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RESUMO 

 

Diante dos desafios que persistem no ensino de botânica no ensino médio, especialmente, na 

falta de aproximação dos discentes e professores com os conhecimentos sobre vegetais, torna-

se evidente a necessidade de uma abordagem mais contextualizada, atrativa, criativa, 

problematizadora e voltada para a realidade dos alunos. Nesse contexto, o presente trabalho tem 

a finalidade de colaborar para a melhoria do ensino e da aprendizagem de botânica, utilizando 

uma experiência didática baseada no Ensino por Investigação, promovendo a construção 

participativa de catálogos organográficos (morfologia externa das plantas) com inserção de 

imagens utilizando os smartphones. Para tal, definiu-se a Floresta de Transição do Estado do 

Maranhão, com ênfase na família Arecaceae (Palmeiras), como elemento motivador. Esse tipo 

de vegetação está presente no cotidiano desses discentes representando uma possibilidade para 

que possam aprender, dar mais atenção ao estudo das plantas e desenvolver o senso crítico na 

resolução de problemas. A implementação ocorreu com a participação de 50 (cinquenta) alunos 

do ensino médio de uma escola pública da rede federal de ensino. Para a produção e coleta de 

dados foram utilizadas as técnicas de questionário, aula de campo e laboratório, interações em 

grupos, entrevista e observação participante, sendo, posteriormente, realizada a análise de 

conteúdo. Os resultados mostram que os alunos são carentes por aulas mais atraentes e 

envolventes, evidenciaram a aula de campo e práticas em laboratório como as mais eficientes, 

pois elas promovem o ensino contextualizado. Constatou-se ainda, a valorização das plantas, a 

satisfação nas interações em grupos, a promoção de autonomia e construção de conhecimentos 

botânicos, evidenciados, sobretudo, na confecção dos catálogos, mostrando a importância desse 

recurso didático como instrumento eficaz na construção de aprendizagem e modificação da 

visão dos alunos sobre os vegetais.  

 

Palavras-chave: Botânica. Ensino por investigação. Construção participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Given the challenges that persist in the teaching of botany in high school, especially in the lack 

of approximation of students and teachers with knowledge about plants, it becomes evident the 

need for a more contextualized, attractive, creative, problematic and focused approach students' 

reality. In this context, the present work aims to collaborate to improve the teaching and 

learning of botany, using a didactic experience based on Teaching by Research, promoting the 

participatory construction of organizational catalogs (external plant morphology) with insertion 

of images using the smartphones. To this end, the Maranhão State Transition Forest was 

defined, with emphasis on the Arecaceae family (Palmeiras), as a motivating element. This type 

of vegetation is present in the daily life of these students representing a possibility for them to 

learn, pay more attention to the study of plants and develop a critical sense in problem solving. 

The implementation took place with the participation of 50 (fifty) high school students from a 

public school of the federal school system. For the production and collection of data were used 

the techniques of questionnaire, field class and laboratory, group interactions, interview and 

participant observation, and then the content analysis. The results show that students are lacking 

for more attractive and engaging classes, evidencing the field class and laboratory practices as 

the most efficient, because they promote contextualized teaching. It was also found the 

appreciation of plants, the satisfaction in the interactions in groups, the promotion of autonomy 

and the construction of botanical knowledge, evidenced, above all, in the making of catalogs, 

showing the importance of this didactic resource as an effective instrument in the construction 

of learning and modification of students' view of vegetables. 

 

Keywords: Botany. Teaching by research. Participatory building. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Métodos tradicionalistas de ensino dominam as metodologias utilizadas para o ensino 

de Ciências e Biologia, sendo pouco articulados e muito criticados por não relacionarem o que 

deve ser ensinado com a realidade dos alunos, gerando desinteresse e distanciamento dos 

conteúdos (PINTO, 2009, MELO et al., 2012). 

Segundo Silva (2008), o aluno precisa ser inserido em situações concretas de 

aprendizagem, onde ele possa ser desafiado a experimentar, seja provocado a tomar decisões, 

refletir e chegar a conclusões. Dessa forma, é válida a experimentação de propostas 

metodológicas auxiliares que contribuam para a construção ativa de conhecimentos e prepare o 

estudante para intervenções no ambiente onde está inserido. 

O fazer pedagógico precisa ir além da simples utilização de informações presentes nos 

livros didáticos e nas fontes virtuais, utilizando-se mais de aulas práticas em laboratório, aulas 

de campo, visitas a museus e exploração do ambiente em que o aluno está inserido, valorizando 

a relação com o ambiente (FIGUEIREDO, 2009).   

É nesse sentido que o presente trabalho de pesquisa, voltado para o mestrado em ensino 

de Biologia, busca contribuir com uma sequência didática, para a construção de conhecimentos 

botânicos no ensino médio.  

Para isso, a investigação reflete a aplicação, na realidade do ambiente escolar, de uma 

experiência didática de construção de catálogos para representação e expressão de estruturas 

externas dos vegetais por meio de imagens, resultado da investigação dos próprios alunos na 

exploração do ambiente presente na realidade diária.  

No Estado do Maranhão, “os biomas Cerrado (64% do Estado), Amazônia (35%) e 

Caatinga (1%) compõem um mosaico de paisagens ricas em biodiversidade” (ARAÚJO, 2016, 

p. 9). Nesse sentido, sendo o ambiente de estudo uma floresta de transição composta por 

influências do cerrado e da floresta amazônica, com destaque para a floresta secundária de 

Arecaceae: 

 

As Florestas Ombrófilas Densas, com as fisionomias Aluvial, de Terras Baixas e 

Submontana, estão em 6% do Estado, principalmente na porção oeste. A Floresta 

Ombrófila Aberta, de Terras Baixas e Submontana, engloba 0,18% do Maranhão, 

encontrando-se próxima à Floresta Densa, com ocorrência conjunta à Vegetação 

Secundária. Essa Floresta Aberta de Terras Baixas é considerada no Maranhão como 

uma “floresta-de-babaçu” (IBGE, 2012, p. 35). 
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Para Santos et al. (2013, p. 77), “essa zona de cocais é reflexo de um intensivo processo 

de degradação das florestas originais com diferentes finalidades, desde a exploração de 

territórios para pasto e agricultura, quanto ao extrativismo de plantas típicas das florestas 

presentes na região”. Essa região faz parte de uma fronteira agrícola do Brasil denominada 

MATOPIBA1 e baseia-se na alta produtividade com utilização de grandes áreas para o plantio 

de soja, podendo comprometer o equilíbrio e a diversidade.  

Além disso, o desmatamento ilegal de áreas nativas e a implantação do projeto 

SUZANO papel e celulose (cultura de eucalipto – espécie exótica) contribuem para fragilizar 

essas áreas que são muito sensíveis às perturbações. 

A proposta deste trabalho justifica-se pelo interesse acadêmico e profissional do 

professor-pesquisador em se debruçar sobre os conhecimentos teóricos e práticos sobre o estudo 

dos vegetais e, sobretudo, de vislumbrar a possibilidade de contribuir para uma formação mais 

completa dos estudantes. Justifica-se também por disponibilizar, para os professores deste nível 

de ensino, uma prática mais agradável e eficiente, determinando um caminho alternativo de 

superação gradual do modelo tradicional e descontextualizado para o ensino de botânica.    

 Sendo assim, a questão que norteia este trabalho é: em que aspectos a confecção de um 

catálogo organográfico contribui para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem em 

Botânica? 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral 

 

 Avaliar a contribuição da construção coletiva de catálogos organográficos na melhoria 

do processo ensino e aprendizagem na área de Botânica no ensino médio.  

 

1.1.2 Específicos 

 

 Analisar os conhecimentos prévios dos alunos referentes aos conceitos de Botânica e a 

relação destes com seu cotidiano; 

Desenvolver um roteiro para elaboração de catálogos organográficos, contendo todas as 

orientações de construção;  

                                                 
1 Região considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade, o Matopiba compreende o bioma Cerrado 

dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e responde por grande parte da produção brasileira de grãos e 

fibras. Fonte: < https://www.embrapa.br/tema-matopiba/sobre-o-tema>. Acesso em: 30 set. 2019. 

https://www.embrapa.br/tema-matopiba/sobre-o-tema
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 Conhecer a percepção dos discentes sobre aspectos positivos e negativos de uma 

experiência didática de construção de catálogos organográficos no ensino e aprendizagem de 

Botânica no ensino médio.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ENSINO DE BOTÂNICA 
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 De acordo com Brasil (2002), apesar dos conteúdos biológicos fazerem parte do dia-a-

dia da população, o ensino de Biologia encontra-se tão distanciado da realidade que não permite 

à população perceber o vínculo estreito existente entre o que é estudado nesta disciplina e o 

cotidiano. E com a botânica não é diferente, pouco desperta o interesse dos alunos contribuindo 

para a manutenção da cegueira botânica. Segundo Salatino e Buckeridge (2016), o estudo das 

plantas não chama a atenção e ne desperta o interesse dos alunos, pois a percepção dos vegetais 

a sua volta é limitada, especialmente, pela pouca aproximação e baixo nível de importância que 

é dada às plantas. 

 Empinotti et al. (2014), Matos (2015) e Costa (2018) sugerem que os conteúdos do 

Reino Plantae2 são expostos em sala de aula de forma mecânica e descritiva, baseados na 

memorização e sem considerar a realidade concreta dos estudantes, diminuindo o vínculo e o 

interesse pela Botânica. 

 Essa visão de ensino é percebida por Krasilchick (2004) e Chassot (2004), quando 

apontam como possíveis motivos para esse distanciamento dos alunos com o estudo de 

Botânica, a apresentação de conteúdos como complexos conjuntos de símbolos e conceitos que 

distanciam da realidade, principalmente quando é dirigido ao vestibular com função 

preparatória, evidenciando a persistência do ensino tradicional e propedêutico, que se limitam 

em reproduzir conceitos desconexos e sem valorizar a participação do aluno como sujeito.  

 De acordo com Salatino e Buckeridge (2016), os estudantes da educação básica não 

demonstram interesse pelo ensino das plantas o que é denominado de “negligência botânica. 

Contribuindo para piorar a situação, esse modelo convencional de ensino, oferece pouca 

vivência, falta de contextualização, escassez de aulas práticas e investigativas para o 

desinteresse dos estudantes (MINHOTO, 2014; SILVA; CAVASSAN, 2006).  Para Ursi et al. 

(2018), um caso grave refere-se à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em que poucos 

exemplos botânicos são encontrados. Nesse cenário, diminui-se a importância e a valorização 

das plantas e de seu ensino. 

 Além disso, existe uma grande rejeição, por parte dos professores, para ministrarem a 

disciplina de Botânica. Para Melo et al. (2012), Salatino e Buckeridge (2016), isso é o reflexo 

de uma formação acadêmica deficiente, sendo assim, esses professores não conseguem motivar 

                                                 
2 O Reino Vegetal ou Reino Plantae, é caracterizado por organismos autótrofos (produzem seu próprio alimento) 

e clorofilados. Por meio da luz solar, realizam o processo da fotossíntese e, por esse motivo, são chamados de seres 

fotossintetizantes. Fonte: <https://www.todamateria.com.br/reino-vegetal/>. Acesso em: 30 set. 2019. 

https://www.todamateria.com.br/reino-vegetal/
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seus alunos e contribuem para a determinação de uma comunidade entediada e desinteressada 

pelos temas de Biologia Vegetal.   

 Nesse sentido, há historicamente um grande apelo por mudanças de abordagem no 

sistema de ensino, especialmente, na valorização da participação dos estudantes e diminuição 

do papel de professor centralizador e detentor do conhecimento. No entanto, a proposta de um 

ensino menos centrado no professor não é recente. No início do século passado, John Dewey 

concebeu e colocou em prática a educação baseada no processo ativo de busca de conhecimento 

pelo estudante, que deveria exercer sua liberdade (BACICH; MORAN, 2018). 

 Cabe, também, aos educadores a tarefa de se apropriar e experimentar outros 

mecanismos que possam contribuir para o crescimento e democratização do conhecimento, 

minimizando práticas que continuam implicando negativamente na formação científica e 

pessoal relacionadas aos problemas que envolvem o estudo das plantas (NETO; SANTOS, 

2016).  

 

2.2 ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

Nas últimas décadas, as atividades investigativas no ensino se tornaram mais evidentes 

e aplicadas, sendo destacadas por vários autores, dentre eles: Krasilchik (2004), Azevedo 

(2006), Carvalho (2006), Andrade (2011) e Sasseron (2015). Ambos defendem o uso de 

atividades investigativas no ensino, as quais devem partir de um problema, desenvolver o 

raciocínio e as habilidades cognitivas dos alunos e promover maior interação, discussão e troca 

de ideias entre alunos na resolução deste problema.  

A abordagem de Ensino por Investigação, valoriza experiências concretas e 

problematizadoras e desafiadoras, com forte motivação prática e estímulo cognitivo para 

possibilitar escolhas e soluções criativas, devem dar condições para que os alunos construam 

suas hipóteses e possam testá-las procurando resolver o problema (CARVALHO, 2013).  

Pode ser aplicada aos diversos tipos de conteúdo em sala de aula, inserindo os discentes 

no mundo da iniciação científica e consolidando conhecimentos com um real sentido. Nessa 

abordagem, o aluno é protagonista, devendo levantar hipóteses e tentar solucioná-las, cabendo 

aos educadores o papel de mediadores estimulando a participação dos alunos para que possam 

determinar a construção de saberes. 

De fato, os professores precisam oportunizar a participação dos alunos, favorecendo 

defender seus pontos de vistas referentes aos fenômenos e encorajando-os à investigação 

científica (CARVALHO, 2009).  
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Para Sasseron (2015), esse momento criado pelo professor para que os discentes tenham 

contatos com o ambiente natural e os fenômenos naturais, buscando a resolução de um 

problema, exercitam elementos bastante utilizados na prática científica, mudando a ideia de 

investigação, pois ela não acontece somente com a utilização de experimentos controlados em 

laboratório. Outrossim, essa prática fortalece a construção de uma capacidade de avaliação, de 

crítica e de intervenção na realidade onde estão inseridos.  

Sendo assim, quando se compartilha as ações no ato de ensinar e aprender, tendo o aluno 

como protagonista, não define o papel do professor como secundário, ele atua como mediador 

e é responsável por diminuir a distância entre o aprendente e a aplicação de metodologias que 

evidenciem a construção de aprendizagem significativa (URSI et al., 2018). 

Observando as coincidências de pontos significativos na aplicação de ensino por 

investigação, Zompero e Laburú (2010),  detectaram características comuns, quanto a essa 

referida orientação didática de ensino, destacando: a participação ativa dos alunos durante as 

atividades; a análise dos conhecimentos preliminares; a detecção de um problema; o 

levantamento de hipóteses; a coleta de informações, através da prática experimental ou 

bibliografia consultada pelos alunos para resolver o problema proposto na atividade; a discussão 

com os colegas de sala,  realizando o compartilhamento de saberes, para que o aluno possa 

compreender; o conteúdo e a natureza do conhecimento científico proposta na abordagem 

didática.  

Neste trabalho, as etapas orientadoras da pesquisa podem ser verificadas na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Etapas orientadoras da pesquisa 
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Fonte: o autor (2019). 

 

2.3 A CONSTRUÇÃO DE CATÁLOGOS 

  

 O catálogo é a representação de um segmento de comunicação que implica no 

desenvolvimento de peças gráficas, contendo imagens e textos explicativos e adota aspectos da 

configuração visual que o torna atraente (SOUZA, 2013). 

 Já o termo organográfico é referente à morfologia vegetal, sendo assim, a atividade 

enfatiza a utilização das imagens de estruturas morfológicas externas dos vegetais e suas 

respectivas caracterizações (VIDAL; VIDAL, 2000).   

  De acordo com Schmid (2006), o catálogo é uma forma de comunicação com objetivos 

informacionais, uma forma de apresentar conteúdos e instruções claras e seguras, bem como, a 

divulgação. Nesse sentido, utiliza conceitos e princípios do design e das informações, gerando 

materiais capazes de integrar os requisitos informativos e éticos da comunicação e apelos 

persuasivos da comunicação. 

 Logo, a utilização de imagens com a função de imortalizar a observação das estruturas, 

tem a função de atuar como um instrumento de construção dos conhecimentos, mesmo que o 
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uso de imagens no processo de ensino e aprendizagem não seja novidade, mas se trocarmos as 

imagens dos livros didáticos (descontextualizadas) pelas coletadas pelos próprios alunos em 

ambiente natural, se torna inovador e vincula ao ambiente de vivência dos discentes, 

favorecendo uma aprendizagem significativa (ALBUQUERQUE, 2018).  

 Para Cliff (1994), no marketing, essa ferramenta de catálogo nos leva a um mundo que 

não podemos visitar, para vender produtos que não podemos ver. Nesse sentido, pode-se 

imaginar o quanto a imagem pode transformar, mesmo distante. Logo, com a vivência, se torna 

algo inesquecível e significativo.  

 Para isso, o smartphone, que grande parte dos educadores rotulam de “vilão”, quando 

inserido nas aulas de botânicas, por exemplo, apresentam utilidades como ferramentas 

pedagógicas, sendo grande aliado do professor e contribuindo com suas múltiplas funções, 

dentre elas, a utilização para a captura de imagens. Sobre esse assunto, Moran (2000, p.29) 

argumenta:  

 

A aquisição da informação, dos dados, dependerá cada vez menos do professor. As 

tecnologias podem trazer, hoje, dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. 

O papel do professor – o principal papel – é ajudar o aluno a interpretar esses dados, 

a relacioná-los, a contextualizá-los (MORAN, 2000, p. 29).  

  

 Nesse aspecto, esses aparelhos podem ser aproveitados como elemento de interação com 

tecnologias da informação e comunicação (TIC's), sendo aproveitado para fins didáticos e 

facilitar o trabalho do professor em sala de aula, assim como, motivar o aluno para construir 

seu próprio conhecimento e observando de uma forma mais crítica o mundo ao seu redor.  

 A construção de catálogos organográficos (morfologia externa de plantas) corresponde 

à materialização de uma sequência de atividades realizadas pelos alunos de forma ativa e 

utilizando representantes da família Arecaceae (palmeiras) que são muito comuns nas 

paisagens, na culinária, na construção de habitações ou determinando um aporte financeiro para 

algumas famílias. 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
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Este tópico está separado segundo a sequência de desenvolvimento da pesquisa e 

produto, sendo apresentado primeiramente a tipologia da pesquisa, logo após, os locais e 

sujeitos participantes, momentos e etapas, produção e análise de dados e, finalmente, os 

aspectos éticos.  

 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA   

 O presente estudo é de natureza quali-quantitativa  de abordagem interpretativa,  

realizada a partir de uma experiência didática baseada no Ensino por Investigação, tendo suas 

bases teóricas em John Dewey promovendo a inclusão como perspectiva investigativa na 

educação científica (BARROW, 2006). 

 A investigação em sala de aula oportuniza a resolução de problemas levantados, 

buscando a explicação do fenômeno, cumprindo etapas do método hipotético-dedutivo, 

possibilitando mudança dos conceitos e formulando novas ideias (SASSERON, 2015). 

 Todas as ações foram vinculadas à realidade da área em que esses discentes vivem, 

sendo representada por uma região de floresta de transição, valorizando a variedade de plantas 

regionais, com foco nas palmeiras, e que, cotidianamente e cabendo ao professor, na qualidade 

de observador participante, vivenciar o papel de “investigador em aula”, tendo como objeto de 

investigação o seu fazer pedagógico.  

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO    

 

Os locais escolhidos para a pesquisa foram, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 

do Maranhão (IFMA) - Campus Buriticupu, na cidade de Buriticupu e a Reserva Extrativista 

do Ciriaco, na cidade de Cidelândia, no Estado do Maranhão. Essa escolha se deu em função 

de ser a instituição na qual o pesquisador atua como professor do Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico na disciplina de Biologia há três anos. Assim, esse espaço representa o contexto 

ao qual se deram as ações da pesquisa.  

O IFMA é uma instituição pública de educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na integração de conhecimentos humanos, técnico 

e tecnológico com suas práticas pedagógicas, nos termos da Lei (IFMA, 2016). Ademais, a 

referida instituição tem por missão “Promover educação profissional, científica e tecnológica 

comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável”. Desse modo, sua 
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visão é “Ser uma instituição de excelência de ensino, pesquisa e extensão, de referência nacional 

e internacional, indutora do desenvolvimento do Estado do Maranhão” (IFMA, 2016).  

O IFMA representa a única instituição pública de ensino presencial que oferta Cursos 

Técnicos de Nível Médio Integrado (Administração, Meio Ambiente, Agronegócio e Análises 

Químicas), no turno diurno, Técnico de Nível Médio Subsequente e PROEJA (turno noturno) 

e Educação Superior (Licenciatura em Biologia, Gestão Pública, Licenciatura em Matemática 

e Bacharelado em Administração).  

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA   

 

 O grupo participante dessa pesquisa é formado por um dos professores da disciplina de 

Biologia do IFMA, na condição de observador participante, e duas turmas do Ensino Médio, 

uma de 2º (segundo) ano - módulo IV - do curso de Administração (composta por 30 alunos) e 

a outra foi a turma de 3º (terceiro) ano de Agronegócio - módulo VI - (composta por 20 alunos). 

Essas turmas foram selecionadas pelo fato de serem as turmas que o pesquisador ministrava a 

disciplina de Biologia IV (que engloba o estudo sobre Botânica). Desse modo, o referido 

docente encontrava-se relacionado ao convívio com os alunos e estes, por sua vez, já estavam 

familiarizados com a sua presença.  

 O convite foi realizado para as duas turmas participarem da atividade. Todos os 

componentes aceitaram a participação no trabalho de pesquisa. Foi providenciada a entrega do 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para serem levados aos pais ou 

responsáveis, para análise e autorização sobre a participação destes menores na intervenção 

didático-pedagógica.  

 

3.4 MOMENTOS E ETAPAS DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

 

 A atividade pedagógica ficou dividida em três momentos (Figura 1), representando uma 

adaptação, baseada na intervenção pedagógica enquanto prática educativa, proposta por Zabala, 

(1998), onde o conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas buscam contemplar 

objetivos educacionais, utilizando-se de uma perspectiva processual, onde as fases de 

planejamento, aplicação e avaliação, mantém o caráter unitário e complexo da prática. 

 

 

Figura 2 - Momentos da Atividade. 
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Fonte: O autor (2019). 

 

3.4.1 Planejamento 

 

 Este momento iniciou com a realização de um levantamento da bibliografia com leituras 

e análises direcionadas para a formulação do caminho teórico-metodológico, tanto para a 

sequência da pesquisa quanto para a montagem do catálogo organográfico (morfologia externa 

das plantas) e o professor/pesquisador preparou seu diário de bordo para observações.   

 Nesse momento também foi elaborado o questionário (contendo nove questões abertas 

e fechadas), usado para análise do conhecimento prévio dos alunos sobre Botânica, Negligência 

Botânica, Organologia vegetal, Plantas e o cotidiano, Preferências sobre tipo de aulas, 

Recursos e procedimentos metodológicos.   

 E para organização da aula de campo, foi realizada uma visita prévia para mapeamento 

da área, com intenção de evitar imprevistos e tornar a visita mais proveitosa. Também foram 

definidas as variedades vegetais que seriam investigadas e pertencentes à família Arecaceae, 

optou-se por limitar a cinco de tipos de palmeiras, cujo critério foi pelo fato de serem as mais 

abundantes nessa região da floresta de transição, sendo elas: Babaçu (Attalea Mart), Tucum 

(Astrocaryum G. Mey), Inajá (Maximiliana Mart.), Macaúba (Acrocomia Mart.) e Pati (Syagrus 

Mart.).  

  Foi agendada, junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), a data para realização da visita guiada (aula de campo) à Reserva Extrativista do 

Ciriaco em Cidelândia-MA.  

 

 

 

3.4.2 Aplicação 
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Momento determinante do processo, pois é formado pelas principais ações que 

envolvem os alunos, onde serão instigados a vivenciar a construção participativa. Ficou 

dividido nas seguintes etapas, representadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Etapas referentes à aplicação e o respectivo tempo de execução. 

ETAPAS TEMPO PREVISTO 

Aplicação do questionário 30 minutos 

Problematização Inicial 50 minutos 

Aula de campo 150 minutos 

Análise do material e montagem do catálogo 100 minutos 

Discussão e exposição 50 minutos 

Fonte: O autor (2019). 

 

3.4.2.1 Aplicação do questionário 

 

 Nessa etapa foi realizada uma conversa para sensibilizar e deixar a turma bem tranquila 

para a resolução do questionário. Assim, foi estipulado um tempo de 30 minutos (reservados 

no final de uma das aulas), ficando flexível para entrega antes do prazo previsto, caso 

terminassem. 

 Foi solicitado que cada discente processasse a resolução do questionário sem socializar 

suas respostas com os colegas, nem tampouco, tivessem acesso a consultas nos materiais 

didáticos, pois a continuidade da atividade iria depender desse ato inicial.   

 Depois de recebido os questionários, partiu-se para análise dos conhecimentos prévios, 

com intuito de levantar o nível de informações presentes, para servir de referência para a 

elaboração do momento de interação com os alunos durante a problematização inicial.  

 

3.4.2.2 Problematização inicial 

 

 Nessa etapa os alunos foram provocados por perguntas desafiadoras, para que a turma 

pudesse refletir sobre o que pensam ou sabem sobre o assunto, especialmente, os assuntos 

diagnosticados como críticos. Por conseguinte, a turma foi dividida em grupos com cinco 

componentes para socialização, interação e discussão. Isto representou uma ferramenta 

importante para o processo de ensino e aprendizagem proporcionando aos alunos uma posição 

ativa neste processo, além de fornecer pontos de vistas distintos (AMARAL, 2006). 
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 A partir deste instante foram apresentadas questões problematizadoras (Quadro 1), 

geradoras de mais dúvidas e inquietações sobre o assunto pretendido, especialmente, no que se 

refere às palmeiras com suas estruturas, peculiaridades e relação com o ambiente. Os alunos 

foram orientados a realizar o levantamento das hipóteses que pudessem promover a resolução 

do problema.   

 Posteriormente, foram informados sobre a atividade investigativa referente a construção 

do catálogo organográfico, com a utilização de smartphones para a captura de imagens ou 

outras funções atribuídas a esse aparelho e suas potencialidades. Ficou combinada a data do dia 

12 de outubro de 2018 para a aula de campo e todas as informações de preparação para a visita 

a uma reserva extrativista foram repassadas, criando um clima de muita euforia e animação. 

 

Quadro 1 - Questões problematizadoras. 

Problematização  

 

1. Quais são os órgãos externos presentes nas Palmeiras? Caracterize-os quanto a forma 

e funções. 

 

2. Quais são as principais importâncias econômicas e ecológicas das palmeiras? 

 

3. Qual a relação das palmeiras com o Estado do Maranhão e seu povo? 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

3.4.2.3 Aula de campo (prática investigativa) 

 

No dia 12 de outubro de 2018 aconteceu a aula de campo na Reserva Extrativista do 

Ciriaco (Resex Ciriaco) em Cidelândia – MA. Desse modo, os alunos foram levados até a área 

e instruídos a observar o ambiente e suas características, ou seja, as espécies vegetais e suas 

estruturas (raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes), principalmente das palmeiras, tendo 

como ponto de partida a busca de soluções da problematização levantada em sala de aula e para 

que pudessem descrever as características morfológicas encontradas nas plantas na área de 

estudo.   

Na interação com o ambiente, os alunos tiveram a oportunidade de visualizar, tocar, tirar 

dúvidas e registrar imagens das estruturas externas das plantas com auxílio dos smartphones. 
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Tiveram a oportunidade de levantar informações com os membros da comunidade sobre as 

importâncias das palmeiras (econômica e ecológica) e realizaram a coleta de partes vegetais 

para a aula de laboratório. 

Entre outras ações, visitaram a cooperativa das quebradeiras de coco3 e vivenciaram o 

momento da extração manual das amêndoas. Além disso, verificaram a presença das larvas do 

gongo4 retiradas do interior do babaçu e foram informados sobre o processamento para 

aquisição do azeite, óleo e demais produtos advindos dessa palmeira. 

Os discentes foram convidados a explorar melhor o ambiente natural, desprendendo-se 

dos livros didáticos, valorizando a contextualização e a produção ativa de possibilidades de 

aprendizagens significativas. 

 

3.4.2.4 Análise do material e montagem do catálogo  

   

 Na etapa de análise, os grupos participaram da organização das informações coletadas 

(entrevistas, imagens e estruturas vegetais), discutiram e selecionaram as mais significativas 

para o estudo. 

 No laboratório de Biologia do IFMA, Campus Buriticupu, foi realizado todo estudo 

organográfico das estruturas coletadas. Cada grupo foi direcionado a uma bancada, para 

determinar as características de cada órgão vegetal, com a utilização dos estereomicroscópio 

binocular e lupas virtuais dos smartphones. Eles observaram e capturaram imagens de 

estruturas pequenas como as flores e utilizaram o microscópio óptico para analisar os grãos de 

pólen e outras estruturas pequenas de sua preferência, finalizando com a seleção das imagens e 

suas respectivas caracterizações.   

 Logo após, as imagens e informações foram incluídas em arquivos nos computadores e 

iniciou-se a inserção nos modelos de catálogos que cada grupo optou. Sendo livre a escolha do 

modelo de layout e o software que iriam utilizar (Power Point, Word, Adobe, Corel, etc.). 

 Finalmente, após várias discussões nos grupos, foi confeccionado o catálogo 

organográfico contendo as imagens, características e importâncias dos órgãos das plantas.  

 

                                                 
3 As quebradeiras de coco babaçu  são grupos formados por mulheres de comunidades extrativistas do estado do 

Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí. Fonte: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Quebradeiras_de_coco_babaçu>. 

   
4 O bicho-do-coco (Pachymerus nucleorum) é uma larva de besouro da família dos bruquídeos. Possui ampla 

distribuição brasileira, que se desenvolve no interior do fruto de várias palmáceas, como o babaçu, o coqueiro, a 

carnaúba, entre outras. Ele também é conhecido pelos nomes de gongo, coró e morotó. Fonte: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicho-do-coco>.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quebradeiras_de_coco_babaçu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicho-do-coco
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3.4.2.5 Discussão e exposição    

 

 Após concluída todas as etapas de campo e laboratório, bem como a confecção dos 

catálogos, os grupos das duas turmas apresentaram seus catálogos e realizaram uma discussão 

referente às observações, resultados e interpretações obtidas, para responder a problemática 

levantada no início do processo investigativo (Quadro 2). 

 

3.4.3 Avaliação 

 

   Nessa etapa ocorreu a avaliação dos catálogos prontos, com imagens e textos 

explicativos caracterizando todos os elementos inseridos. Ainda, foi solicitado a correção de 

pontos imprecisos, análise do caderno de campo com as anotações sobre a dinâmica de cada 

grupo e análise presente na observação do professor.  

 

3.5 PRODUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Durante o desenvolvimento de toda a atividade, através da observação participante, 

realizou-se os registros referentes às análises de imagens, nível de envolvimento e discussão 

nos grupos, diálogos entre professor e aluno, comportamentos e atitudes. 

 Após a finalização da atividade, foi realizada uma entrevista composta por 10 questões, 

para um grupo amostral de 12 alunos, cujo critério de seleção ocorreu através de sorteio, com 

a finalidade de evidenciar as percepções positivas e negativas, acerca da metodologia e 

momentos da sequência de atividades, bem como, os elementos que contribuíram para a 

determinação de pontos significativos, servindo para ajustes no roteiro definitivo de construção 

de catálogos organográficos e potencial contribuição para a melhoria do ensino de Botânica.  

Para essa coleta de áudios, foram usados o smartphone e o notebook do professor pesquisador, 

cujas mídias foram coletadas no formato MP3 e posterior transcrição para o editor de textos 

Word. 

 Para fazer a sistematização dos dados, optou-se pela técnica de Análise de Conteúdo 

(Bardin), que é entendida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Tem 

como objetivo obter “indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens” (BARDIN, 1977, p. 42).  
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Foi solicitada a autorização do IFMA (Campus Buriticupu), na pessoa do Diretor Geral, 

autorização dos pais ou responsáveis através do TALE, autorização do ICMBio para a visita 

escolar (aula de campo), com auxílio de guia da própria Resex, e, por fim, solicitação de parecer 

de acesso à pesquisa junto à Plataforma Brasil/CEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 Neste tópico, serão apresentados os resultados e a análise dos dados coletados, com 

intenção de apresentar de forma mais fidedigna possível, o resultado dos questionários, das 

transcrições dos áudios durante a entrevista, dos registros da observação participante, das 

discussões interativas e das produções dos catálogos organográficos.  
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4.1 CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS      

 

 O professor pesquisador organizou todas as respostas presentes nessa prática didática 

para verificar os conhecimentos prévios, possibilitando levantar as concepções prévias e 

relacionar os alunos ao conteúdo que foi trabalhado, além de valorizar o que os alunos já 

sabiam. Assim, tal ferramenta pedagógica guia a sequência de atividades, facilitando o papel 

mediador do professor. 

  E de acordo com esses pressupostos, os resultados encontrados na primeira questão que 

objetivava conhecer os saberes prévios sobre o que a Botânica estuda, a maioria respondeu ser 

o estudo das plantas (Figura 3). 

 

Figura 3 - Respostas dos alunos sobre o que entendem sobre Botânica. 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

Quando perguntados sobre a relação da Botânica e suas aplicações, todos os alunos 

fizeram citações para utilidades das plantas, sendo que a maioria relacionou à produção de 

oxigênio e alimentação (Figura 4).  
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Figura 4 - Resposta dos alunos sobre a relação da Botânica com o cotidiano e suas aplicações.

 
Fonte: O autor (2019). 

 

 Quando perguntados sobre a afinidade para o ensino de Botânica, a maioria dos alunos 

disseram gostar do ensino desta disciplina e poucos externaram aversão à citada área (Figura 

5). 

 

Figura 5 – Referência às citações dos alunos sobre o grau de afinidade com a Botânica.

 
Fonte: O autor (2019). 

 Quando perguntados sobre a dificuldades ao estudar Botânica, 76% dos estudantes 

disseram que percebem as dificuldades. Já os 24% restantes disseram não sentir dificuldades e 

conseguem aprender os conteúdos.  

 A pergunta 5, fazia referência aos principais recursos metodológicos usados pelos 

professores nas aulas de Botânica. E foi verificado que o uso do livro didático é muito frequente, 

sendo citado por quase todos os alunos (Figura 6). 

23

16

7

3

1

0 5 10 15 20 25

Número de citações



32 

 

 

Figura 6 -  Respostas referentes aos recursos utilizados em aulas de Botânica. 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

Ao serem questionados sobre a relação com as palmeiras e suas aplicações, todos 

informaram conhecer esse tipo de planta, indicaram alguma aplicação, porém poucos 

exemplificaram um tipo específico de palmeira (Figura 7). 

 

Figura 7 - Respostas dos alunos referentes às utilidades das palmeiras. 

 
Fonte: O autor (2019). 

 A questão 7 (Apêndice C), que tinha a pretensão de verificar a “Cegueira Botânica”, ou 

seja, quando ocorre dificuldade de interpretação da presença de vegetais no ambiente, mesmo 

eles estando presentes, caracterizado pelo pouco interesse por esses seres vivos. O resultado 

apontou que 29 alunos, correspondendo a 58%, não conseguiram perceber os vegetais na 

imagem representativa de um ambiente contendo animais e plantas. Os demais alunos 

conseguiram perceber essa presença.  
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Foi solicitado, ainda, para que os alunos fizessem um desenho ou esquema de uma planta 

e citassem as partes (órgãos) com suas respectivas funções. A maioria dos estudantes deixaram 

as respostas incompletas, citando apenas algumas partes (Figura 8). 

 

Figura 8 - Resposta dos alunos sobre as citações das estruturas vegetais.

 
Fonte: O autor (2019). 

 

E finalizando o questionário de conhecimentos prévios, a questão nove solicitava 

sugestões sobre aulas mais eficientes para o ensino e aprendizagem de Botânica. E nas 

respostas, constatou-se que a maioria aponta para aula de campo como mais eficiente (Figura 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Resposta dos alunos sobre o tipo de aula mais eficiente para o ensino de Botânica. 
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Fonte: O autor (2019). 

 

4.2 CONFECÇÃO DOS CATÁLOGOS 

 

 Todos os grupos participaram, escolheram as imagens, confeccionaram seus catálogos, 

apresentando e compartilhando para os demais grupos, as informações contidas nas suas 

produções. Sendo que cada grupo teve a liberdade de escolha para o layout e tipo de software 

que iriam utilizar para a montagem final. Sendo a figura abaixo (Figura 10), as capas dos 

catálogos confeccionados. 
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Figura 10 - Capas dos catálogos confeccionados por cada grupo. 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

4.3 DADOS COLETADOS NAS ENTREVISTAS 

 

 Essa interação e coleta de dados através de entrevista (Apêndice D), ocorreu no 

Laboratório de Informática. Foi interessante a reserva de um ambiente agradável, silencioso e 

que não tivesse interrupções ou algum fator que atrapalhasse a gravação do áudio. 

 A primeira pergunta solicitava uma avaliação da aplicação dessa metodologia de 

construção de catálogos. Todos os alunos fizeram uma avaliação positiva da atividade e citaram 

vários fatores, que para melhor compreensão, ficou expressa em dimensões (Tabela 2). Nas 

tabelas as frequências de citações presentes nas falas dos discentes serão representadas por (f ) 

e serviram para a organização em categorias. 
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Tabela 2 – Unidades temáticas sobre a avaliação da metodologia de construção e catálogos. 

UNIDADES TEMÁTICAS / DIMENSÕES f % 

Pedagógica: Mudar a rotina / Do tradicional para o inovador - 12 15,58 

Metodológica:  Investigativa / Procedimental 11 14,29 

Afetiva: Sentidos / Emoções 13 16,88 

Pessoal: Curiosidade / Criatividade / Autonomia / Motivação 16 20,78 

Cognitiva: Promover / Favorecer aprendizagem 25 32,47 

Total 77 100 

Fonte: Dados coletados pelo autor por meio da entrevista (2019). 

 

O resultado evidencia as ocorrências para a etapa que o aluno mais gostou dentro da 

sequência de atividades para confecção do catálogo, tendo a aula de campo como aula mais 

atrativa (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Ocorrências para a fase da atividade que o aluno mais gostou. 

ATIVIDADE MAIS ATRATIVA f % 

Aula de campo 9 47,37 

Atividade de laboratório 5 26,32 

Discussão e escolha das imagens 3 15,79 

Todas as etapas 2 10,53 

Total 19 100 

Fonte: Dados coletados pelo autor por meio da entrevista (2019). 

 

 Uma das etapas que mais atraiu os alunos foi a aula de campo e, na avaliação, qualificam 

e vinculam serem fundamentais para a construção da aprendizagem (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Citações para avaliação da aula de campo. 

CATEGORIAS f % 

Auxilia na aprendizagem 12 30,0 

Facilita a investigação 6 15,0 

Promove a vivência com o concreto 12 30,0 

Provoca sentimentos 5 12,5 

Lição socioambiental 5 12,5 

Total 40 100 

Fonte: Dados coletados pelo autor por meio da entrevista (2019). 
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 No que tange aos resultados para a comparação entre as aulas da metodologia e as aulas 

vivenciadas no dia-a-dia, todos os aulas disseram perceber diferenças e deram suas opiniões 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Citações para as diferenças entre aulas convencionais e a metodologia. 

CATEGORIAS f % 

Atividades Dinâmicas 12 25,53 

Aulas Participativas 10 21,28 

Aluno protagonistas 9 19,15 

Aulas Investigativas 9 19,15 

Livro não foi o recurso exclusivo, apoio 7 14,89 

Total 47 100 

Fonte: Dados coletados pelo autor por meio da entrevista (2019). 

 

 Quando foram perguntados sobre a utilização dos smartphones como ferramenta 

pedagógica, todos os alunos responderam nunca terem usado para essa finalidade. 

 Como o estudo deu enfoque para a família Arecaceae, foram solicitados a argumentar 

como seria a valorização desta classe de vegetais após a realização da atividade. Assim, todos 

disseram que passaram a valorizar, com vinculação socioambiental para a maioria (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Ocorrências para a valorização das palmeiras. 

CATEGORIAS f % 

Socioambiental 9 39,13 

Simbologia cultural 6 26,09 

Importância econômica e ecológica 8 37,78 

Total 23 100 

Fonte: Dados coletados pelo autor por meio da entrevista (2019). 

 

 No que se refere ao uso do laboratório de Biologia, os entrevistados foram questionados 

sobre a avaliação da utilização deste espaço. Desse modo, todos os alunos aprovaram, sendo 

que a maioria cita que ativa a curiosidade e interesse (Tabela 7). 
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Tabela 7: Citações para avaliação da aula de laboratório. 

CATEGORIAS f % 

Contribui para a aprendizagem 8 25,0 

Desperta para a investigação 12 37,5 

Ativa a curiosidade/interesse 12 37,5 

Total 32 100 

Fonte: Dados coletados pelo autor por meio da entrevista (2019). 

 

 Quando indagados sobre a possibilidade de indicar essa metodologia de confecção de 

catálogos para outras turmas, os resultados mostram que todos os alunos concordam e 

recomendariam aos outros alunos essa experimentação (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Citações para as possibilidades de indicação da metodologia de construção de catálogos. 

CITAÇÕES f % 

Aluno 4: “Com certeza, tornaria até obrigatório … vivenciar esse diferente, inovador… é 

muito motivador. momento legal que a gente discute, analisa as imagens… é um momento 

de interação entre o grupo, onde todo mundo vivenciou e todo mundo pode colaborar com o 

seu ponto de vista” 

 

Aluno 11“Indico sim, ela fugiu da mesmice e não foi monótona… trouxe novas 

expectativas, trouxe empolgação para as aulas, mesmo as aulas de Biologia sendo muito 

boas, mas com uma metodologia, com uma didática diferente, faz com que o alunos se 

prenda mais eles irão aprender mais facilmente.” 

 

 

 

12 

 

 

100 

Fonte: Dados coletados pelo autor por meio da entrevista (2019). 

 

 Quando questionados se a Botânica passa a ter significado diferente a partir dessa 

atividade, todos indicaram que sim e citaram o aumento da visibilidade, das aplicações e maior 

valorização (Tabela 9). 
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Tabela 9: Ocorrências para o significado da Botânica pós atividade. 

CATEGORIAS f % 

Visibilidade 

Aluno 2:“Sim, sim.... antes pra mim, o que não fosse... não se mexesse, era planta, não 

fizesse barulho quando apertar, era uma planta”. 

 

Aluno 5“Passo a ter um olhar diferente faço mais observação.... agora tudo ligado a 

planta me chama atenção”. 

 

 

 

10 

 

 

58,82 

Funcionalidade 

Aluno 1:“a gente passa a relacionar pra uma coisa muito do cotidiano… então com isso 

conhecer ela mais a fundo... faz tu entender mais coisas”. 

 

Aluno 8: “consigo identificar as funções das plantas para a vida de todos”. 

 

 

 

3 

 

 

17,65 

Valorização 
Aluno 12:“Na verdade, a gente passa a valorizar todas as plantas, depois de estudar 

botânica”. 

 

Aluno 9:“A Botânica ficou marcada para sempre…  é a matéria que todos lembram, 

mesmo nas conversas do dia a dia, quando conhecemos um pouco mais, passamos a 

valorizar”. 

 

 

4 

 

23,53 

Total 17 100 
Fonte: Dados coletados pelo autor por meio da entrevista (2019). 

 

 E finalizando a entrevista, os alunos foram perguntados se a aplicação dessa 

metodologia de construção de catálogos é eficaz para a determinação da aprendizagem, os 

resultados revelaram que todos os estudantes disseram que promove o aprendizado e, nesse 

sentido, citaram elementos que foram organizados em três categorias (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Citações para eficácia da metodologia quanto à aprendizagem. 

CATEGORIAS f % 

Aprendizagem Duradoura 

Aluno 1:“A aprendizagem acontece, não é algo só por um dia... é algo foi que foi 

para vida toda”. 

 

Aluno 10:” Eu respondi nas provas e no vestibular da UEMA... eu acertei todas... o 

aprendizado é satisfatório”. 

 

 

 

7 

 

 

33,33 

Afetividade 

Aluno 4:“Os alunos se sentem mais motivados a conhecer, fica mais prazeroso 

aprender dessa forma”. 

“Nos deixa livres para aprender muito mais que o programado”. 

 

 

6 

 

28,57 

Interatividade 

Aluno 5:“Você ir atrás, buscar, investigar e criar o seu próprio posicionamento, ter 

sua opinião e respeitar a dos outros e construir o seu saber diante daquilo” 

 

Aluno 7:“aprende muito com os colegas, uns ajudando os outros”. 

 

 

 

8 

 

 

38,10 

Total 21 100 
Fonte: Dados coletados pelo autor por meio da entrevista (2019). 
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5 DISCUSSÃO 

  

 Neste capítulo serão apresentadas as discussões dos dados produzidos ao longo da 

sequência de atividades, contemplando uma série de explicações e implicações decorrentes da 

aplicação e considerações a respeito dos benefícios práticos observados durante todo o processo 

da metodologia. 

 

5.1 CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS 

 

 As percepções dos alunos, externadas no questionário de conhecimentos prévios servem 

como um guia para o professor definir ações educativas, pois ele revela elementos que os 

aprendentes já se apropriaram, mesmo informalmente e levanta algumas dificuldades 

(definindo a problemática), que se tornam prioridade em serem sanadas. Dessa forma, busca 

“desenvolver estratégias educativas a partir dos conhecimentos trazidos pelos alunos e por suas 

comunidades de origem, para torná-lo mais significativo e eficaz do que o saber científico 

desvinculado da realidade do indivíduo” (FIGUEIREDO, 2009, p.49). 

 Na análise da primeira questão (Figura 2), nos revela que a maioria define Botânica, 

mesmo que seja uma definição econômica: “Estuda as plantas”. Mas fica claro que apresentam 

alguma dificuldade, seja se abstendo e inserindo como objeto de estudo da área, também os 

animais. Nessa direção, tem-se que eles possuíam uma noção preliminar sobre as plantas. 

 Quando foram indagados sobre as plantas no cotidiano e suas aplicações (Figura 3), os 

resultados direcionam para a vivência clássica, sendo que a maioria definiu pela produção de 

oxigênio e alimentação, indicando a relação com processos vitais, outros definiram pela 

vivência, plantações, paisagens e ornamentação de ambientes, direcionando para uma visão 

antropocêntrica, como o que foi encontrado por Brito (2009), onde os discentes apontam a 

importância das plantas apenas para os seres humanos. 

 Quando questionados sobre o grau de afinidade com a Botânica (Figura 4), Verifica-se 

uma certa empatia desses alunos pela área, sinalizando que a maioria dos alunos tendem a 

aprender sobre as plantas. Segundo Melo et al. (2012), um dos elementos mais significativos 

para conseguir o interesse do aluno pelo conhecimento de Botânica é a afinidade que os mesmos 

apresentam pelo conteúdo.  

 Mesmo com esse elevado grau de afinidade, percebe-se que os alunos acham que estudar 

botânica é difícil, relacionando essa dificuldade com o exagerado uso de termos complexos.  

Corroborando com os trabalhos de Melo et al. (2012), que para eles, esses resultados são 
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expressivos e apontam a necessidade de buscar estratégias e revisão de procedimentos 

metodológicos. 

 Os resultados expressos na Figura 5, chamam muita atenção para uma deficiência de 

utilização das aulas de campo e práticas de laboratório, além de evidenciar um exagerado uso 

do livro didático e espaço de sala de aula, desvalorizando as atividades de aproximação com o 

contexto real. É comum os professores de ensino médio não ministrarem aulas práticas de 

Botânica, embora muitas escolas disponham de instalações que possibilitem tais atividades. 

Sendo que aula de campo e práticas em laboratório são os recursos mais eficazes para conquistar 

a atenção dos alunos (NERIS, 2013). 

 Quanto ao conhecimento sobre palmeiras e suas utilidades (Figura 6), mesmo esses 

alunos sabendo citar algumas utilidades, embora sejam somente ligadas a espécie humana, 

observou-se a dificuldade em reconhecer os tipos de palmeiras, especialmente das espécies que 

estão próximas, possivelmente essa pouca importância seja reflexo de estudos 

descontextualizados, baseados somente em livros didáticos e que mostram outra realidade, 

evidenciando a necessidade de aulas que envolvam a realidade desses alunos.  

 Na questão 8, foi apresentada uma imagem para a observação e citação dos seres vivos 

inclusos, com a intenção de verificar a “cegueira botânica”. Observou-se a nítida dificuldade 

em perceber a presença dos vegetais, evidenciando essa “cegueira botânica”. Por outro lado, 

todos os alunos evidenciaram a presença dos animais. De acordo com Wandersee e Schussler 

(2002), nós interpretamos as plantas como elementos estáticos, compondo um plano de fundo, 

um cenário, diante do qual se movem os animais. 

 Vale lembrar que esse problema é complexo e intervenções são necessárias, sobretudo, 

“melhoria na formação botânica de professores, atuação de mentores junto a crianças e jovens 

no cultivo de plantas, reforço na veiculação na mídia de matérias científicas relacionadas a 

plantas e a participação de sociedades científicas e de docentes para apoio no sentido de superar 

a cegueira botânica no Brasil” (SALATINO; BUCKERIDGE, 2016, p. 196). 

 Sobre a representação da planta com suas partes e funções (Figura 7), poucos alunos 

conseguiram representar os principais órgãos dos vegetais, necessitando de intervenção para 

aproximação desses alunos com a correta interpretação da morfologia externa das plantas, mais 

especialmente para flores e sementes, sendo um dos elementos inseridos na problematização. 

 Na questão final do questionário sobre conhecimentos prévios, os discentes foram 

solicitados a indicar quais seriam os tipos de aulas mais eficientes para o ensino e aprendizagem 

de botânica. Os alunos externam que as aulas de campo e as práticas de laboratório são as mais 

eficientes, sendo um dado contrário ao que tiveram em suas aulas, como citaram na questão 5 
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(Apêndice C) evidenciando que essa transição do tradicionalismo para o mais inovador é mais 

significativa. Percebe-se também, que o livro didático continua sendo uma importante 

ferramenta, indicando que não desprezam o seu uso, porém fica claro, que não deve ser o 

recurso exclusivo e dependente.  

 

5.2 CONFECÇÃO DE CATÁLOGOS 

 

 Como a montagem final dependia dos estágios anteriores, os alunos já traziam uma 

quantidade de imagens, anotações sobre as características dos vegetais, resultados de análises 

de estruturas e observações práticas e os dados presentes no caderno de campo que favoreceram 

uma discussão interessante nos grupos para a escolha dos elementos que fariam parte do 

catálogo, momento importante de interação que contribuiu para troca de ideias e conhecimento. 

 Com o auxílio dos computadores e outras TIC’s, ramo que dominam muito bem, pois 

fazem parte de uma geração privilegiada, os chamados “nativos digitais”, sendo aqueles 

nascidos após 1995, quando o uso da internet se popularizou e começaram a fazer parte do meio 

social diversas tecnologias como Wi-Fi, smartphones, tablets, jogos on-line e serviços virtuais 

de comunicação e socialização (MEIRINHOS, 2015). Portanto, trata-se de um ponto 

significativo que favoreceu cada grupo para confeccionar seus catálogos, alguns inseriam as 

imagens, outros pesquisavam e davam sugestões. 

Até que surgiram as obras, algumas pautados na simplicidade, outras carregadas de 

detalhes. Sendo que, todos os grupos conseguiram completar a sua atividade com muito 

entusiasmo, produziram peças gráficas muito bem elaboradas, atrativas para a visualização e 

carregadas de informações e sentimentos. 

No momento da exposição foram detectadas algumas imprecisões conceituais, servindo 

para enriquecer as discussões, algo que foi usado como positivo, auxiliando a aprender com os 

erros. E, posteriormente, foram realizados os ajustes necessários. 

 

5.3 ENTREVISTA PÓS-ATIVIDADE 

 

A partir da análise das entrevistas dos alunos, referentes à vivência de todas as fases 

dessa sequência de atividades que possibilitou a confecção dos catálogos morfológicos sobre a 

família Arecaceae, levantou-se as concepções à luz da abordagem e constatou-se a contribuição 

para um novo olhar sobre a Botânica e seu ensino.  
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Com base nas observações e os dados da entrevista, com argumentos à avaliação da 

metodologia de confecção de catálogos (Tabela 2), os resultados que foram categorizados, 

apontam que a maioria dos participantes definem que a atividade privilegia a dimensão 

cognitiva, favorecendo a aprendizagem, pois ela envolve e faz com que o aluno vivencie para 

a construção dos saberes. Outro fator marcante é o auxílio das relações interpessoais, debates, 

aprender com o outro. Sobre esse aspecto, é sabido que alunos em processo de interação com 

os pares e o ambiente, sentem-se motivados para investigar e aprender.  

O ensino de botânica deve ser envolvente e contribuir para “ampliar o repertório 

conceitual e cultural dos estudantes, auxiliando na análise crítica de situações reais e na tomada 

de decisões mais conscientes, formando cidadãos mais reflexivos e capazes de modificar sua 

realidade” (URSI et. al., 2018, p. 8). 

Partindo dessa interação, eles foram enfáticos em eleger como momento marcante e 

prazeroso a aula de campo (Tabela 3), demonstrando que eles se sentem estimulados pelo 

contato com o ambiente natural, vivenciando o concreto. Ademais, ressalta-se que a aula de 

campo auxilia no estabelecimento da aprendizagem (Tabela 4), confirmando a concepção de 

que “tais atividades são de fato mais envolventes e motivadoras, além de auxiliarem na 

aprendizagem dos conhecimentos científicos à medida que possibilitam uma visão complexa 

dos fenômenos naturais” (SENICIATO; CAVASSAN, 2004, p. 134).   

Quando estimulados a comparar as aulas convencionais e a aplicação da sequência de 

atividades, foram incisivos em afirmar que a vantagem é muito maior utilizando essa 

metodologia, pois as aulas ficam mais dinâmicas. Desse modo, os alunos participam mais e 

constroem conhecimentos, eles são o centro do processo e se sentem mais valorizados. Observa-

se maior comprometimento e responsabilidade, além do encantamento na realização das 

atividades. Conforme pode ser verificado a partir do relato de alguns alunos: 

- Aluno 3: “Eu creio que até mais do que eu gostaria de estudar, se fosse limitado ao 

conteúdo do livro, aquela coisa de apenas de ficar sentado na cadeira olhando...” 

- Aluno 5: “Nessa maneira foi mil vezes melhor do que usar somente o livro didático...” 

- Aluno 8: “Apresenta uma maior facilidade de aprender do que na aula teórica onde 

só o professor fala e a gente escreve.” 

- Aluno 11: “Achei que ia ser uma aula chata, uma aula que eu ia ter que me esforçar 

muito para prestar atenção…. e não... foram as aulas que eu mais gostei, e queria participar 

mesmo… foi algo que atraiu e despertou a curiosidade.” 

Existe um grande apelo dos alunos para aulas mais envolventes, onde eles possam ser 

protagonistas. As aulas se tornam menos cansativas e apresentam rendimentos superiores ao 
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modelo que persistem no dia a dia das escolas. “O ensino de botânica precisa ir além da simples 

utilização de informações presentes nos livros didáticos e nas fontes virtuais, utilizando-se mais 

de aulas práticas em laboratório e especialmente em campo, resgatando, em alguma extensão, 

a relação homem-natureza” (FIGUEIREDO, 2009, p.20). 

Os alunos foram questionados quanto ao uso dos Smartphones como ferramenta 

pedagógica, nenhum tinha feito uso desse aparelho com essa finalidade, e evidenciaram a 

necessidade de implementação e valorização dele como aliado, que na atividade teve papel 

fundamental para a captura de imagens e uso como lupa, auxiliando na aula de laboratório que 

promoveu uma intensa mobilização para a curiosidade e investigação. Esse uso como 

ferramenta, é inevitável, como pode-se perceber nos seguintes relatos: 

- Aluno 1: “Sabemos que a tecnologia veio para contribuir a humanidade e o 

desenvolvimento de novas tecnologias para facilitar a vida do homem, é algo que vem mudar 

a realidade dos alunos, da instituição, porque geralmente o celular é algo que atrapalha o 

estudo dos alunos... Mas nesse caso, ele veio contribuir... Uma mudança radical no uso dele.” 

- Aluno 4: “Como foi utilizado não....é porque normalmente o professor só bate em 

celular... não pode, não pode, não pode... é super compreensível esse ponto de vista, mas fazer 

com que o aluno use o celular para aprender, dar um ressignificado para aquele uso que é tão 

batido.. e tão queimado pelos professores, só beneficia.” 

Em relação as concepções sobre as palmeiras, os dados apontaram para uma mudança 

significativa, especialmente, para as questões socioambientais, despertaram a sensibilização e 

causaram preocupações com o ambiente e, consequentemente, de suas relações com os seres 

vivos, notadamente a espécie humana, estabelecendo as importâncias econômicas e ecológicas, 

bem como, a variedade de utilidades que esse tipo de vegetal proporciona à comunidade local. 

Também foi significativa a motivação para relacionar as palmeiras com a identidade do povo 

maranhense (Tabela 6), mostrando que, quando o aprendente vivencia o conhecimento no 

ambiente natural, diminui a distância para o aprendizado.  

Essa mudança também foi perceptível, quanto ao comportamento dos alunos face as 

plantas e a botânica. A maioria cita que a visibilidade e a observação dos vegetais, pós atividade, 

é bem mais presente, desconstruindo a cegueira botânica, eles conseguem valorizar e dar 

sentido para a existência desses seres fotossintetizantes. Ficando claro em seus argumentos: 

- Aluno 5: “Na verdade a gente passa a valorizar todas as plantas, depois de estudar 

botânica, nunca mais vê uma planta, uma fruta como a gente via antes…. a gente passa a 

relacionar para uma coisa muito do cotidiano… então com isso conhecer ela mais a fundo.” 
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- Aluno 11: “É a matéria que todos lembram, mesmo nas conversas do dia a dia. 

Geralmente nós estamos saindo da escola juntos e a gente vai comentando, vai lembrando dos 

conhecimentos ao olhar as plantas nas ruas… é uma coisa que marcou toda a sala.” 

Verifica-se que esse contato com os vegetais em ambiente natural favorece o 

aprendizado e contribui para que os discentes possam dar significado à presença e importância 

das plantas, superando a cegueira botânica. Corroborando com Salatino e Buckeridge (2016, p. 

177) “A biologia teria muito a se beneficiar, tanto no ensino quanto na pesquisa, se fôssemos 

capazes de superar a limitação imposta pela cegueira botânica”. 

Os resultados referentes à eficácia da metodologia na promoção da aprendizagens, 

foram evidenciados por todos os alunos (Tabela 10), onde eles situam no âmbito da 

interatividade em grupos e com o ambiente, partilhando e aprendendo com o outro e usando o 

ambiente como fonte de respostas. Evidenciaram uma aprendizagem duradoura, que seria 

justificada pela construção do conhecimento, que além das verificações de aprendizagem escrita 

no pós atividade, tiveram sucesso. E mais, alguns alunos participaram de exames vestibulares 

e conseguiram êxito nas questões referentes ao assunto botânica.  

Face a isso, observou-se um alto nível de participação e satisfação na realização da 

sequência metodológica. E quando foram perguntados se indicariam essa metodologia de 

ensino e aprendizagem, o resultado foi satisfatório e motivador, e nas suas percepções, os outros 

alunos devem ter a oportunidade de vivenciar uma experiência exitosa e aprender a gostar da 

Botânica, conforme os relatos: 

- Aluno 7: “Com certeza, tornaria até obrigatório … vivenciar esse diferente, 

inovador… é muito motivador. Momento legal que a gente discute, analisa as imagens… é um 

momento de interação entre o grupo, onde todo mundo vivenciou e todo mundo pode colaborar 

com o seu ponto de vista.” 

- Aluno 10: “Indico sim, ela fugiu da mesmice e não foi monótona… trouxe novas 

expectativas, trouxe empolgação para as aulas, mesmo as aulas de Biologia sendo muito boas, 

mas com uma metodologia, com uma didática diferente, faz com que o alunos se prenda mais 

eles irão aprender mais facilmente.” 
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6 CONCLUSÃO 

A aplicação dessa atividade, em todas as etapas, se mostrou muito motivadora e 

despertou nos alunos grande desejo de investigar e organizar as ideias para a consolidação de 

conhecimentos na área de Botânica, sendo possível a aproximação com o ambiente e 

experimentação de uma prática contextualizada que favoreceu a correção de conceitos e 

descoberta de novos. Os discentes conseguiram fazer conexão das informações teóricas com a 

observação na realidade concreta. Foi importante para o professor/pesquisador vivenciar e 

agregar ao seu fazer pedagógico novas perspectivas de ensino e aprender com essa interação. 

Os resultados mostraram que os discentes clamam por aulas mais dinâmicas e preferem 

aulas de campo, aulas práticas ou estratégias mais envolventes. Verificou-se um maior 

envolvimento por estarem interagindo, dividindo tarefas e responsabilidades, auxiliando o 

colega e, preferencialmente, o contato com os vegetais no próprio ambiente. Essa metodologia 

de construção de catálogos se mostrou eficaz para a aprendizagem, pois os conhecimentos 

deixaram de envolver somente elementos abstratos e passaram a ter significados e vínculos com 

o cotidiano, além de ser uma prática que tenta superar o tradicionalismo e coloca os alunos 

como protagonista nas ações criativas. 

Considerando que essa sequência didática contribui significativamente para a 

aprendizagem, ela pode servir para professores como alternativa metodológica para provocar 

inquietações e possibilidades de tornar a área de Botânica mais atrativa. Ressaltando-se que 

outras pesquisas são fundamentais para determinar e oportunizar novas vias de interação e que 

possam facilitar a construção de conhecimentos.  
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APÊNDICE A - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

 

  

Responsável pelo estudante: __________________________________________  

  

 Eu, Kleber Sales Pereira, professor de Biologia do IFMA Campus Buriticupu e 

atualmente cursando o Mestrado Profissional em Ensino de Biologia – PROFBIO/CAPES da 

Universidade Federal do Pará – UFPA, apresento lhe este instrumento que tem a finalidade de 

convidar o estudante, citado acima, para participar voluntariamente da pesquisa acadêmica 

intitulada “A confecção de catálogos organográficos como instrumento para a construção do 

conhecimento botânico no ensino médio” sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Roberta Macedo 

Cerqueira.  

 Esse estudo contará com algumas etapas sequenciais, onde se espera que ele 

proporcione contribuições para a melhoria das aprendizagens de Botânica dos alunos de ensino 

médio, ampliando e facilitando a relação com a citada área da Biologia.  

 Sendo assim, esse trabalho consistirá em ensino por investigação contando com 

atividades em sala de aula, laboratório de Biologia e informática, bem como, aula de campo 

para observação e coleta (de dados e estruturas vegetais), tendo a participação do aluno de forma 

ativa em todas as etapas de construção do material. Não haverá nenhum benefício material ou 

financeiro por contas da participação. No entanto, o estudante tem a possibilidade de construir 

aprendizagens significativas sobre os conteúdos de Botânica, especialmente, de morfologia 

vegetal.  

 Durante as etapas da pesquisa, serão produzidos dados na forma de questionários, 

entrevistas, coleta de fotografias e vídeos em celulares, coleta e análise morfológica de 

estruturas vegetais, tanto no ambiente natural quanto em laboratório, pesquisas e confecção de 

catálogo organográfico. É garantida a confidencialidade, a privacidade e o anonimato das 

informações obtidas, ou seja, o estudante não será identificado em nenhuma publicação que 

possa resultar da dissertação. Mas vale lembrar que há riscos, onde o sigilo pode eventualmente 

ser quebrado de maneira involuntária e não intencional (por exemplo, perda ou roubo de 

documentos, computadores, smartphones, pendrive ou outra forma de armazenamento das 

informações), bem como o desconforto na resolução dos questionários.  

 Caso tenha alguma dúvida em relação ao estudo, poderá entrar em contato comigo pelo 

telefone (98) 98482 3570, no e-mail: kleber.pereira@ifma.edu.br ou pessoalmente no IFMA.  
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 Se você estiver de acordo em autorizar a participação do estudante, sabendo que não 

haverá nenhum tipo de constrangimento se não autorizar, assine o presente documento em duas 

vias de igual teor e forma, ficando uma em sua posse.  

(  ) Autorizo a participação do estudante sob minha responsabilidade e estou ciente que 

poderei retirar, a qualquer momento, meu consentimento ou interromper a participação do 

estudante.  

(    ) Não autorizo.  

  

Buriticupu – MA, ____/ ____/ 2019.  

  

Assinatura do Pesquisador: __________________________________________  

Assinatura do Estudante: ____________________________________________  

Assinatura do Responsável: __________________________________________  

  

 

CEP/ICS/UFPA 

Endereço: Rua Augusto Corrêa nº 01 – Campus do Guamá, UFPA  

Faculdade de Enfermagem do ICS  –  Sala 13  –  2º Andar. 

Telefone: (91) 3201 – 7735  Fax: (91) 3201 – 8028 e mail: cepccs@ufpa.br 

Bairro: Guamá CEP: 66.075-110  Município: Belém   UF: PA 
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APÊNDICE B - Termo de autorização da escola 

 

  Eu, Vilson de Almeida Sousa, responsável pelo Instituto Federal do Maranhão - 

IFMA Campus Buriticupu, no exercício do cargo de Diretor Geral, ratifico a autorização verbal 

concedida ao Professor Kleber Sales Pereira para realizar, nas dependências do Campus 

Buriticupu, uma intervenção didático-pedagógica como parte integrante da Pesquisa de 

Mestrado Profissional (PROFBIO), sob a orientação da Professora Dra. Roberta Macedo 

Cerqueira. A pesquisa é intitulada “A confecção de catálogos organográficos como instrumento 

para a construção do conhecimento Botânico no Ensino Médio” e é vinculada ao Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Pará - UFPA. 

 Ao assinar este Termo de Autorização, estou ciente que: 

a) Concedo ao Professor, na condição de pesquisador, acesso livre à instituição para que este 

desenvolva a aplicação da atividade com um grupo de 50 estudantes dos cursos de 

Administração e Agronegócio, regularmente matriculados no segundo e terceiro ano do ensino 

médio, turno matutino; 

 

b) O estudante só poderá participar da atividade e suas etapas, como sujeito da pesquisa, se 

houver a autorização do seu responsável legal; 

 

c) Os dados produzidos durante os encontros ficarão sob a posse do pesquisador e o conteúdo 

adquirido será destinado a fins estritos de pesquisa acadêmica científica; 

 

d) Obtive todas as informações necessárias quanto aos procedimentos, assim como os seus 

objetivos e finalidades da pesquisa para poder decidir sobre a autorização da referida pesquisa 

na instituição; 

 

e) Este Termo de Autorização é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu poder 

e outra com o pesquisador responsável. 

Buriticupu - MA, ____/ ____/ 2018. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Diretor 
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APÊNDICE C - Questionário conhecimentos prévios 

 

1.  O que você entende por botânica?  

  

  

2. Como você relaciona o estudo de Botânica e o seu cotidiano? Cite algumas aplicações.  

 

  

3. Quanto ao ensino de botânica, qual seu grau de afinidade?  

a. gosta muito  

b. gosta  

c. gosta pouco  

d. não gosta  

e. indiferente  

 

4. Você percebe alguma dificuldade ao estudar botânica? Cite.  

 

  

5. Quais os principais recursos metodológicos usados, pelos professores, nas aulas de botânica?  

a. Livro didático  

b. Aulas práticas em laboratório  

c. Trabalhos de pesquisa  

d. jogos, poesias, músicas  

e. Cartazes, pôsteres  

f. Aulas de campo  

g. Outros......... (Citar)  

  

 

6. Você conhece uma palmeira? Cite um exemplo e suas respectivas aplicações. 

 

 

 

7. De acordo com a figura, diga quais são os seres vivos representados.  



57 

 

Fonte: Planetabio.com 

8. Faça um desenho ou esquema de uma planta, identificando suas principais partes (órgãos) e 

funções.  

  

   

 

9. Que tipo de aula seria mais eficiente para o ensino e aprendizagem de botânica?  
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APÊNDICE D - Questionário Aplicado na Entrevista Pós-Aplicação 

 

1. Como você avalia essa metodologia de construção de catálogos? 

 

 

2. Das etapas do trabalho, qual a que você mais gostou? 

 

 

3. Como você avalia a aula de campo? 

 

 

4. Você acha que houve alguma situação diferenciada, comparada com as situações de aulas 

que, normalmente, são ministradas? 

 

 

 

5. Você já tinha utilizado o smartphone como ferramenta pedagógica? 

 

 

 

6. Você acha que depois desse estudo, é possível valorizar mais as Palmeiras? 

 

 

 

7. Como você avalia a aula de Laboratório? 

 

 

 

8. Você indicaria essa metodologia para ser utilizada em outras salas? 

 

 

 

9. A Botânica passa a ter um significado diferente a partir dessa atividade? 

 

 

 

10. Quanto a aprendizagem, você acha que essa metodologia é eficaz? 
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