na proposta da SD II é desenvolvida uma sugestão para o 

trabalho com as briófitas, grupo de plantas que apresenta 

características mais basais. O foco das aulas é relacionar os hábitos de 

vida das briófitas com os ambientes onde podem ser encontradas, 

permitindo a discussão sobre a variedade de habitats onde as mesmas 

podem ser encontradas e não somente naqueles em que água está 

presente permanentemente ou em abundância.   

Na SD III apresentamos uma possibilidade de trabalho com o 

grupo das Licófitas e Monilófitas, abordado na maioria dos livros 

didáticos como grupo das Pteridófitas. A SD tem como foco a discussão 

sobre a disseminação dos vegetais pelo ambiente terrestre, como 

resultado do aparecimento dos vasos condutores de seiva. O trabalho 

também abre caminho para a discussão sobre o processo de alteração 

dos ambientes naturais pela expansão da agricultura e sobre o conceito 

de espécie invasora. Essa SD traz como recurso didático um modelo 

tridimensional de vasos condutores, pensado para atender as 

necessidades dos professores e nível de ensino a ser utilizado e utiliza 

o mapa conceitual como facilitador do processo de construção de 

conceitos e conhecimento pelos alunos.  

A SD IV aborda o grupo das Gimnospermas, plantas amplamente 

distribuídas no globo terrestre com exemplares como as sequoias que 

nos impressionam pela grandeza. No Brasil o exemplar mais conhecido 

e utilizado como exemplo nos livros didáticos é o pinheiro do paraná.  

Em nossa, proposta de trabalho voltamos nossa atenção as 

demais espécies encontradas em nosso país com destaque para a Zamia 

boliviana, uma das espécies de gimnospermas encontradas no cerrado 

e que pode possibilitar a ampliação da visão sobre os habitats das 

gimnospermas tradicionalmente associadas aos ambientes de clima 

temperado.  

Para o estudo sobre as Angiospermas SD V, propomos a 

utilização da diversidade de angiospermas do bioma cerrado. 

Apresentando aos alunos o conteúdo de forma contextualizada e 

relacionado com o ambiente natural encontrado em sua região.  

O uso do desenho esquemático da estrutura floral e vídeos 

educacionais são as ferramentas didáticas sugeridas, pois entendemos 

que para o enriquecimento do fazer docente devemos ter em mãos a 

maior diversidade possível de recursos e materiais facilitadores.  

Por último, temos como sugestão a SD VI que apresenta uma 

possibilidade didática para o trabalho com um tema tradicionalmente 
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pouco explorado ou até mesmo esquecido do currículo do ensino 

médio, a Anatomia vegetal.   

Em nossa SD VI utilizamos a aula Passeio de Freinet, como 

estratégia de ensino e buscamos na aula de campo/aula passeio, uma 

forma de envolver os alunos e instigá-los e enxergar a diversidade de 

formas, cores e texturas das folhas. Também apresentamos um modelo 

tridimensional de lâmina foliar para facilitar a percepção e análise da 

estrutura interna das folhas.  

Enfim, esperamos que nosso produto venha de encontro às 

expectativas de nossos leitores, sabemos que em educação não há uma 

receita pronta ou uma bala de prata que atinge a todos de forma igual. 

Mas, esperamos que tenhamos aberto um leque de possibilidades 

didáticas para o ensino da Botânica nas escolas.   
  

  
Os Autores  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA I (SD I)  
TEMA:  A IMPORTÂNCIA DAS PLANTAS   

INTRODUÇÃO  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

As plantas são fundamentais para a manutenção do ambiente 

como o conhecemos, a vida no planeta não teria a mesma exuberância 

e riqueza de organismos não fosse a variedade de vegetais que 

compõe os diversos biomas e ecossistemas terrestres.  Além disso, 

nossa alimentação está direta ou indiretamente associada a produção 

vegetal.  

A importância atribuída as plantas, na maioria das vezes se limita aos benefícios 

e proveitos obtidos pelos seres humanos, tal constatação se reflete em dados coletados 

por diversos autores que investigam a percepção de grupos sociais sobre o uso dos 

vegetais (BITENCOURT; et al. 2011, SILVA, P.  G.  P.; CAVASSAN, 2003).  

Apesar de, a maioria das pessoas terem essa percepção antropocêntrica das 

plantas, essa pode ser uma alternativa para introduzir os temas ligados a botânica no 

ensino. Levar o sujeito a refletir sobre sua existência e sobrevivência pode servir como 

forma de transformação da visão tradicional que venham a ter sobre as plantas.  

Dessa maneira, a forma como o(a) Professor(a) introduz o tema Botânica em suas 

aulas é decisivo para o envolvimento dos alunos e interesse pelo tema. A seguir, 

apresentamos uma proposta de Sequência Didática (SDI) envolvendo o tema “A 

importância das plantas” elaborada para permitir ao aluno estabelecer ligações entre os 

conceitos e construir uma aprendizagem mais sólida e realmente significativa. As aulas 

são construías a partir da perspectiva da “Aula Operatória” de Ronca e Terzi (1996), visto 

pensarmos ser uma proposta coerente com os objetivos da SD apresentada.   

  

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

• Facilitar a assimilação e compreensão dos conceitos básicos da Botânica;  

• Utilizar os diversos ambientes pedagógicos escolares para integrar os alunos no 

processo de ensino/aprendizagem;  

• Aplicar os passos da Aula Operatória no processo de ensino/aprendizagem;  

Tornar o ensino de Botânica mais dinâmico e interativo.  

PÚBLICO ALVO: Alunos do 2° ano do Ensino Médio  

NÚMERO DE AULAS: 4 aulas  

  

MATERIAL A SER UTILIZADO:  

• Quadro e Giz;  

• Pincel;  
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• Projetor Multimídia;  

• Computador portátil;  

• Apresentação em Power Point;  

CONTEÚDO CIENTÍFICO ABORDADO:  A importância das 

plantas: características gerais das plantas  

AULA 1: A importância das plantas.  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) professor(a) irá apresentar aos alunos uma proposta de redação.  Os 

mesmos terão 30 minutos para escrever um breve relato apresentando sua rotina diária 

com foco na descrição de suas refeições. O(A) Professor(a) poderá auxiliá-los na 

elaboração do texto apresentando sua própria rotina, do café da manhã até o jantar!  

 Essa atividade oferece ao professor(a) a oportunidade de levar os alunos a pensarem 

sobre o papel das plantas em sua alimentação. Mesmo sendo uma forma utilitarista de 

enxergar os vegetais, ela permite a reflexão sobre a dependência nutricional dos animais 

perante as plantas.  

 Essa fase descrita por Ronca e Terzi (1996) como fase de sondagem, permite o resgate 

do conhecimento prévio dos alunos. A leitura dos textos produzidos e discussão coletiva 

servirão como primeiro passo para a introdução dos conceitos botânicos.  Tendo a 

produção vegetal como fio condutor partiremos para a segunda fase da aula operatória, a 

problematização, entendida como o momento em que o(a) professor(a) desperta o 

interesse dos alunos pelo conteúdo e o faz querer saber mais sobre o assunto estudado.   

A partir de então, o próximo passo será a utilização dos artigos “Bicho fazendo 

fotossíntese? “da revista Ciência hoje das Crianças, 2012 e Fotossíntese de Ricardo 

Moreira Chaloub publicado na edição 331 de 13.11.2015. Esses textos permitirão a 

revisão do conceito de fotossíntese e fomentará a discussão sobre o processo evolutivo 

das plantas.  

 O(A) Professor(a) poderá levar cópias impressas dos textos e distribuí-las em duplas, 

metade da turma fará a leitura do texto 1 e a outra metade do texto 2.  Logo após, os 

alunos irão apresentar suas percepções sobre os textos e o (a) professor (a) mediará as 

discussões.  

 Nesta etapa, é importante o questionamento com a finalidade de permitir que todos os 

alunos dentro de suas limitações consigam expor suas percepções e pontos de vista sobre 

os textos. Atribuir uma nota ou conceito a atividade poderá contribuir para o 

envolvimento e participação dos alunos na atividade.  
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AULA 2: Características gerais das plantas  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) professor(a) deve iniciar as aulas revisando os 

conceitos e atividades desenvolvidas nas aulas anteriores. Nessas 

aulas, o(a) professor(a) irá desenvolver a fase da “Sistematização dos 

conhecimentos”, o(a) professor(a) deve relembrar os conhecimentos apresentados pelos 

alunos, os temas discutidos pelos textos lidos anteriormente e utilizar o quadro, ou uma 

apresentação em PowerPoint®®®®®, para apresentar as características gerais das 

plantas, com ênfase nas estruturas constituintes principais e importância das mesmas para 

a conquista do ambiente terrestre e disseminação dos vegetais pelos mais diversos 

ambientes.   

 Para finalizar as aulas, o(a) professor(a) enfim, partirá para o último passo da aula 

operatória,  a generalização/aplicação, segundo os autores não existe conhecimento sem 

aplicação, ou seja, toda aula precisa ter uma aplicação no cotidiano para produzir um 

significado.   

 Para finalizar a aula, novamente indicamos a leitura e discussão de um artigo. O texto 

que servirá como forma de aplicação dos conceitos ensinados é o artigo da BBC Brasil 

“Por que cientistas agora recomendam 10 porções diárias de frutas, verduras e 

legumes para viver mais”. Disponível em:  

https://www.bbc.com/portuguese/geral-39049803  

 O texto discute como a ingestão de 10 porções diárias de frutas, verduras e legumes pode 

nos fazer viver mais. Segundo os cientistas da Universidade Imperial College London, no 

Reino Unido, a ingestão diária desses alimentos evitaria até 7,8 milhões de mortes 

prematuras. No estudo os pesquisadores também identificaram verduras, frutas e legumes 

com potencial para reduzir a incidência de doenças cardíacas e cânceres.  

 A discussão em grupo favorecerá a troca de conhecimentos entre os alunos, sobre a dieta 

de cada um e possibilitará a(o) Professor(a) destacar a importância das plantas para a 

manutenção da saúde e qualidade de vida. Uma sugestão de avaliação é utilizar a 

variedade de frutas e vegetais locais, pedindo aos alunos que pesquisem espécies com 

potencial nutricional e que tenham ação na prevenção de doenças, valorizando a flora 

nativa como a do Cerrado. Após a pesquisa uma confraternização com salada de frutas 

dinamiza e rende boas discussões.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA II (SD II)  
TEMA:  Grandes grupos de plantas: Briófitas  

Volver a los diecisiete después de vivir un siglo  

Es como descifrar signos sin ser sabio competente  

Volver a ser de repente tan frágil como un segundo  

Volver a sentir profundo como un niño frente a dios  

Eso es lo que siento yo en este instante fecundo  

Se va enredando, enredando  

Como en el muro la hiedra  
Y va brotando, brotando 

Como el musguito en la piedra...  
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(Volver A Los 17, Mercedes Sosa, Composição: Violeta Parra)  

INTRODUÇÃO  

  

  Nesta proposta de sequência didática, utilizaremos o sistema de 

classificação que separa as plantas em vasculares e avasculares, por apresentarem a 

classificação atual adotada pelos livros didáticos de Biologia.   

 A sistemática moderna, com suas recentes descobertas no campo da Botânica estão 

distantes da realidade da maioria das escolas, mas mesmo assim, sabemos da importância 

do(a) Professor(a) manter-se atualizado e por dentro das regras e novas descobertas da 

ciência.  

 Trabalhar as novas descobertas científicas é importante para não cometermos erros 

conceituais. Dessa forma, pensamos em uma atividade que envolva a discussão de novas 

descobertas da ciência botânica para enriquecer e aprofundar os conceitos apresentados 

pelos livros didáticos.  

 A SD a ser descrita versará sobre as plantas avasculares pertencentes ao grupo das 

Briófitas. Segundo Costa e Luizi-Ponzo (2010) as briófitas podem ser definidas como 

plantas pequenas e avasculares, os estudos moleculares separam os espécimes 

representantes do grupo em três linhagens distintas de plantas terrestres: os musgos, as 

hepáticas e os antóceros.  

As briófitas apresentam alternância de geração heteromórfica, sendo a geração 

gametofítica haploide (n) dominante, a geração esporofítica diploide (2n) é dependente 

da primeira e passageira, desaparecendo após o evento reprodutivo. Ainda segundo os 

autores, apresentam clorofilas a e b, xantofilas e carotenos, gorduras, amido, celulose e 

hemicelulose, como os demais representantes do reino Plantae. (RAVEN; EICHORN; 

EVERT 2014).  

Como no trecho da música de Mercedes Sosa (composição de Violeta Parra)  

“Volver a los 17”, os musgos como exemplares mais conhecidos das briófitas crescem 

preferencialmente em locais úmidos, como nas pedras próximas à corpos d’água. A 

dependência dessas plantas por água está diretamente ligada à sua ausência de vasos 

condutores de seiva e a forma de reprodução, em que os gametas masculinos 

(anterozoides) se locomovem por flagelos em busca do gameta feminino (oosfera) para 

garantir a união dos mesmos, mantendo as características próprias de cada espécie e gerar 

ao mesmo tempo variabilidade genética.  
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Dessa forma, o objetivo de nossa SD, é possibilitar a(o) 

Professor(a) e aos alunos identificar e perceber a existência de espécies de 

briófitas no cerrado, ambiente que é naturalmente associado ao calor e 

pouca umidade.   

O cerrado é o terceiro domínio fitogeográfico brasileiro em riqueza de espécies 

de briófitas com cerca de 433 espécies, sendo que, o estado do Mato Grosso possui cerca 

de 307 espécies catalogadas (COSTA; LUIZI-PONZO, 2010). Introduzir informações 

que estão ausentes dos livros didáticos de biologia, tornará o ensino de Botânica mais 

efetivo e trará a realidade local e regional para a sala de aula, além do que atualiza mais 

rapidamente os livros estudados em sala de aula.  

   

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

• Possibilitar a adequação dos conteúdos a realidade local e regional;  

• Utilizar a pesquisa como parte estruturante do processo de 

ensino/aprendizagem;  Promover a construção de conhecimento sobre a 

flora local;  Tornar o ensino de Botânica mais significativo para os 

estudantes.  

PÚBLICO ALVO: Alunos do 2° ano do Ensino Médio  

NÚMERO DE AULAS: 4 aulas  

  

MATERIAL A SEREM UTILIZADOS:  

• Quadro, Pincel ou Giz;  

• Projetor Multimídia;  Apresentação em PowerPoint®;  Laboratório de 

informática.  

CONTEÚDO CIENTÍFICO ABORDADO:  Reino Plantae: briófitas.  

AULA 1: Briófitas  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) Professor(a) irá apresentar aos alunos a letra da música “Volver a los  

17”, se possível o áudio da música, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=krEMw8E5ZAg. O foco na utilização da canção 

deve ser a descrição do ambiente feita pela compositora (Violeta Parra). A partir dessa 

descrição o(a) Professor(a), pode questionar aos alunos: Como vocês descreveriam um 

ambiente em que determinada planta poderia ser encontrada? A partir das respostas 
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oferecidas pelos(as) alunos(as), o(a) Professor(a) vai amarrando as ideias 

e introduzindo os conceitos e descrição das plantas avasculares a serem 

estudadas.  

 Em seguida, o(a) Professor(a), utilizando uma apresentação em 

PowerPoint®, ou o quadro, irá listar as características básicas das briófitas e informações 

sobre a diversidade de espécies. Nesse momento o(a) Professor(a) também pode fazer uso 

do livro didático e ir questionando os alunos sobre a ausência de informações sobre a 

ocorrência das espécies em sua região ou cidade. A aula deve ser encerrada com o 

seguinte questionamento: Será que o cerrado possui briófitas? Já que estudamos que elas 

são encontradas preferencialmente em locais úmidos e sombreados?  

  

AULA 2: As briófitas no cerrado.  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) Professor(a) deve iniciar as aulas revisando os conceitos e atividades 

desenvolvidas nas aulas anteriores. Nessas aulas, o(a) Professor(a) instigará os alunos a 

buscarem informações sobre as espécies e distribuição das briófitas pelo bioma cerrado.   

O(A) Professor(a) deve dividir a turma em seis grupos, dois grupos pesquisarão sobre as 

espécies de musgos, dois sobre os antóceros e dois sobre as hepáticas. Essa fase terá 

duração de 40 minutos, os alunos devem procurar informações sobre as regiões de 

localização, diversidade e condições ambientais determinantes para a ocorrência.   É 

importante que o(a) Professor(a) estabeleça ligações entre as distribuições com as 

diferentes fisionomias do cerrado, como as que englobam formações florestais, savânicas 

e campestres. Logo após o período destinado a coleta de informações, os alunos retornam 

para a sala de aula onde vão apresentar os dados coletados.  

 O(A) Professor(a) a partir desse momento será o(a) mediador(a), favorecendo a troca de 

informações e instigando os alunos e refletirem sobre a diversidade de ambientes em que 

podemos encontrar as briófitas, não somente em uma representação ideal de floresta úmida 

e sombreada, como na maioria das imagens contidas nos livros didáticos.  

 Para finalizar as aulas, o(a) Professor(a) irá solicitar aos alunos que respondam as 

atividades apresentadas no final dessa sequência didática. O foco das atividades é reforçar 

os conceitos aprendidos e avaliar a aprendizagem dos alunos.  
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AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

PLANTAS AVASCULARES – BRIÓFITAS  

1) Relacione as colunas abaixo:  

A – Filoide  
(   ) Gametas masculinos  

B -  Cauloide  
(    ) Gameta feminino.   

C – Rizoide  
(    ) Haste das briófitas.  

D – Anterozoide   

(   ) Estrutura componente do gametófito semelhante de cor verde.   

E – Oosfera  
(    ) Filamento de fixação das briófitas.  

  

2) Na ilustração abaixo, identifique as seguintes estruturas: gametófito, esporófito, haste, 

rizoide, cauloide, filoide. Obs:   

  
  

3) Analise a frase abaixo e preencha os espaços em branco com as palavras misturadas no 

quadro!  

  

verdes  

  

Aquáticas  

Terrestres  

plantas  

  

terrestres  Algas  briófitas  
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As ___________representam um passo muito importante na transição do 
ambiente____________ para o _____________, consequentemente, na evolução da 
vida na terra, pois compreendem as mais antigas linhagens de___________ terrestres, 
derivadas de ______________ ancestrais.  

  

4) Resolva o caça-palavras abaixo: ESPORÓFITO, BRIÓFITA, AVASCULARES, 

ANTEROZÓIDES, OOSFERA, ÁGUA.  

                            

E  E  X  S  C  B  O  L  O  B  S  L  Ç  O  

A  S  V  D  A  N  I  A  L  R  E  O  O  L  

B  P  B  W  B  A  D  D  F  G  D  T  A  F  

R  O  N  F  L  R  C  E  A  O  I  Y  D  A  

O  R  O  G  H  E  I  M  D  F  O  I  C  D  

P  O  I  O  P  O  E  O  Q  I  Z  F  V  Q  

E  F  U  T  S  T  H  O  F  T  R  O  D  F  

I  I  T  Q  O  F  G  I  I  I  E  P  E  I  

F  T  F  F  D  E  E  P  U  G  T  S  H  U  

G  O  I  A  R  L  A  R  H  A  N  A  N  H  

L  T  A  G  U  A  A  D  A  M  A  E  S  G  

O  U  A  V  A  S  C  U  L  A  R  E  S  L  

R  O  N  F  L  R  C  E  A  O  I  Y  D  A  

  

5) Resolva a cruzadinha abaixo:  
a) As primeiras plantas a conquistarem o ambiente terrestre.  
b) Fase duradoura do ciclo de vida das briófitas.  
c) Nome do gameta feminino.  
d) Célula flagelada masculina.  
e) A planta depende dessa substância para se reproduzir.  
f) Plantas que não possuem vasos condutores.  
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GABARITO  

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

PLANTAS AVASCULARES – BRIÓFITAS  

1) Relacione as colunas abaixo:  

A – Filoide  
(  D ) Gametas masculinos  

B -  Cauloide  
( E   ) Gameta feminino.   

C – Rizoide  
( B   ) Haste das briófitas.  

D – Anterozoide   
( A  ) Estrutura componente do gametófito semelhante de 

cor verde.   

E – Oosfera  
(  C   ) Filamento de fixação das briófitas.  

  

2) Na ilustração abaixo, identifique as seguintes estruturas: gametófito, esporófito, 

haste, rizoide, cauloide, filoide. Obs: Avaliar acertos dos alunos e fornecer explicações 

adicionais em caso de erros ou dúvidas!  



90  

  

  
3) Analise a frase abaixo e preencha os espaços em branco com as palavras misturadas 

no quadro!  
  

verdes  

  

 Aquáticas  

Terrestres  

plantas  

  

terrestres  
 

Algas  briófitas  

  

As ___________representam um passo muito importante na transição do ambiente____________ para o _____________, 
consequentemente, na evolução da vida na terra, pois compreendem as mais antigas linhagens de___________ terrestres, 
derivadas de ______________ ancestrais.  

Resposta: briófitas, aquático, terrestre, plantas, algas verdes.  

  

4) Resolva o caça-palavras abaixo: ESPORÓFITO, BRIÓFITA, 

AVASCULARES, ANTEROZÓIDES, OOSFERA, ÁGUA.  

                            

E   E   X  S   C  B  O  L  O  B   S  L  Ç  O  

A   S   V  D   A  N  I  A  L  R   E  O  O  L  

B  P    B  W    B  A  D  D  F  G  D   T  A  F  

 

 O 
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 O  O 

E  F    U  T    S  T  H  O  F   T  R   O  D  F  

I  I    T  Q   O   F  G  I  I  I    E  P  E  I  

F  T   F  F   D  E  E  P  U  G   T  S  H  U  

G   O   I  A   R  L  A  R   H  A  N    A  N  H  

 

 G 

O  U   A   V     A   S   C  U    L   A  R    E   S  L  

R  O   N  F   L  R  C  E  A  O  I  Y  D  A  

  

5) Resolva a cruzadinha abaixo:  
h) As primeiras plantas a conquistarem o ambiente terrestre.  
i) Fase duradoura do ciclo de vida das briófitas.  
j) Nome do gameta feminino.  
k) Célula flagelada masculina.  
l) A planta depende dessa substância para se reproduzir.  
m) Plantas que não possuem vasos condutores.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA III (SD III)  
TEMA:  PLANTAS VASCULARES SEM SEMENTES: licófitas e 

monilófitas  

  

INTRODUÇÃO  

  

 Após as aulas sobre as briófitas, grupo de plantas avasculares, iremos propor uma SD 

sobre o grupo das licófitas e monilófitas apresentado nos livros didáticos de biologia 

como pteridófitas, primeiro grupo de plantas que possuem vasos condutores. As licófitas 

e monilófitas reúnem plantas vasculares sem sementes, classificadas atualmente em cinco 

classes -Lycopodiopsida, Psilotopsida, Equisetopsida, Marattiopsida e Polypodiopsida, 

chegando a aproximadamente 10.500 espécies catalogadas. (RAVEN; EICHORN; 

EVERT 2014).  

A distribuição geográfica desse grupo de plantas é diversa, sendo encontradas em 

ambiente terrestre e aquático, também apresentam hábito epifítico e trepador dependendo 

da espécie analisada. Quanto ao tamanho, as mesmas atingem tamanhos bem maiores aos 

observados nas espécies de briófitas, fato favorecido pela presença dos vasos condutores 

(xilema e floema), associados ao processo de expansão e conquista definitiva do ambiente 

terrestre. (GONÇALVES; LORENZI 2007).   

Quando pensamos no processo reprodutivo é importante salientarmos que no 

grupo das licófitas e monilófitas podemos encontrar espécies que se reproduzem de forma 

assexuada por brotamento e espécies de reprodução sexuada em que ocorre a participação 

de gametas (anterozoide e oosfera). Diferentemente das briófitas a fase duradoura é o 

esporófito (2n), o gametófito hermafrodita (n) produz tanto células reprodutivas 

masculinas quanto femininas. A reprodução ainda é condicionada pela presença de 

umidade, devido os gametas masculinos se locomoverem por flagelos.  

O cerrado apresenta enorme diversidade de espécies de plantas vasculares sem 

semente que podem ser utilizadas para ilustrar as características do grupo como a 

samambaia-do-campo (Pteridium arachnoideum). A espécie é interessante como objeto 

de análise e destaque pela importância da mesma, sendo considerada uma espécie 

invasora e causadora de intoxicação em animais como o gado em áreas de pastagem. 

(SOUTO; et al. 2006).  

Além desse aspecto prejudicial aoser humano e aos outros animais, que servirá 

como forma de instigar a curiosidade dos alunos, devemos também abordar a utilização 

ornamental de várias espécies como as avencas e o xaxim, espécie que sofreu com a 
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coleta indiscriminada de exemplares e hoje em dia é protegida contra a 

exploração comercial, como forma de proteção a espécie no Brasil.  

Sendo assim, esta SD apresenta sugestões de trabalho com esse 

grupo de plantas vasculares, com foco na discussão do papel econômico e 

ambiental de algumas espécies. Também propomos a montagem de um modelo didático 

tridimensional, com destaque para os vasos condutores, aspecto que aparece no grupo e 

que será visto a partir de então nos demais grupos de plantas a serem estudadas.  

  

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

• Facilitar a assimilação e compreensão dos conceitos básicos da Botânica;  

• Utilizar a produção de modelo didático para o processo de ensino/aprendizagem; 

 Possibilitar a percepção do impacto social e econômico das plantas;  Despertar 

a curiosidade pelo estudo da Botânica.  

  

PÚBLICO ALVO: Alunos do 2° ano do Ensino Médio  

NÚMERO DE AULAS: 4 aulas  

MATERIAL A SER UTILIZADO:  

• Quadro, giz ou pincel;  

• Lápis de cor, tesoura e cola;  

• Cópias modelo cubo vasos condutores.  

CONTEÚDO CIENTÍFICO ABORDADO:  Plantas vasculares sem semente: licófitas 

e monilófitas.  

AULA 1: Caracterização das plantas vasculares sem semente.  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) Professor(a) (a) utilizando uma cópia impressa, ou projetada em Data  

Show, apresenta aos alunos o resumo do artigo “Intoxicação de bovinos por ingestão de 

samambaia (Pteridum aquilinum) ” de Onis Luis Garszareck publicado na Revista Científica 

Eletrônica de Medicina Veterinária. Disponível em:  

http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/IhAFHI1wbILEG2C_201 

3-6-25-16-29-55.pdf  

 O resumo a ser apresentado está em anexo ao final da SD, o objetivo dessa leitura e 

discussão é apresentar um indivíduo pertencente ao grupo a ser estudado e seu impacto 

direto sobre a saúde de animais e financeiro aos produtores rurais. A partir da descrição 

da P. aquilinum, o (a) Professor(a) vai introduzir o tema plantas vasculares, a conquista 

do ambiente terrestre pelos vegetais e aspectos diferenciadores entre avasculares e 
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vasculares. O (A) Professor(a) não pode perder a oportunidade de 

trabalhar com os alunos o conceito agronômico de pragas ou plantas 

invasoras, que não deve ser interpretado de forma literal, atribuindo a um 

organismo e sua capacidade de colonização de ambientes naturais que 

sofreram alteração de sua composição florística nativa, principalmente aproveitando que 

a região tem característica agrícola.  

 Após esgotadas as discussões sobre o resumo do artigo, o(a) Professor(a) deve perguntar 

aos alunos se uma espécie de briófita estudada em aulas anteriores conseguiria colonizar 

um ambiente aberto como um de pastagem a ponto de tornar-se um problema aos 

produtores rurais. A partir das respostas dos alunos, o(a) Professor(a) divide o quadro em 

dois espaços um destinado a anotação das características das briófitas e outro as 

características das licófitas e monilófitas. É importante que os alunos anotem os pontos 

chave no caderno para utilizarem nas atividades posteriores.  Ao final da aula o(a) 

Professor(a) deve revisar o conteúdo trabalhado no dia, tirando possíveis dúvidas e 

ressaltando as conquistas evolutivas do grupo de plantas vasculares sem semente. Deve 

solicitar como atividade extraclasse, a montagem de um mapa conceitual pelo alunos, 

cujo exemplo está ao final da SD. O mapa conceitual criado na década  de  1970  por  

Joseph  Novak, parte dos conceitos da teoria ausubeliana de aprendizagem significativa 

e se constitui como estratégia pedagógica relevante no processo de ensino/aprendizagem 

por permitir aos alunos a elaboração de conceitos científicos e estabelecimento de 

relações entre as informações aprendidas dando maior significado aos conteúdos 

estudados.   

  

AULA 2: Reprodução das licófitas e monilófitas.  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) Professor(a) deve iniciar as aulas revisando os conceitos e atividades 

desenvolvidas nas aulas anteriores. Nessas aulas, o(a) Professor(a) pode fazer uso do 

livro didático para discutir e apresentar os mecanismos envolvidos na reprodução das 

licófitas e monilófitas, deve-se ressaltar a existência de dois tipos de reprodução no 

grupo, por brotamento de forma assexuada e por meio da união dos gametas, na 

reprodução sexuada.  

 Em seguida, os alunos farão como forma de avaliação do tema, a montagem do cubo dos 

vasos condutores das licófitas e monilófitas, antes de montarem a estrutura a mesma deve 
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ser colorida com lápis de cor para facilitar a diferenciação dos vasos e 

tecidos vegetais. A estrutura em 3D facilitará a compreensão sobre a 

importância apresentada pelos vasos condutores de seiva, para a o 

desenvolvimento vegetal, possibilidade de crescimento e conquista do 

ambiente terrestre.  

 Segundo Ceccantini (2006), os modelos didáticos tridimensionais, funcionam como 

recurso didático, na construção de habilidades estruturadoras e como método avaliativo, 

tornando as aulas de anatomia vegetal mais dinâmicas e agradáveis.  

 Dessa forma, esperamos que a atividade possa ser aproveitada como mais um recurso ao 

trabalho docente, tendo em vista a dificuldade de acesso a equipamentos de laboratório 

e materiais didáticos específicos para o trabalho com os conteúdos de histologia vegetal.  

Figura: Cubo vasos condutores   

  
Fonte: Autores  
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INTOXICAÇÃO DE BOVINOS POR INGESTÃO DE SAMAMBAIA 

(PTERIDUM AQUILINUM).  

GARSZARECK, Osni Luis 

RESUMO  

A infestação por Pteridum aquilinum em áreas de pastagem, representa uma 

ameaça à saúde dos animais e causa sérios prejuízos para a pecuária. O seu 

alto potencial toxicológico, principalmente por substâncias carcinogênicas, 

causa sérias consequências ao sistema digestório e urinário dos animais 

intoxicados pela planta, além de comprometer a hematopoiese por toxinas 

com efeito supressor da medula óssea, causando hemorragias graves. Não há 

tratamentos eficazes contra estas alterações. A melhor forma de combate é 

evitar a instalação da planta invasora através do manejo correto da pastagem 

e adubação do solo.  
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MODELO CUBO VASOS CONDUTORES LICÓFITAS E MONILÓFITAS  



 

  

  

                                                                       Modelo adaptado pelo autor  
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EXEMPLO DE MAPA CONCEITUAL – PLANTAS VASCULARES SEM SEMENTES  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LICÓFITAS E MONILÓFITAS   

FASE DURADOURA É O  

ESPORÓFITO ( 2 N)   

SAMAMBAIAS, AVENCAS,  

XAXIM, CAVALINHAS ETC.   

RA ÍZ, CAULE E FOLH A   

XILEMA E FLOEMA   

ANTEROZOIDES E  

OOSFERA   
TECIDOS CONDUTORES  

DIFERENCIADOS   

SE M SEMENTES   

DEPENDENTE DA ÁGUA PARA  

REPRODUÇÃO SEXUADA   
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA IV (SD IV)  
TEMA:  PLANTAS VASCULARES COM 

FLORES: GIMNOSPERMAS   

INTRODUÇÃO  

 O grupo de plantas denominado Gimnospermas, reúne espécies de aparência e distribuição 

geográfica marcantes. As plantas são divididas em 4 filos: coníferas, cicas, gnetófitas e 

gincófitas). No Brasil existem cerca de 16 espécies catalogadas do total de mais de 800 espécies 

no mundo.   

 A distribuição global das espécies está diretamente ligada ao processo de adaptação dos 

indivíduos que obtiveram maior sucesso em ambientes de clima temperado com invernos mais 

rigorosos. Fato que explica a pouca diversidade encontrada em nosso país. (SOUZA, 2010).  

No Brasil, a maior diversidade de gimnospermas está presente na Amazônia em que os 

gêneros Gnetum (seis espécies) e Retrophyllum (duas espécies) são restritos ao bioma. O 

segundo bioma em diversidade de espécies é o Cerrado, com cinco espécies de Podocarpus e 

uma de Zamia. Na Mata Atlântica, bioma onde encontramos o pinheiro do paraná (Araucaria 

angustifolia Kuntze), que é a principal espécie de gimnosperma do Brasil, fato justificado pela 

sua distribuição geográfica e importância econômica e histórica – quer pelo seu destaque na 

paisagem, quer pela sua ampla distribuição geográfica e importância econômica – apresenta 

apenas quatro outras espécies de gimnospermas (SOUZA, 2010).  

Dessa maneira, quando trabalhamos com esse grupo de plantas na escola, acabamos por 

enfatizar o pinheiro-do-paraná como se o mesmo fosse o único representante das coníferas em 

nosso país. Tal fato, se justifica pela forma como o conteúdo é apresentado nos livros didáticos, 

mas essa abordagem reducionista da flora de gimnospermas do Brasil deve ser repensada como 

mecanismo de garantir a manutenção dos mais variados ambientes naturais e seus organismos 

componentes.   

Quanto ao bioma cerrado, poucas pessoas imaginariam encontrar um representante do 

grupo das gimnospermas, visto associarmos as mesmas a ambientes de clima frio. Para ilustrar 

e abrir caminho à diversificação do conteúdo trabalhado em sala de aula, utilizaremos como 

exemplo a Zamia.   

A Zamia conhecida popularmente como maquine pertence à família Zamiaceae, descrita 

por Souza e Lorenzi (2012) como perenes com caule aéreo ou subterrâneo, dioicas, com folhas 

compostas semelhantes a palmeiras e samambaias. A Zamia é encontrada em terrenos rochosos 

ou em afloramentos calcários do cerrado, atingindo cerca de 1m de altura.  

(NETO et al. 2010).  



100  

  

Sendo assim, o objetivo da presente proposta de sequência didática é apresentar 

alternativas para o trabalho com o grupo das gimnospermas em localidades de flora diferente 

da apresentada pelos livros didáticos.  

  

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

• Facilitar a assimilação e compreensão dos conceitos básicos da Botânica;  

• Utilizar a apresentação oral como método de ensino/aprendizagem;  

• Tornar a pesquisa parte integrante do ensino de biologia;  

• Possibilitar ao aluno o protagonismo no processo de ensino/aprendizagem;  

Ampliar as discussões conceituais para além do livro didático.  

  

PÚBLICO ALVO: Alunos do 2° ano do Ensino Médio  

NÚMERO DE AULAS: 4 aulas  

MATERIAL A SER UTILIZADO:  

• Projetor Multimídia;  

• Computador portátil;  

• Apresentação em PowerPoint®.  

CONTEÚDO CIENTÍFICO ABORDADO:  Plantas vasculares com flores: gimnospermas.  

AULA 1: Caracterização das gimnospermas: para além do livro didático.  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO:: O(A) Professor(a) (a) irá apresentar aos alunos, utilizando uma apresentação em 

PowerPoint®, tópicos que apresentem as características gerais da gimnospermas, com foco nas 

peculiaridades do grupo, aspectos evolutivos marcantes e reprodução.   

Em seguida, o(a) Professor(a) (a) irá apresentar a espécie citada na introdução dessa aula, 

maquine (Zamia boliviana) como modelo a apresentação dos alunos nas aulas posteriores, não 

esquecendo de explicitar as regras da apresentação e forma de avaliação. Sugere-se como tempo 

para cada grupo 15 minutos de exposição e 5 para comentários do(a) Professor(a) e colegas. O 

roteiro de apresentação é mostrado a seguir:  

  

 Apresentação do Bioma:  

 Cerrado  

 Classificação biológica da espécie:   

Reino: Plantae  

Divisão: Cycadophyta  



101  

  

Classe: Cycadopsida  

Ordem: Cycadales  

Família: Zamiaceae  

Gênero: Zamia  

Espécie: Z. boliviana  

 Nome vernacular: maquine, maquine-do- mato.  

 Imagens da espécie brasileira escolhida: Z. 

boliviana  

 

Fonte:  Rogério B. S. Añez.  

 Distribuição geográfica: Ocorre na Bolívia e no Centro-Oeste do Brasil, Mato Grosso.  

 Potencial econômico: Na medicina popular as raízes, secas e raladas são utilizadas no 

preparo de chás indicados no tratamento de dores no ventre e hemorragias intestinais.   

(AÑEZ, 1999).  

 Risco ambiental: A espécie é considerada rara e vulnerável a expansão do desmatamento 

no cerrado.  

 Informações adicionais que o grupo achar importante: Por exemplo, utilização medicinal 

por comunidades tradicionais, rituais religiosos ou uso na ornamentação de ambientes.  

Após a exposição das informações acima, o(a) Professor(a) deve dividir a turma em grupos 

e sortear para cada grupo a espécie ou espécies que serão pesquisadas. Cada grupo deve eleger 

um líder que terá papel importante na avaliação da atividade e organização do trabalho. A seguir 

apresentamos algumas sugestões de espécies a serem pesquisadas pelos alunos.  

  

  

FAMÍLIA  ESPÉCIE  



102  

  

Araucariaceae  Araucaria angustifolia  

Ephedraceae  Ephedra tweediana  

  

  

Gnetaceae  

Gnetum leyboldii  

Gnetum nodiflorum  

Gnetum paniculatum  

Gnetum schwackeanum  

Gnetum urens  

Gnetum venosum  

  

Pinaceae  

Pinus caribaea Morelet Pinus 
elliottii  

Pinus taeda  

  

  

  

  

Podocarpaceae  

  

Podocarpus acuminatus  

Podocarpus aracensis  

Podocarpus barretoi  

Podocarpus celatus  

Podocarpus lambertii  

Podocarpus roraimae  

  

  

Zamiaceae  

  

Zamia amazonum Zamia 

boliviana  

Zamia cupatiensis  

Zamia poeppigiana  

Zamia ulei  

  

AULA 2: Apresentação oral das pesquisas realizadas extraclasse.  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) Professor(a) deve iniciar as aulas revisando os conceitos aprendidos nas 

aulas anteriores e escolher em seguida um grupo de alunos que irá iniciar as apresentações 

orais. Segundo Carbonesi (2018), a apresentação oral/seminário tem um potencial   estimulador   

de   pesquisa   e   debate   crítico se bem orientado e conduzido pelo docente, gerando ganho na 

aprendizagem do aluno.    

  Nessa perspectiva, o(a) Professor(a) deve atuar como mediador durante todo o processo de 

apresentação dos alunos, evitando atitudes que venham a constranger colegas e retirar o foco 



103  

  

principal da atividade, que é a apresentação da pesquisa sobre as espécies de gimnospermas 

realizada pelos grupos.  

Ao final das apresentações, o (a) Professor(a), deve fazer uma breve síntese dos temas 

apresentados, mostrando aos alunos, como o conhecimento pode ser ampliado a partir do 

momento que passamos a buscar novas informações, os alunos devem ser levados a refletir que 

os mesmos devem se tornar mais ativos e participativos em seu processo de formação.  

AVALIAÇÃO: Como forma de avaliação o(a) Professor(a) deve analisar a participação dos 

alunos durante a apresentação em grupo e eleger um líder de cada grupo que irá atribuir uma 

nota a cada integrante, levando em conta o trabalho e participação na pesquisa.   
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA V (SD V)  
TEMA:  PLANTAS VASCULARES COM FLORES E FRUTOS: ANGIOSPERMAS   

  

INTRODUÇÃO  

    

 É importante que no ensino de Botânica se leve em conta o conhecimento prévio do aluno, e a 

partir desse levantamento o(a) Professor(a) organize sua proposta didática e vá construindo 

novos conceitos e saberes com os alunos. (CAVASSAN et al. 2009). Nessa proposta de 

sequência didática iremos trabalhar com o grupo de plantas dominantes em número de espécies 

do planeta, o grupo das plantas com flores e frutos, as angiospermas.  

As angiospermas podem ser encontradas nos mais diversos ambientes, seus tamanhos 

assim como seus habitats são variados, desde plantas aquáticas com poucos milímetros de 

tamanho até árvores colossais que ultrapassam os 100 metros de altura, como algumas espécies 

de eucaliptos australianos. (AMABIS; MARTHO 2004).  

 Morfologicamente podemos descrever uma angiosperma como uma planta que possui as 

seguintes estruturas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Tais estruturas se apresentam nos 

mais diferentes formatos, cores, texturas e funções fisiológicas. Compreender tais 

características permite estabelecer parentesco evolutivo entre as espécies e entender a 

adaptação das mesmas a seus ambientes.  

 Revelar aos alunos toda a diversidade de espécies de angiospermas é impossível, visto a 

enorme diversidade de espécies e os limites impostos pela carga horária e finalidade do ensino 

de Biologia no ensino médio. Por isso, pretendermos apresentar-lhes uma proposta de trabalho 

que visa revelar todas as características das angiospermas utilizando para isso, a flora do bioma 

cerrado, visto que, o ensino da Botânica na maioria das vezes é ensinado de forma 

descontextualizada e sem ligação com os aspectos locais e regionais.  

 Não queremos para isso, deixar de valorizar os demais biomas brasileiros, mas sim sugerir a 

possibilidade de valorização da flora regional e permitir aos alunos estabelecer ligação entre o 

ambiente vivido e o estudado na escola.   

 O cerrado se destaca no cenário nacional pela sua biodiversidade e endemismo para vários 

grupos de seres vivos. (NETO et al. 2010). Com o grupo das angiospermas não é diferente, as 

características peculiares das plantas do cerrado chamam a atenção para a sua adaptação ao 

ambiente e fatores limitantes e também servem de estudo nas mais variadas áreas, buscando 
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conhecimento sobre as propriedades medicinais de 

algumas espécies de plantas e econômico de outras.  

    

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

• Possibilitar a valorização do bioma cerrado no ensino de botânica;  

• Utilizar a vegetação local como alternativa aos exemplos apresentados pelo livro 

didático;  

• Apresentar os aspectos morfológicos de espécies de angiospermas do cerrado 

em uma aula de campo.  

PÚBLICO ALVO: Alunos do 2° ano do Ensino Médio  

NÚMERO DE AULAS: 8 aulas  

MATERIAL A SER UTILIZADO:  

• Projetor Multimídia;  

• Computador;  

• Apresentação em PowerPoint®,  

• Cópias do material de apoio apresentado ao final da SD.  

CONTEÚDO CIENTÍFICO ABORDADO:  Introdução as angiospermas: o cerrado como 

exemplo.  

AULA 1: Caracterização das angiospermas do bioma cerrado.  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) Professor(a) (a) irá apresentar aos alunos, utilizando uma apresentação em 

PowerPoint®, os aspectos gerais do bioma cerrado (abrangência geográfica, características do 

solo, pluviosidade, clima etc.), após feito a devida descrição, deve então perguntar aos alunos 

qual é a planta do cerrado que eles conhecem. O(A) Professor(a) deve ir anotando no quadro, 

os exemplos citados.   

Ao final desse levantamento, o(a) Professor(a) deve listar entre os exemplos, as 

angiospermas. A partir de então, o(a) Professor(a) introduz o tema da aula, descrevendo as 

características das angiospermas, mostrando imagens de exemplares típicos do cerrado, as 

demais espécies de plantas conhecidas pelos alunos e que não fazem parte do bioma, devem ser 

lembradas, o(a) Professor(a) não deve restringir sua aula, mas deve deixar claro aos alunos que 

conhecer bem o ambiente é o primeiro passo para a preservação e cuidado com o mesmo.  

Caso o(a) Professor(a) opte por utilizar o livro didático como recurso, deve ir mostrando 

aos alunos que a diversidade de angiospermas não se restringe aos exemplos e imagens 

apresentadas no material. Como o objetivo dessa aula será a introdução ao tema é fundamental 
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que os aspectos diferenciadores do grupo sejam bem 

trabalhados, a importância das flores e frutos para a 

disseminação das angiospermas pelos mais diversos 

ambientes terrestres deve ficar claro para os alunos.   

Ao final da explicação dos conceitos o(a) Professor(a) deve pedir aos alunos que 

esquematizem uma flor completa, indicando no desenho as estruturas florais: sépalas (cálice), 

pétalas (corola), estames (androceu), pistilo (gineceu). O uso de desenhos como método de 

aprendizagem facilita a compreensão de conceitos e permite ao aluno explorar sua criatividade, 

se os alunos conseguirem esquematizar uma flor de uma planta do cerrado melhor ainda.  

  

 AULA 2: Estudo da flor e sementes.  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: Nessas aulas, o(a) Professor(a) fará uso de dois documentários que apresentam 

algumas formas florais, mecanismos de reprodução, agentes polinizadores, formatos das 

sementes e diversos mecanismos de dispersão utilizados pelos vegetais com vistas a 

manutenção e passagem de seus genes adiante. O uso de vídeos educativos funciona como 

mecanismo de aproximação da realidade e facilitam a assimilação de conceitos pelos alunos 

(ARROIO, GIORDAN, 2006).  

 Os documentários fazem parte de uma série exibida pela TV escola. Para a presente 

proposta de trabalho escolhemos dois documentários, de 23 minutos aproximadamente cada 

um, optamos por utilizá-los em ordem diferente da apresentada na TV, pois consideramos a 

ordem sugerida a seguir ideal aos objetivos das aulas.  

Após a introdução da aula, revisando os conceitos vistos nas aulas anteriores, o(a) 

Professor(a) explica aos alunos que os mesmos irão assistir a um documentário curto, que vai 

apresentar aspectos importantes ao estudo das angiospermas. Os alunos devem utilizar um 

roteiro apresentado pelo professor e irem utilizando o mesmo para anotar pontos chave dos 

vídeos como por exemplo: exemplos de dispersão de sementes, formatos de flores e sementes 

e síndromes se polinização.  

O primeiro vídeo que indicamos é o documentário “O mundo secreto dos jardins 2 – A 

vida reprodutiva das plantas” disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=wc3W_atfMwE&list=PLu98dwM8pXx89YKCqSJVN5s 

R7Cz3uxv6j&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=wc3W_atfMwE&list=PLu98dwM8pXx89YKCqSJVN5sR7Cz3uxv6j&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wc3W_atfMwE&list=PLu98dwM8pXx89YKCqSJVN5sR7Cz3uxv6j&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wc3W_atfMwE&list=PLu98dwM8pXx89YKCqSJVN5sR7Cz3uxv6j&index=2
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Esse documentário, apresenta exemplos das 

formas de reprodução das plantas, agentes polinizadores e 

recompensas florais. Aspectos evolutivos importantes a 

serem percebidos pelos alunos como a importância das cores das peças florais são explorados 

com imagens e exemplos que chamam a atenção do expectador.  

Logo após, deve-se iniciar a apresentação do segundo vídeo o documentário “O mundo 

secreto dos jardins 1 – Vem voar comigo – Sementes”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZryFHARhO-I&t=29s . Após os alunos terem assistido ao 

vídeo sobre a reprodução das plantas, eles irão assistir ao vídeo que aborda os mecanismos 

utilizados pelas plantas para dispersarem suas sementes.  

O trabalho a ser realizado com esse vídeo tem como foco a percepção da complexidade 

e dificuldade enfrentada pelas plantas para conseguirem repassar seus genes no ambiente. O 

vídeo apresenta informações importantes sobre as flores e frutos que auxiliam na disseminação 

dos vegetais.  

Aspectos evolutivos importantes como a coevolução entre plantas e insetos 

polinizadores pode ser utilizada para chamar atenção dos alunos, sobre as estratégias adotadas 

pelas plantas na luta pela sobrevivência e reprodução.   

O(A) Professor(a) após a exibição dos documentários deve listar os seguintes conceitos 

apresentados nos vídeos: fertilização, plantas anuais e perenes, agentes polinizadores, 

dispersão, coevolução e solicitar aos alunos que descrevam os mesmos utilizando o roteiro 

entregue pelo professor como norteador.  

AVALIAÇÃO: Como forma de avaliação para essa atividade O(A) Professor(a) pode 

pedir aos alunos para pesquisarem sobre a importância das abelhas para a produção de alimentos 

e sobre o risco de extinção desses insetos pelo uso extensivo de agrotóxicos na produção 

agrícola mundial.  
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NETO, G. G.; COSTA, S. C.; SILVA, R. L.; 

MACEDO. M. Aspectos botânicos e ecológicos de 

Zamia boliviana (BRONGN.) A. DC. em uma área do 

cerrado de MATO GROSSO.  

FLOVET, n. 2, dez. 2010.  

SEQUÊNCIA DIDÁTICA VI (SD VI)  
TEMA:  ANATOMIA VEGETAL   

  

INTRODUÇÃO  

    

 O ensino de Botânica independentemente da região geográfica analisada, demostra 

dificuldades no que tange a assimilação de conceitos e envolvimento dos alunos. Muitos desses 

problemas decorrem da continuidade da prática docente tradicional o que demonstra a 

necessidade de se repensar a formação inicial e continuada dos professores de biologia. 

(SILVA; NETO, 200?).  

 A formação do(a) Professor(a) por mais completa que seja, não consegue prepara-lo para o 

enfrentamento das dificuldades de infraestrutura e falta de recursos e material didático para a 

efetivação de seu trabalho, por isso, é preciso atualizar-se sempre e buscar formas alternativas 

de diversificar sua prática pedagógica.   

O processo de diversificação da prática pedagógica pode ampliar o campo de ação do 

fazer docente, permitindo alcançar as distintas necessidades e interesses dos alunos e atraí-los 

para o processo educativo. (VIVEIRO; DINIZ, 2009).   

Dessa forma, nossa proposta de sequência didática irá apresentar formas alternativas de 

provocar a curiosidade do aluno e sobretudo instrumentalizar o(a) Professor(a) para o trabalho 

com uma área da Botânica muitas vezes ausente nos planejamentos de biologia nas escolas, a 

Anatomia Vegetal.  

 Para tanto, iremos propor um trabalho sobre a anatomia foliar, visto que são inúmeros os 

conteúdos de biologia em que se utiliza essa parte da planta, seja no trabalho sobre fotossíntese, 

transpiração e absorção de CO2, ou nos estudos de morfologia vegetal. A folha faz parte do 

esquema básico de organização das plantas que qualquer aluno certamente iria se lembrar caso 

pedíssemos para que fizesse um desenho de um vegetal.  

Nossa proposta de SD, também utilizará como recurso a montagem de um modelo 

tridimensional da lâmina foliar. Segundo Ceccantini (2006), os modelos tridimensionais 

estimulam o aluno a refletir sobre a estrutura e forma e melhorar a compreensão tridimensional 

do material estudado.   
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Dessa forma, o modelo a ser apresentado possibilitará ao aluno entender melhor o plano 

organizacional das folhas, as diferentes camadas de células existentes, a presença dos estômatos 

e vasos condutores, permitindo uma compreensão que dificilmente ele conseguiria fazer sem o 

uso de equipamentos que poucas escolas possuem.  

 Outra atividade a ser realizada em nossa proposta de atividade, não menos importante, pois se 

mostra como uma possibilidade de atrair e motivar os alunos, é a Aula Passeio proposta por 

Freinet (1999). Essa proposta de atividade tem por objetivo reforçar os conceitos aprendidos 

em sala, possibilitando ao aluno a vivência de novas experiências e interação com o ambiente 

e com os demais sujeitos participantes do processo de ensino e aprendizagem.  

 Em nossa atividade sugerimos a visita a um local que apresente exemplos da vegetação local. 

No caso do cerrado, esse contato com o ambiente natural, permitirá ir além do contato visual, 

eles poderão utilizar todos os sentidos para aprender sobre o ambiente, sentir os cheiros, as 

texturas e se encantar com a diversidade de espécies presentes.  

    

OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

• Dinamizar o ensino de biologia nas escolas;  

• Fazer uso da vegetação local como recurso didático;  

• Utilizar um modelo didático tridimensional como recurso para a aprendizagem 

de anatomia vegetal;  

• Ampliar os espaços educativos e tornar o ensino mais atrativo.  

PÚBLICO ALVO: Alunos do 2° ano do Ensino Médio  

NÚMERO DE AULAS: 8 aulas  

MATERIAL A SER UTILIZADO:  

• Roteiro aula de campo;  

• Quadro, giz, pincel;  

• Lápis de cor, cola e tesoura;  

• Cópias do modelo do cubo apresentado ao final da SD.  

CONTEÚDO CIENTÍFICO ABORDADO:  Morfologia e anatomia vegetal.  

AULA 1: Caracterização do bioma cerrado e coleta de material botânico.  

DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) Professor(a) (a) irá apresentar aos alunos, a proposta de aula de campo a ser 

realizada, deve deixar claro as regras a serem seguidas, e indicar o local e data do passeio. No 

caso de alunos menores de idade é importante o consentimento dos responsáveis por escrito, o 

repasse de custos caso sejam necessários também são fundamentais, assim como a alimentação 
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e vestimentas a serem utilizadas. A seguir o(a) 

Professor(a), deve ir listando no quadro os aspectos a que 

os alunos deverão ficar atentos no dia da aula de campo.   

Uma breve revisão do bioma característico a ser estudado também é importante, o(a)  

Professor(a) também deve destinar alguns minutos da aula para ensinar sobre técnicas de coleta 

botânica, com o objetivo de mostrar aos alunos o real fundamento da atividade, evitando tornar-

se apenas um evento recreativo.   

 AULA 2: Aula passeio  

DURAÇÃO: 6 aulas  

MÉTODO: No dia da aula de campo (aula passeio), o(a) Professor(a) deve repassar as regras 

novamente aos alunos, conferir se todos os menores de idade entregaram a autorização do 

responsável. Caso O(A) Professor(a) julgue necessário, é interessante convidar outros 

professores da unidade de ensino para acompanhar a atividade, possibilitando a realização de 

uma atividade interdisciplinar e auxilio no cuidado com os alunos. Indicamos com material de 

apoio o Guia ilustrado de plantas do Cerrado com 500 espécies descritas. Disponível em:   

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_df/_publicacao/148_publicacao14022012101832  

A seguir apresentamos uma proposta de roteiro para ser utilizado no local a ser visitado. 

A adequação e incremento de atividades ficam a critério do(a) Professor(a):  

  

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_df/_publicacao/148_publicacao14022012101832
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_df/_publicacao/148_publicacao14022012101832
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ESCOLA...  

  

Roteiro aula de Campo  

Teoria norteadora: A aula-passeio de Célestin Freinet;  

Local: _______________________________  

Conteúdos abordados: Morfologia Vegetal, Sucessão ecológica, Interferência humana 

sobre a composição florística.  

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

1- OBSERVAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUCESSIONAIS  

• Estágio Inicial  

• Estágio Médio  

• Estágio Avançado  

• Floresta Primária  

2- PRÁTICA DE RITIDOMA COM FOLHA SULFITE E GIZ DE CERA  

           Divididos em grupos de 5, os alunos escolherão uma árvore e utilizando uma 

folha de papel A4 apoiada sobre o tronco da mesma, passarão o giz de cera sobre a 

folha para retirar a impressão do ritidoma da espécie analisada (liso, áspero ou 

fissurado).  

3- COLETA DE FOLHAS: Filotaxia; forma da folha e margem da 

folha.               Os alunos em grupo farão a coleta de folhas tendo por objetivo a 

reunião da maior diversidade possível, a fim de perceberem e aprenderem sobre o 

formato das folhas das diferentes espécies. O(A) Professor(a) também pode utilizar 

um guia morfológico como referência para os alunos. As folhas coletadas devem ser 

colocadas dentro de agendas telefônicas ou prensa botânica para estudo posterior em 

sala de aula.  

4- INTERAÇÃO COM O AMBIENTE   

           Essa etapa, não tem um objetivo estabelecido, os alunos devem ficar livres para 

observarem, fotografarem e curtirem o ambiente. O(A) Professor(a) pode pedir 

posteriormente um relato de experiência como avaliação da atividade.  

  

  

AULA 3:  Estudo da folha: morfologia e anatomia.  
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DURAÇÃO: 2 horas/aulas  

MÉTODO: O(A) Professor(a) (a) irá utilizar a primeira aula para que os alunos manipulem as 

folhas coletadas durante a aula de campo, para o trabalho sobre morfologia. Utilizando o livro 

didático ou consultando a internet pelo smartphone ou laboratório de informática eles deverão 

classificar pelo menos 10 exemplares, quanto a formato, tipo de nervuras, ápice do limbo etc. 

Após essa primeira atividade, o(a) Professor(a) deve entregar a cada aluno uma cópia do modelo 

tridimensional da folha para que possam colori-la livremente e em seguida analisar a estrutura. 

Com o término da montagem do modelo o(a) Professor(a) deve explorar ao máximo a estrutura 

revisando conceitos de histologia, anatomia e fisiologia vegetal.  

  

  

Figura- Cubo lâmina foliar montado, superfície adaxial (A), superfície Abaxial (B).  

  
Fonte: Autores   

AVALIAÇÃO: Como forma de avaliação para essa atividade o(a) Professor(a) deve 

levar em conta o desempenho e envolvimento do aluno durante todas as etapas desenvolvidas, 

realizando uma avaliação formativa e processual como preconizam os documentos oficiais para 

a educação básica.   
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MODELO CUBO LÂMINA FOLIAR  

  
Modelo elaborado pelo autor, 2018.  

http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=2574
http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=2574


114  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

114   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

115  

  

  


