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RESUMO 

Teixeira, Verônica Máximo. Guia ilustrado de botânica: proposta de aula investigativa para 

morfologia de angiospermas. Rio de Janeiro, 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino 

de Biologia em Rede Nacional – ProfBio), Universidade do Rio de Janeiro, 2019. 

 

A perspectiva histórica de entender problemas relacionados ao ensino de ciências com foco na área 

da Botânica, evidenciou a influência de diferentes contextos nos últimos anos, desde um período 

considerado como “sopa alfabética”, presente nos anos 60, até a atual nomenclatura de 

“alfabetização científica”. No entanto, duas tendências permanecem direcionadas à adequação de 

conceitos para o vestibular e ao preparo para a vida, que embora estimulem à cidadania reforçam 

a contemplação parcial dos conteúdos. O ensino de Botânica nos últimos anos tem sido 

negligenciado, sendo transmitido superficialmente, e caracterizado como uma disciplina complexa 

e desinteressante, contribuindo assim, para a “cegueira botânica”, termo utilizado para justificar a 

dificuldade na percepção das plantas em nosso cotidiano. Na perspectiva de dinamizar o ensino de 

botânica, particularmente o estudo das angiospermas, este trabalho propõe uma aula investigativa 

para o grupo das angiospermas, principalmente considerando as espécies presentes em nosso 

cotidiano, como as importantes em nossa alimentação, assim como na fabricação de produtos 

medicinais, paisagismo, entre outros. Foram propostas atividades práticas através do 

desenvolvimento e da análise da morfologia externa e interna de caules e raízes de angiospermas, 

visando facilitar a diferenciação dessas estruturas. As atividades utilizam um guia ilustrado 

elaborado com o material fotografado em câmera acoplada ao microscópio estereoscópico (Lupa) 

binocular, além de técnicas simples de secções à mão livre e coloração, que permitem diferenciar 

raízes e caules. Foram utilizadas estruturas presentes em nossa alimentação com o intuito de 

favorecer uma aproximação do educando com seu cotidiano. A partir do crescimento dos órgãos 

vegetais selecionados foi possível, em aproximadamente 7 dias, observar as alterações 

morfológicas externas e a diferenciação dos mesmos. Na batata-inglesa e no gengibre observou-se 

o processo de brotamento e na batata-doce e cebola o crescimento de raízes laterais. Para melhor 

caracterização dos órgãos foi realizada a identificação dos três sistemas de tecidos: dérmico 

(revestimento), vascular e fundamental, diferenciando também as monocotiledôneas das 

eudicotiledôneas pela forma de organização destes tecidos. O presente trabalho apresentou uma 

abordagem investigativa visando estimular o aprendizado significativo através de uma estratégia 

de ensino que aproxime o aluno de sua realidade, incluindo a utilização do aparelho celular para 

registro dos dados como ferramenta pedagógica, considerando o contexto tecnológico atual. Nossa 

sugestão de aula é um desafio para educadores que se questionam quanto a forma que o ensino de 

botânica tem sido conduzido atualmente. Não tem a pretensão de assegurar o fim dos problemas 

no ensino de botânica, mas sim amenizá-los, unindo técnicas básicas para um ensino de botânica 

contextualizado, favorecendo a descaracterização da botânica como disciplina complexa e 

enfadonha.  

Palavras-chave: Ensino de Botânica, Guia Ilustrado, Aula Prática, Angiospermas. 
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ABSTRACT 

Teixeira, Verônica Máximo. Ilustrated Guide for Botany: Investigative proposed for angiosperm 

morphology class- Rio de Janeiro, 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 

em Rede Nacional – ProfBio), Universidade do Rio de Janeiro, 2019. 

The historical perspective of understanding problems related to science teaching focusing 

on the area of Botany evidenced the influence of different contexts in the last years, from a 

period considered as “alphabet soup”, present in the 60's, until the current nomenclature of 

“literacy”. scientific ”. However, two trends remain directed to the adequacy of concepts 

for the college entrance exam and the preparation for life, which while encouraging 

citizenship reinforce the partial contemplation of the contents. The teaching of botany in 

recent years has been neglected, being superficially transmitted, and characterized as a 

complex and uninteresting discipline, thus contributing to the "botanical blindness", a term 

used to justify the difficulty in the perception of plants in our daily lives. From the 

perspective of streamlining the teaching of botany, particularly the study of angiosperms, 

this paper proposes an investigative class for the group of angiosperms, especially 

considering the species present in our daily lives, as important in our diet, as well as in the 

manufacture of medicinal products. , landscaping, among others. Practical activities were 

proposed through the development and analysis of external and internal morphology of 

angiosperm stems and roots, aiming to facilitate the differentiation of these structures. The 

activities use an illustrated guide made with the material photographed in a camera attached 

to the binocular stereoscopic microscope (Magnifying glass), and simple techniques of 

freehand sections and staining, which allow to differentiate roots and stems. Structures 

present in our diet were used in order to favor an approximation of the student with his 

daily life. From the growth of the selected plant organs it was possible, in approximately 7 

days, to observe the external morphological changes and their differentiation. In the potato 

and ginger the sprouting process was observed and in sweet potato and onion the growth of 

lateral roots. In order to better characterize the organs, the three tissue systems were 

identified: dermal (lining), vascular and fundamental, also differentiating monocotyledons 

from eudicotyledons by the way these tissues were organized. The present work presented 

an investigative approach aiming to stimulate the meaningful learning through a teaching 

strategy that brings the student closer to its reality, including the use of the mobile device 

for data recording as a pedagogical tool, considering the current technological context. Our 

lesson suggestion is a challenge for educators who wonder how botany teaching has been 

conducted today. It is not intended to ensure the end of problems in the teaching of botany, 

but to soften them by joining basic techniques for a contextualized botany teaching, 

favoring the decharacterization of botany as a complex and boring discipline. 

Kew-words: Botany Teaching, Illustrated Guide, Practical Lesson, Angiosperms. 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

1.1 REFORMAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS DA DÉCADA DE 1960 ATÉ O ANO 2000 

 

Uma leitura do passado, na perspectiva de entender alguns problemas relacionados ao 

ensino de ciências com foco na biologia, especialmente relacionado com os conteúdos básicos da 

botânica, evidenciou a influência de diferentes contextos históricos mundiais ao longo dos últimos 

anos. Em sua grande maioria os conteúdos, as abordagens e as metodologias eram inspiradas no 

âmbito da política e economia, tanto nacional como internacional. 

As reformas no ensino das ciências, realizadas nos últimos 50 anos, evidenciavam as 

diferentes influências políticas, como por exemplo as transformações que ocorreram no período de 

Guerra Fria, quando os Estados Unidos se empenharam em desenvolver tecnologias espaciais, e 

estimularam a formação de uma elite direcionada às carreiras científicas. Esse movimento resultou 

no desenvolvimento de projetos de física, biologia, química e matemática, denominados como 

“sopa alfabética” por ser conhecido universalmente por suas siglas – PSSC (Physical Science Study 

Commitee), BSCS (Biological Science Curriculum Study), CBA (Chemical Bond Approach) e 

SMSG (Science Mathematics Study Group) (TAGLIEBER, 1984; KRASILCHIK, 2000; 

FRACALANZA, 2006). 

No Brasil com a realização de eleições livres, a ideia de beneficiar educacionalmente um 

grupo mais apto perdeu força e a escola passou a exercer uma nova concepção do seu papel, 

preconizando a formação do cidadão, incentivando o pensamento lógico e crítico, instruindo-o a 

tomar decisões com base em informações e dados. Nesse período as disciplinas de física, química 

e biologia ganharam mais espaço com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 1961.  A partir da implementação dessa lei houve descentralização da responsabilidade 

do MEC (Ministério da Educação e Cultura) nas decisões curriculares o que ampliou a carga horária 

das ciências no currículo escolar com a perspectiva de formar cidadãos críticos e de desenvolver o 

método científico. Essa época ainda foi marcada pela elaboração nacional de materiais destinados 

aos professores da educação básica desenvolvidos pelos docentes da Universidade de São Paulo e 

teve como principal objetivo o estabelecimento de subsídios para tratar assuntos científicos, além 

de incentivar o desenvolvimento de um ensino de ciências que estimulasse os estudantes a entender 



15 
 

como funcionava a ciência através do pensamento científico (FRACALANZA, 2006; 

KRASILCHIK, 2000; NASCIMENTO et al., 2010; BAYERL, 2014; SILVA, 2017). 

No final da década de 60 e início da década de 70 o papel da escola modifica-se novamente 

e passa a preconizar a formação do trabalhador, fundamental para o desenvolvimento econômico 

do país. Simultaneamente prevalece o método da redescoberta, onde o aluno era estimulado a 

reproduzir experimentos previamente estabelecidos. A ciência era praticada de forma objetiva e 

neutra, o que não estimulava a intervenção social, mas sim a repetição de passos bem demarcados 

dentro da pesquisa, e o aluno deveria ser capacitado a resolver problemas, pensar logicamente, 

tomar decisões, além de agir racional e cientificamente (KRASILCHIK, 2000; NASCIMENTO et 

al., 2010; BAYERL, 2014).  

No final da década de 70, o país passa por nova crise econômica e a redemocratização do 

país é exigida pela população, não tendo mais a obrigatoriedade nas habilitações profissionais, 

passando a ser algo opcional oferecido por escolas com ensino técnico. A partir de então, na década 

de 80 a prática social é vista como algo que apresenta relação com a política e a economia, 

influenciados pelo ávido crescimento tecnológico e pela pressão das grandes potências econômicas. 

Nesse contexto, o ensino de ciências passa a ter um foco reflexivo e crítico, como ferramenta não 

apenas para contribuir com a manutenção da situação vigente, mas também como transformação 

da sociedade brasileira. Há então uma forte perspectiva em instruir uma elite capaz de lidar com os 

problemas do desenvolvimento do país com autonomia, participação, responsabilidade individual 

e social (KRASILCHIK, 2000; NASCIMENTO, 2010; LONGHINI, 2012; BAYERL, 2014).  

Na década de 90 e no ano 2000, as intervenções das diretrizes complementam a abordagem 

do ensino das ciências no ensino médio que passa a contemplar a formação geral e não um 

treinamento específico. O foco está pautado na contextualização e valorização do conhecimento 

visando torná-lo prático, estimulando o contínuo aprendizado e a capacidade de inovar, de forma a 

responder às necessidades da vida contemporânea (NASCIMENTO, 2010; LONGHINI, 2012; 

BRASIL, 9394/1996; BRASIL, 98; BRASIL, 1997; BRASIL, 2000; BRASIL, 2002) (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1: Principais Eventos das Reformas do Ensino de Ciências da Década de 1960 até o ano de 2000. 
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Década de 1960 “Sopa alfabética” 

Década de 1970 
Método científico baseado na redescoberta. 

Habilitações profissionais. 

Década de 1980 

“Didática da resolução de problemas”. 

Formação de habilidades cognitivas e sociais. 

Formação de cidadãos críticos, consciente e 

participativo. 

Década de 1990 

LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), DCNEM (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio), PCN 

(Parâmetro Curricular Nacional) e PCNEM 

(Parâmetros curriculares Nacionais – Ensino 

Médio). Representação e comunicação; 

investigação e compreensão e contextualização 

sociocultural. 

Ano 2000 

PCN+. “Alfabetização científica”. Aquisição de 

um vocabulário básico de conceitos científicos, 

a compreensão da natureza do método científico 

e a compreensão sobre o impacto da ciência e da 

tecnologia sobre os indivíduos e a sociedade. 

 

Mesmo com essas significativas transformações no ensino de biologia, nos dias atuais 

observa-se a predominância de duas perspectivas: 1) ensino voltado para a preparação do aluno 

para os exames vestibulares e profissionalizante (LDB 9394, 96); e 2) ensino médio complementar 

à educação básica, segundo os PCN+ (2002): 

(...) Em qualquer de suas modalidades, isso significa preparar para a vida, qualificar para 

a cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos 

estudos ou diretamente no mundo do trabalho (PCN + 2002). 
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1.2 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA  

 

Nessa trajetória entre avanços e retrocessos no ensino de ciências, os meios para alcançar 

os objetivos propostos pelas diretrizes norteadoras da educação básica após suas reformulações, 

ainda é defasado, predominando aulas tradicionais que priorizam a transmissão de conteúdos, o 

que estimula a memorização. A forma de ensinar muitas vezes desestimula a construção autônoma 

do conhecimento, não oferecendo condições para que o aluno tenha habilidades para observar, 

analisar e refletir de forma crítica o que está sendo proposto como ensino. Nesse cenário o aluno 

assume o papel passivo do seu desenvolvimento educacional e não assegura a construção do seu 

próprio conhecimento o que não contribui para a alfabetização científica (TEIXEIRA, 2013; 

CUNHA, 2017). 

A alfabetização científica é um termo que vem ganhando força no ensino de ciências desde 

1958, quando foi apresentado pela primeira vez no livro “Science Literacy: Its Meaning for 

American Schools” de Paul Hurd, cujo termo original utilizado foi scientific literacy. A partir de 

então, suas diferentes traduções, “alfabetização científica”, “letramento científico” e “enculturação 

científica”, tem sido amplamente divulgadas e tem causado um certo desconforto no significado 

destes termos devido à pluralidade semântica (SASSERON et al., 2011). 

De acordo com a língua portuguesa pode-se definir alfabetização das seguintes formas: a. 

“ato ou efeito de alfabetizar”; b. “processo de aquisição do código linguístico e numérico; 

letramento”; e, c. “difusão do ensino primário, restrito ao aprendizado da leitura e escrita 

rudimentares”. Letramento por sua vez pode ser definido como: a. “a linguagem escrita”; e, b. 

“alfabetização, acepção”. E o termo enculturação, não apresenta definição específica (SILVA, 

2007; MICHAELIS, 2019). 

No entanto a palavra enculturação é derivada da palavra cultura que pode ser definida como: 

a) “conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, adquiridos e 

transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social”; b) “conjunto de conhecimentos 

adquiridos, como experiências e instrução, que levam ao desenvolvimento intelectual e ao 

aprimoramento espiritual; instrução, sabedoria”; e, c) “requinte de hábitos e conduta, bem como 

apreciação crítica apurada” (MICHAELIS, 2019). 
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Portanto, dentro das discussões inerentes ao significado linguístico do termo alfabetização 

científica, aqui o abordamos no sentido de letramento científico, em que consiste na capacidade de 

compreensão, elaboração de significados, análise e crítica, definição mais cabível para o ensino de 

ciências, segundo Cunha (2017) e Teixeira (2013). Enquanto que alfabetização refere-se a 

reconhecer uma determinada linguagem e seus símbolos, o letramento refere-se a utilização dessa 

linguagem e símbolos de forma reflexiva e crítica, definição esta que se aproxima da proposta dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio (PCNEM) e das Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), que priorizam o pensar de forma 

autônoma do educando (BRASIL, 2000; BRASIL, 2002). 

Numa perspectiva de cumprir com as orientações educacionais vigentes, o termo 

enculturação científica não pode ser ignorado, uma vez que os objetivos da educação atual é formar 

cidadãos conscientes e capazes de interagir diante dos mais variados problemas ambientais que 

surgem a cada instante. Portanto faz-se necessário uma formação que garanta aptidão para 

promover a transformação da sociedade (BRASIL, 2000; BRASIL, 2002; SASSERON et al., 

2011). 

Nesse contexto, a enculturação científica, então, possibilita a aquisição de uma nova cultura 

que permite aos alunos não só interagir com esses novos conhecimentos, mas também possibilita 

a reescrita do mundo e de seus acontecimentos sob novas perspectivas que surgem através da 

conscientização construída pelos saberes científicos. Vale mencionar que as três traduções se 

complementam, pois para atingir uma aprendizagem significativa é necessário também que os 

discentes compreendam os conceitos científicos, para então adquirir as habilidades de um ser 

letrado e “enculturado” cientificamente (SASSERON et al., 2011).  

 

1.3 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) 

 

De acordo com as perspectivas dos Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio o 

educando precisa ser capaz de interagir com o meio em que vive e relacionar os conteúdos 

abordados no espaço formal, que configura a sala de aula, com os assuntos observados e 

vivenciados no seu cotidiano. Seguindo por esse viés o ensino com foco nas relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade (CTS) é imprescindível para uma aprendizagem significativa, que 
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evidentemente desperte a cidadania e simultaneamente promova o letramento científico (BRASIL, 

2000; SANTOS, 2007). 

O ensino com enfoque CTS tem sido proposto desde 1970, porém a partir de 1980 se tornou 

mais expressivo, servindo como base para elaboração de currículos em diferentes áreas, mas 

principalmente em ciências, enfatizando a alfabetização científica e tecnológica interligada ao 

contexto social. Para implementação deste ensino com enfoque em CTS a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional destaca a importância de novas metodologias que consiga estimular a 

formação de cidadãos conscientes e sensíveis às implicações atuais, que sejam capazes de refletir 

nos acontecimentos em seu contexto social e a partir disso intervir de forma coerente, reflexiva e 

crítica (PINHEIRO et al., 2007; FIGUEIREDO et al., 2012). 

Uma das maneiras de efetivar essa implementação foi sugerida pelo PCNEM, quando o 

mesmo uniu vários saberes de diferentes disciplinas para a solução consciente de um determinado 

problema, estabelecendo assim as três áreas de ensino (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias). 

Dessa forma, sugerido pela LDB e configurados nos PCNEM, é notória a ênfase em aproximar o 

aluno dessa dinâmica interativa da ciência com a tecnologia e por sua vez com a sociedade, em 

todas as dimensões (PINHEIRO et al., 2007). 

No que tange o estudo de botânica, inúmeras possibilidades com enfoque CTS são 

plausíveis, entre elas, aulas de campo que podem ser realizadas em ambientes mais elaborados, 

como jardim botânico, mas que também podem ser realizadas no entorno da escola, ou no próprio 

pátio da escola que em sua maioria conta com no mínimo um exemplar vegetal, assim como a 

análise da morfologia vegetal como proposto neste trabalho (ARAÚJO, 2011; PINTO,2014). 

Através dessas atividades é possível trabalhar a polinização e importância da mesma para a 

continuidade da espécie; alimentação, abordando os principais aspectos da fisiologia vegetal, 

incluindo os valores nutricionais das estruturas utilizadas nessa pesquisa, paisagismo, 

compostagem e desenvolvimento de hortas, entre outros. No entanto entender a morfologia das 

plantas é fundamental para a compreensão de todos os demais assuntos citados, mas geralmente a 

morfologia das angiospermas é tratada de forma descritiva sem significado para o educando, o que 

pode ser amenizado com as atividades práticas que visa unir o abstrato com o concreto promovendo 

um ensino significativo (ARAÚJO, 2011; PINTO, 2014). 
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1.4 ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

Observa-se grande resistência às mudanças metodológicas necessárias para um efetivo 

ensino de ciências, entretanto correntes inovadoras, que visam estabelecer uma aprendizagem 

significativa por meio de novas ferramentas pedagógicas tem ganhado destaque no processo 

educacional. Algumas dessas abordagens incluem as aulas práticas que, embora ofereçam alta 

contribuição para a alfabetização científica, se realizada sem objetivos pedagógicos claros 

estimulam a memorização e não favorecem o alcance de resultados satisfatórios (DA SILVA et al, 

2015). Essas tendências são pautadas na visão distorcida que as aulas teóricas por si só podem 

propiciar, e contribuem para a “aprendizagem temporária”, que reflete a memorização, uma vez 

que o educando tende a esquecer tudo que foi memorizado para a avaliação, logo após a realização 

da mesma (LIMA, 2011; SANTOS, 2014). 

No que diz respeito às aulas práticas, podemos relacionar a resistência de adesão de alguns 

profissionais à carência na formação dos professores, precariedade nas condições de trabalho, 

excesso de alunos por turma, falta de tempo para a elaboração das aulas e ao mito de que as aulas 

práticas precisam de laboratórios bem estruturados para serem realizadas, dentre outros fatores 

(NASCIMENTO, 2010, MORAIS, 2015). Quando na verdade a aula prática, nada mais é que a 

união da teoria com a prática, que pode ser definida como a interação do aluno à materiais 

concretos, considerando o abstrato como o conteúdo teórico e o concreto como a aula prática 

propriamente dita (LIMA, 2011; WAIDEMAN, 2014; BARTZIK et al., 2016).  

Apesar das aulas práticas serem consideradas simples, se utilizadas de forma inadequada 

tendem a perder a funcionalidade pedagógica, na visão da alfabetização científica, quando o caráter 

investigativo e a abordagem significativa não são considerados. Neste caso não há reflexão e muito 

menos autonomia na construção do conhecimento, mas sim uma proposta de repetições de etapas 

mecanizadas, sem interação do educando com o processo e desenvolvimento da atividade. Sendo 

que na grande maioria das vezes o docente conduz a atividade a fim de alcançar a resposta esperada, 

não havendo liberdade na construção do conhecimento (ANDRADE, 2011; MADRUGA, 2015). 

Não basta apenas manusear um objeto de estudo, mas sim refletir nas suas características, 

no seu funcionamento, na importância da sua existência, entre outras percepções, é preciso ter 

liberdade para elaborar hipóteses pré-existentes e construir novas hipóteses. O educando precisa 
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ter autonomia para modificar os experimentos quando perceber a necessidade, ou seja, a atividade 

prática não deve ser algo limitado, apenas coordenado, onde o professor é o mediador, que precisa 

estar apto ao novo, pois há troca de conhecimentos. E isso implica em mudança no comportamento 

educacional e consequentemente nas atitudes pedagógicas, assim como no olhar para o educando, 

que se torna responsável pela sua própria aprendizagem, numa visão construtivista (ANDRADE, 

2011; MADRUGA, 2015). 

Na visão do construtivismo pedagógico, segundo Massabni (2007) e Paulo Freire (1970), 

deve-se considerar alguns aspectos, como reconhecer que o aluno não é um ser vazio, assim como 

levar em consideração seus conhecimentos prévios, a fim de promover a contextualização 

aproximando o conteúdo escolar da realidade de vida do aluno. Abordagens de problematização 

onde o professor se posiciona como orientador, direcionando as informações para que a mesma 

faça sentido na vida do educando auxiliam o aluno a construir seu conhecimento a partir de seus 

próprios questionamentos que estimula a aprendizagem significativa. 

A aula prática como meio para estimular a aprendizagem significativa tem sido ainda 

motivo de discussões por profissionais da educação sobre seus reais objetivos. De um lado há quem 

subestime sua eficiência pedagógica por considerá-la apenas como uma comprovação prática de 

conteúdos visto na teoria, por outro lado, acredita-se na eficiência, quando elaborada com foco 

investigativo. Independente da forma utilizada pelo professor, sejam elas indutiva ou construtivista, 

as aulas práticas contribuem para uma aprendizagem significativa por motivar os alunos e 

consequentemente aumentar seu interesse, além de permitir que o aluno participe do seu processo 

de aprendizagem, sendo o protagonista dentro das etapas de desenvolvimento. Logo, a eficiência 

das aulas práticas está diretamente ligada com a forma como elas são aplicadas e como são 

direcionadas pelo educador (MORAIS, 2015). 

De acordo com os PCNs o cenário contemporâneo, cada vez mais conflitante quanto às 

situações socioambientais, tem exigido uma postura ativa e consciente nas tomadas de decisões 

importantes para o bem social; 
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Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão difíceis contradições, estar 

formado para a vida significa mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou 

identificar símbolos. Significa:  

• saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; 

• enfrentar problemas de diferentes naturezas; 

• participar socialmente, de forma prática e solidária; 

• ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, 

• especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado (PCN+, 2002; pg. 9). 

 

Diante disso admite-se que um melhor preparo no exercício da cidadania ocorre por meio de aula 

prática experimental construtivista, que permite ao aluno vivenciar a construção do seu próprio 

conhecimento e ser o protagonista da sua aprendizagem tornando-a relevante para a sua vida, como 

está proposto em suas diretrizes: 

A experimentação faz parte da vida, na escola ou no cotidiano de todos nós. Assim, a ideia 

de experimentação como atividade exclusiva das aulas de laboratório, onde os alunos 

recebem uma receita a ser seguida nos mínimos detalhes e cujos resultados já são 

previamente conhecidos, não condiz com o ensino atual. As atividades experimentais devem 

partir de um problema, de uma questão a ser respondida. Cabe ao professor orientar os 

alunos na busca de respostas. As questões propostas devem propiciar oportunidade para que 

os alunos elaborem hipóteses, testem-nas, organizem os resultados obtidos, reflitam sobre o 

significado de resultados esperados e, sobretudo, o dos inesperados e usem as conclusões 

para a construção do conceito pretendido. Os caminhos podem ser diversos, e a liberdade 

para descobri-los é uma forte aliada na construção do conhecimento individual. As 

habilidades necessárias para que se desenvolva o espírito investigativo nos alunos não estão 

associadas a laboratórios modernos, com equipamentos sofisticados. Muitas vezes, 

experimentos simples, que podem ser realizados em casa, no pátio da escola ou na sala de 

aula, com materiais do dia-a-dia, levam a descobertas importantes (PCN+, 2002; pg. 55). 

  

Segundo Lima (2011) e Perticarrari et al (2011), as aulas práticas são consideradas pelos 

próprios alunos facilitadoras da aprendizagem, os mesmos a consideram importantes e reconhecem 

que tanto aula teórica quanto a prática se complementam sendo essencial a realização das duas, 

assim como os professores que reconhecem essas aulas como importante método de ensino-

aprendizagem. Além da concretização da teoria, propicia uma abordagem significativa do mundo, 

capacitando-os para o desenvolvimento de soluções para problemas complexos (PINTO, 2009). 

Possibilita a formação científica, desperta a curiosidade na observação e manipulação, estimula a 

reflexão e a crítica, posicionando o aluno como participante das conclusões (LIMA, 2011; PINTO, 

2014; DA SILVA et al, 2015; BARTZIK et al, 2016). E ainda permite a aproximação do aluno e 

do professor, tornando o ensino prazeroso (WAIDEMAN, 2014). 
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Há relatos na literatura que associam as dificuldades na assimilação dos conteúdos de 

ciência como consequência provável na ausência de atividades concretas:  

O ver e o observar são de suma importância, porque o significado de ver é conhecer e de 

observar é pesquisar, detalhar, analisar. Isto acarretará a aprendizagem, pois para aprender 

deve se ver e observar para então entender o que vem a ser aquilo que está sendo visto 

(Pinto, 2009). 

 

O potencial das aulas práticas no processo de aprendizagem torna essa ferramenta uma 

metodologia fundamental para o ensino significativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

Ensino Médio consideram a utilização de atividades práticas uma forma de favorecer a proposta de 

aprendizagem através da investigação, da curiosidade, do estímulo a criatividade e dessa forma a 

mesma passa a ter função pedagógica efetiva:   

A aprendizagem de concepções científicas atualizadas do mundo físico e natural e o 

desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na solução de problemas é finalidade 

da área, de forma a aproximar o educando do trabalho de investigação científica e 

tecnológica, como atividades institucionalizadas de produção de conhecimentos, bens e 

serviços (PCNEM, 2000; pg. 20) 

Portanto a utilização da aula prática no ensino de ciências, assim como no ensino de 

botânica é considerada uma prática relevante, uma vez que, a manipulação de vegetais possibilita 

a facilidade de conexão entre a teoria e a prática, estabelecendo uma aprendizagem significativa, 

especialmente considerando que a botânica está presente no nosso cotidiano, o que facilita a 

realização das aulas práticas no ensino de botânica (GONÇALVES et al., 2011; BARTZIK, 2016).  

A despeito da proximidade da botânica com a nossa prática diária os conceitos abordados 

no ensino de ciências são considerados complexos, com grande quantidade de nomenclatura e 

pouca contextualização, fato que desperta aversão e falta de interesse nos alunos.  Os conteúdos e 

abordagens relacionados a botânica geram insegurança nos docentes que normalmente abordam o 

conteúdo superficialmente, em tempo reduzido ou no término do ano letivo, com pouca ou 

nenhuma conexão com a realidade dos alunos, o que os torna apenas ouvintes de um ensino de 

memorização e não de reflexão (FIGUEIREDO, 2009; SILVA, 2015; DA SILVA et al., 2015; 

CORRÊA et al., 2016). 
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1.5 O ENSINO DE BOTÂNICA 

 

Entre os séculos 17 e 19 a Botânica era uma ciência muito prestigiada pelos norte-

americanos que fomentavam publicações e ensino na área, o que configurou a “Era de Ouro do 

Ensino de Botânica”. Ao longo dos anos esse prestígio foi perdido devido a inúmeras situações, 

dentre elas, a dificuldade de percepção dos vegetais no ambiente (URSI, 2018).  A “cegueira 

botânica”, como esse fenômeno é conhecido, é caracterizada pela dificuldade de percepção das 

plantas em nosso cotidiano, quando as mesmas são vistas apenas como cenários para a vida dos 

animais, quando suas necessidades vitais são incompreendidas e sua importância nas atividades 

diárias, assim como nos ciclos biogeoquímicos, dentre outros aspectos ignorados (TOWATA et al., 

2010; JUNQUEIRA, 2012). 

Pela importância da Botânica na sobrevivência da humanidade, assim como de todos os 

seres vivos, essa área do conhecimento deveria ter maior relevância no processo educacional. 

Muitos são os problemas relacionados ao ensino aprendizado de botânica que incluem lacunas 

significativas por parte de docentes como a formação fragmentada de conteúdos, reprodução 

teórica de conceitos, ausência de problematização e, a esses argumentos acresce-se a falta de 

dinamismo e interação das plantas com os alunos (DA SILVA et al., 2015).   

Essas lacunas na formação dos docentes são representadas pela falta de preparo do professor 

na elaboração de aulas investigativas, principalmente por não ser devidamente instruído quanto a 

isso no período da licenciatura, fato agravado pela típica correria da vida profissional do professor 

que precisa se desdobrar para ministrar a aula, quase sempre em mais de uma escola, preparar e 

corrigir avaliações, manter a integridade física, mental e emocional do aluno, o que provavelmente 

interfere na busca por melhorias de suas práticas educativas e inviabilizam o processo de ensino 

aprendizagem (MOSSABINI, 2007; AMADEU et al., 2013; MORAIS, 2015). 

Estes fatores corroboram para a predominância na utilização de metodologias ultrapassadas, 

com aulas meramente expositiva e especialmente integradas e dependentes da utilização de livros 

didáticos que na maioria das vezes são descontextualizados e com pouca atratividade. Muitos são 

os exemplos representativos desse processo que incluem por exemplo o estudo dos grandes grupos 

taxonômicos dos vegetais de forma desconexa e distante da realidade do aluno e da fotossíntese 
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como um processo isolado (FIGUEIREDO, 2009; GONÇALVES et al., 2011; ESTRELA et al., 

2017). 

Os livros didáticos destinados ao ensino de biologia apresentam conceitos soltos embora 

sejam repletos de figuras e esquemas representativos. A parte de botânica compreende no máximo 

três capítulos para abordar todos os assuntos, começando com a origem e evolução dos grandes 

grupos, sempre enfatizando as angiospermas. A maioria dos livros é semelhante quanto a sua 

organização e possuem muitos textos informativos com imagens desconexas, porém é notório 

atualmente uma leve modificação na abordagem, que apresenta algumas sugestões de atividades 

práticas voltadas para a reprodução e desenvolvimento, como a observação morfológica de flores 

e a germinação de soros de samambaias e a observação do desenvolvimento com a germinação do 

feijão, além de jogos histológicos, catalogação de folhas, e observação de estiolamento e 

movimentos nas plantas. Observa-se também melhoria nos textos que tratam de ciência, tecnologia 

e sociedade.  

Apesar das características supramencionadas a proposta não é excluir o uso do livro 

didático, mas sugerir que ele não seja utilizado como a única ferramenta de ensino do professor. 

Reconhecemos sua importância para dar suporte às aulas como uma base de conhecimentos e para 

propiciar a inclusão, uma vez que são distribuídos para todos os alunos do ensino público, 

facilitando o desenvolvimento das aulas, e possibilitando que todos acompanhem a teoria abordada. 

Porém, ele se torna inimigo da construção do conhecimento quando passa a ser a única fonte 

norteadora da aula, em especial no que tange ao ensino de botânica (ARAÚJO, 2011). 

Atualmente é imperativo uma nova abordagem para o ensino de botânica com uma 

perspectiva prática, reflexiva e que considere a realidade dos alunos que hoje se encontram 

inseridos numa era tecnológica. Portanto a sugestão de aula prática e o uso de aparelhos eletrônicos 

para registros das atividades favorece uma conexão direta com a realidade tecnológica dos 

discentes visando tornar o ensino prazeroso através da experimentação sem grandes interferências 

nos seus hábitos (SILVA et al., 2014; KAYSER et al., 2017). O uso do celular não tem como 

pressuposto a substituição da aula propriamente dita, assim como não substitui o livro didático, 

porém pode ser considerado uma ferramenta adicional que, quando usada de forma planejada, 

contribui para as inovações metodológicas visando a melhoria do ensino (RAMOS, 2012; SILVA, 

2012; SANTOS, 2016). Portanto, o presente trabalho tem por objetivo propor uma aula dinâmica 
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de morfologia externa e interna das angiospermas unindo ferramentas essenciais para um ensino 

de botânica contextualizado. 

 

1.6 ANGIOSPERMAS 

 

A nomenclatura Angiospermas, deriva da palavra grega angeion, que significa “vaso”, 

“recipiente” ou “urna” e sperma, que significa “semente”, termos relacionados à presença de fruto 

envolvendo as sementes. Constitui o maior grupo vegetal presente no planeta, apresentando a maior 

diversidade de plantas do mundo contemporâneo, com grande variedade de tamanhos e cores, 

adaptadas aos diferentes habitats (RAVEN, 2007; FORZZA et al., 2010).  

As angiospermas pertencem ao filo Anthophyta e atualmente estão divididas em três grupos 

evolutivos - angiospermas basais, monocotiledôneas e eudicotoledôneas (Quadro 2). O grupo basal 

apresenta poucos representantes (apenas 3%), e constituem espécies de diversas linhagens 

evolutivas distintas entre si. Apresentam características primitivas como gametófito feminino com 

apenas 4 células organizadas na região micropilar, não havendo diferenciação de antípodas e, 

consequentemente produzem endosperma diploide na semente. Os dois grandes grupos, que 

compreendem 97% do filo, as Monocotiledôneas, e as Eudicotiledôneas, possuem gametófito 

feminino com sete células organizadas na região micropilar e calazar, originando endosperma 

triploide que provavelmente tenha surgido no ancestral comum do clado (RAVEN, 2007; FORZZA 

et al., 2010). 

Quadro 2: Principais Diferenças entre Angiospermas basais e Monocotiledôneas e Eudicotiledôneas. 

Características Angiospermas basais Monocotiledôneas e Eudicotiledôneas 

Gametófito feminino 4 células organizadas na região 

micropilar. 

7 células organizada na região 

micropilar e calazar. 

Diferenciação em 

antípoda 

Ausente. Presente. 

Endosperma Diploide. Triploide. 
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Análises de sistemática filogenética e de cladística, associada com técnicas moleculares, 

constataram que os grupos de angiospermas na antiga organização não poderiam ser considerados 

monofiléticos (FORZZA et al., 2010; BEMANN, 2012). A presença da sinapomorfia do grão de 

pólen tricolpado, caracterizou então um grupo parafilético ou polifilético que incluía a subdivisão 

básica, até então conhecida, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isto levou ao surgimento de 

um novo clado, denominado “eudicotiledôenas” – dicotiledôneas verdadeiras. Estas descobertas 

foram precursoras do APG, ou Angiosperm Phylogeny Group, grupo com intuito de propor uma 

classificação integrada e dinâmica que refletiria as descobertas da filogenia molecular (APG II, 

2003; RAVEN, 2007; APG III, 2009; FORZZA et al., 2010; BEMANN, 2012).  

A classificação do APG apresenta uma melhor organização filogenética, por se basear em 

análises moleculares específicas, como sequências de DNA ribossomal e mitocondrial (APG II, 

2003; BIEMANN, 2012). O sistema que define as monocotiledôneas, que eram anteriormente 

separadas das dicotiledôneas, exclusivamente por análises morfológicas, como quantidade de 

cotilédones, pólen, partes florais, vascularização foliar, feixes vasculares e crescimento secundário 

(RAVEN, 2007; FORZZA et al., 2010; BIEMANN, 2012), passa a ser considerado um sistema de 

classificação artificial, uma vez que estas características são compartilhadas tanto por 

monocotiledôneas como por dicotiledôneas. Sendo necessário a organização de um novo clado 

denominado eudicotiledôneas, que são as dicotiledôneas verdadeiras, que constitui o grupo que de 

fato apresenta uma característica derivada, o pólen triaperturado (APG II, 2003; RAVEN, 2007; 

APG III, 2009; FORZZA et al., 2010) (Quadro 3). 
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Quadro 3: Principais Diferenças entre Monocotiledôneas e Eudicotiledôneas 

Característica Eudicotiledôneas Monocotiledôneas 

Partes da flor Quatro ou cinco elementos 

(usualmente tetrâmeras ou 

pentâmeras 

Três elementos (usualmente 

trímeras) 

Pólen Triaperturados (possuindo três 

poros ou sulcos) 

Monoaperturados (possuindo 

um poro ou sulco) 

Cotilédones Dois Um 

Vascularização foliar Frequentemente reticulada Frequentemente paralela 

Feixes vasculares primários 

no caule 

Em anel  Arranjo complexo 

Crescimento secundário 

verdadeiro, com câmbio 

vascular 

Usualmente presente  Raro 

(RAVEN, 2007. Página 454) 

 

1.6.1 MORFOLOGIA DAS ANGIOSPERMAS 

 

No presente trabalho será utilizada a divisão das angiospermas em angiospermas basais, 

monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Com ênfase nos dois últimos grupos, visto que as 

angiospermas basais apresentam características primitivas quando comparadas as angiospermas 

atuais (LIMA, 2000; RAVEN, 2007; FORZZA et al., 2010). 

 

I – TECIDOS VEGETAIS  

 

As plantas são organismos multicelulares constituídos de células eucarióticas e autotróficas. 

Suas células se diferenciam das células animais pela presença de plastídeos (cloroplastos), vacúolos 
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e parede celular, responsáveis pela fotossíntese, armazenamento e sustentação, respectivamente.  

São seres pluricelulares que apresentam diferenciação celular e formação de tecidos e órgãos, ou 

seja, as células se associam umas com as outras e se organizam originando os tecidos, que por sua 

vez, se agrupam em unidades ainda maiores, conhecidas como sistemas de tecidos, que podem ser 

divididos em sistema dérmico (ou de revestimento) tem origem na protoderme; sistema vascular, e 

sistema fundamental, originado do meristema fundamental (GLÓRIA et al., 2006; RAVEN, 2007). 

O sistema dérmico se localiza externamente ao corpo da planta, atua na proteção mecânica 

e no controle da perda de água, pode apresentar, além das células comuns (não especializadas), 

tricomas, por exemplo, que são células especializadas, entre outras. Se divide em epiderme, 

presente em plantas com crescimento primário e periderme que substitui a epiderme em plantas 

com crescimento secundário (GLÓRIA et al., 2006; RAVEN, 2007).  

O sistema vascular pode ser dividido em sistema vascular primário, que surge a partir do 

procâmbio, e o sistema vascular secundário, que surge a partir do câmbio vascular. O câmbio 

vascular origina o Xilema e o Floema, que são vasos condutores que conduzem água e sais 

minerais; e substâncias orgânicas, respectivamente. E o sistema fundamental é o sistema de 

preenchimento, responsável pelo processo de fotossíntese, armazenamento e secreção, em regiões 

preenchidas por parênquima. Nas regiões preenchidas com colênquima, a função é de sustentação 

de órgãos jovens em crescimento, e em regiões em que predomina o esclerênquima, a função é de 

resistência, além de sustentação da planta com crescimento estabilizado (GLÓRIA et al.,2006; 

RAVEN, 2007).  

A organização desses tecidos varia de acordo com a parte da planta analisada e com a sua 

taxonomia, ou em ambos aspectos. Normalmente os tecidos vasculares estão localizados dentro 

dos tecidos do sistema fundamental e o tecido dérmico os reveste externamente. Em caules de 

eudicotiledôneas, o sistema vascular forma um anel vascular dentro do tecido fundamental, através 

de feixes vasculares interligados, onde em seu interior se encontra a medula e em seu exterior se 

encontra o córtex. Enquanto na raiz o sistema vascular se localiza no centro, formando um cilindro 

sólido ou eustelo, não apresentando medula. Nas folhas, os tecidos vasculares se encontram 

aleatoriamente distribuídos no mesófilo, tecido fundamental fotossintetizante, formando um 

sistema vascular (nervuras) centralizado (GLÓRIA et al. 2006; RAVEN, 2007). 
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Figura 1. Esquema representativo da organização dos sistemas de tecidos em caule e raiz de eudicotiledôneas. 

A. Caule de eudicotiledônea. Feixes vasculares organizados em anel delimitando a região central, medula e o sistema 

dérmico na região externa. B. Raiz de eudicotiledônea. Ausência de medula. Sistema vascular organizado na região 

central, delimitado pelo córtex e envolto pela epiderme. 

 

Nas monocotiledôneas não há crescimento secundário, e sua organização tecidual é 

diferenciada. No caule o tecido vascular se encontra distribuído aleatoriamente no córtex, sendo 

envolto pela epiderme. Enquanto na raiz há a presença da medula internamente, delimitada pela 

organização do sistema vascular, que forma um cilindro, similar a organização do caule das 

eudicotiledôneas, e logo em seguida encontra-se o córtex e a epiderme na extremidade. Nas folhas 

das monocotiledôneas observa-se a presença de feixes vasculares distribuídos no mesofilo não 

diferenciado ao passo que nas eudicotiledôneas, o mesofilo apresenta diferenciação entre 

parênquima paliçádico e parênquima lacunoso (GLÓRIA et al., 2006; RAVEN, 2007). 
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Figura 2. Esquema representativo da organização dos sistemas de tecidos em caule e raiz de 

monocotiledôneas. A. Caule de monocotiledônea. Feixes vasculares dispersos no sistema fundamental, delimitado pelo 

sistema dérmico na região externa. B. Raiz de monocotiledônea. Presença de medula. Sistema vascular organizado 

formando um cilindro vascular, delimitado pelo córtex e revestido externamente pelo sistema dérmico. 

 

II – ÓRGÃOS REPRODUTIVOS 

 

A flor é um órgão fundamental na reprodução sexuada das plantas, podendo apresentar 

características atrativas, com poucas alterações em exposição às condições ambientais, e pouca 

variação dentro das espécies. Logo, os caracteres florais são importantes na filogenia e na 

classificação das angiospermas, constituindo uma das características que diferenciam os demais 

vegetais (RECH et al., 2014; DUTRA et al., 2015). 

As flores são folhas com esporângios que podem ser definidas como carpelo, também 

denominado “vaso” que constitui um verticilo fértil. O carpelo forma o gineceu, “casa da mulher” 

(megasporofilos) e no seu interior estão os óvulos que dão origem às sementes após a fecundação, 

enquanto o carpelo propriamente dito se desenvolve formando a parede do fruto. Em grande parte 

das angiospermas atuais o carpelo é fechado podendo se diferenciar em parte superior, 

intermediária e parte inferior, com nítida diferenciação denominada estigma, estilete e ovário, 

respectivamente. (RAVEN, 2007; DUTRA et al., 2015).  
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Os estames que também são verticilos férteis, formam flores masculinas e são responsáveis 

pela produção do grão de pólen, também chamado de androceu, “casa do homem” (microsporofilo). 

O grão de pólen na maioria das espécies contém em seu interior dois núcleos, o maior 

(macronúcleo) é vegetativo e o menor (micronúcleo) é gamético e origina-se na antera. Esta pode 

ser definida como uma estrutura bilobada que se encontra presa por um pedúnculo delgado ou 

filete, na qual há quatro microsporângios ou sacos polínicos em pares, comum apenas nas 

angiospermas (RAVEN, 2007).  

O saco polínico produz dois gametas masculinos que após a polinização, entra em contato 

com o estigma, germina e forma o tubo polínico, adentrando assim o saco embrionário constituído 

por dois tegumentos que envolve o óvulo. Em uma das extremidades do óvulo existe uma pequena 

abertura, a micrópila, região de encontro do tubo polínico com o óvulo (RAVEN, 2007).  

Na região do pólo micropilar, o megagametófito maduro constituído por sete células se 

organiza e forma a oosfera localizada entre as duas sinérgides e no polo calazar, pólo oposto ao 

micropilar, estão as três antípodas. A célula central apresenta dois núcleos, constituindo então uma 

estrutura com sete células, ou seja, o saco embrionário maduro. Na região micropilar, do saco 

embrionário maduro, o tubo polínico formado pelo contato dos gametas masculino com o estigma, 

através de um poro em sua extremidade libera os dois gametas masculinos e todo seu conteúdo 

dentro das sinérgides que se deteriora logo após a polinização. Em seguida um gameta fecunda a 

oosfera e forma o zigoto (2n), enquanto o outro fecunda os núcleos polares e forma o endosperma 

triploide (3n), caracterizando assim a dupla fecundação (GLÓRIA et al., 2006; RAVEN, 2007).  

Além dos verticilos férteis, carpelo e estame, há os verticilos estéreis que são as sépalas e 

as pétalas. As sépalas compreendem os verticilos mais externos, composto por folhas estéreis, 

geralmente verdes, formando o cálice, na parte mais externa do receptáculo, com função de 

proteger as flores antes da abertura do botão floral (RAVEN, 2007; DUTRA et al., 2015). Enquanto 

as pétalas, folhas também estéreis, geralmente são atrativas, podendo apresentar diferentes cores e 

odores. Originam-se internamente às sépalas, formando a corola. Pétalas e sépalas juntas formam 

o perianto (RAVEN, 2007; DUTRA et al., 2015).  

De acordo com a quantidade de verticilo presente em uma flor ela pode ser considerada 

completa, quando composta por quatro verticilos florais e incompleta quando há ausência de 
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qualquer verticilo (RAVEN, 2007). Além das partes florais citadas, as flores também podem 

apresentar estruturas como o pedúnculo, eixo da inflorescência ou da flor solitária, pedicelo, eixo 

das flores individuais de uma inflorescência e receptáculo floral, região dilatada, onde todas as 

peças florais estão inseridas. Podem ser perfeitas – bissexuadas, ou imperfeitas – unissexuadas 

(estaminadas ou carpeladas) e regulares – com simetria radial ou irregulares – com simetria 

bilateral (RAVEN, 2007; DUTRA et al. 2015).  

A partir da fecundação das flores se desenvolvem os frutos, órgão característico das 

angiospermas. Morfologicamente apresentam duas estruturas básicas, pericarpo e semente. O 

pericarpo se subdivide em epicarpo, mesocarpo e endocarpo, originados na epiderme do ovário, no 

tecido fundamental da parede do ovário e na parede interna do ovário, respectivamente. A semente 

tem origem a partir do óvulo desenvolvido após a fecundação (GLÓRIA et al., 2006; DUTRA et 

al., 2015). 

Os frutos são classificados de acordo com a disposição do carpelo que o originou, podendo 

surgir de um único carpelo ou de vários carpelos unidos, que são os frutos simples. Assim como 

podem surgir de vários carpelos de um gineceu, sendo considerados frutos agregados e por último, 

frutos múltiplos, que surgem a partir de carpelos de mais de uma flor (GLÓRIA et l., 2006; 

RAVEN, 2007). A partir desta classificação, os frutos simples podem ser subdivididos de acordo 

com o teor de água no pericarpo, sendo considerados carnosos ou secos, onde estes últimos, os 

frutos secos são classificados baseado na deiscência podendo ser considerados frutos secos 

deiscentes, ou seja, o pericarpo se abre liberando as sementes, ou indeiscentes, que permanece com 

as sementes após ser liberado da planta-mãe (GLÓRIA et al., 2006; RAVEN, 2007). 

No grupo das angiospermas as flores estão diretamente ligadas a formação dos frutos, que 

geralmente, se desenvolve após a fecundação, com exceção dos frutos partenocárpicos, que se 

desenvolvem sem ocorrência da fecundação e como consequência não apresentam sementes. Os 

frutos são órgão importantes por estar diretamente relacionado com a dispersão das angiospermas 

e consequentemente tem papel significativo no seu sucesso evolutivo (RAVEN, 2007; DUTRA et 

al., 20015). 
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III – ÓRGÃOS VEGETATIVOS 

 

A raiz tem origem a partir do embrião da semente, formada do eixo radicular. 

Morfologicamente pode se desenvolver de duas formas diferentes, apresentando uma raiz principal 

que se destaque em relação às ramificações ou raízes laterais, denominado sistema radicular 

pivotante, presente nas eudicotiledôneas. E nas monocotiledôneas, o sistema radicular é formado 

na grande maioria das espécies por raízes adventícias, originadas a partir do caule, que dão origem 

ao sistema radicular fasciculado, onde não há nenhuma raiz proeminente em relação às demais 

(GLÓRIA et al., 2006; RAVEN, 2007; SILVA et al., 2014). 

As raízes são caracterizadas por não apresentar nós, entrenós, folhas ou gemas, geralmente 

são subterrâneas, com exceção das raízes aéreas. Em sua maioria as raízes são aclorofiladas, com 

exceção de orquídeas e também das raízes aéreas (VIDAL et al., 2006). Morfologicamente as raízes 

apresentam três regiões distintas. Região de divisão celular, que reveste e protege o meristema 

apical auxiliando sua penetração no solo, onde se localiza a caliptra ou coifa e os pelos radiculares; 

Região de alongamento – maior responsável pelo crescimento em comprimento da raiz, e; Região 

de maturação ou de diferenciação – onde grande parte das células do tecido primário completa sua 

maturação, apresentando pelos absorventes bem desenvolvidos (GLÓRIA et al., 2006; RAVEN, 

2007; TOLEDO et al, 2006).  

A raiz portanto, é fundamental para o desenvolvimento da planta, constituindo a primeira 

estrutura a surgir a partir da germinação da semente e exerce funções importantes, como fixação, 

absorção, condução e armazenamento, podendo também apresentar funções adaptativas, como 

aderência, reserva de nutrientes, entre outras (GLÓRIA et al., 2006; RAVEN, 2007; DUTRA et 

al., 2015). Tem a função de fixar a planta ao solo, absorver água e nutrientes minerais ou íons 

inorgânicos, que são conduzidos até a região de maior intensidade fotossintética para produzir 

substâncias orgânicas que podem ser armazenadas e utilizadas pela própria raiz ou retornar às 

partes aéreas através dos vasos condutores do caule, floema e xilema. 

  O caule por sua vez, é a parte da planta que faz a ligação entre a raiz, folhas e estruturas 

de reprodução. Surge a partir do epicótilo (região localizada acima do cotilédone ou cotilédones) 

ou assexuadamente, ou seja, não se formam via germinação da semente e sim, a partir de um caule 

preexistente ou qualquer outro órgão já formado, que tenha sofrido injúrias ou recebido tratamentos 
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com reguladores de crescimento (GLÓRIA et al., 2006; VIDAL et al., 2006; MARTINS-DA-

SILVA et al., 2014).  

Morfologicamente os caules apresentam nós, região delgada de onde geralmente surgem as 

folhas e as gemas axilares que frequentemente encontram-se dormentes; entrenós, espaço 

delimitado por dois nós; folhas e gemas. A maioria dos caules são aclorofilados e aéreos e 

apresentam no ápice regiões meristemáticas que permite o crescimento aberto do sistema caulinar.  

Diferentemente das raízes, os caules desenvolvem sistema caulinar lateral, formando ramos 

(GLÓRIA et al., 2006; VIDAL et al., 2006; RAVEN, 2007; MARTINS-DA-SILVA et al., 2014; 

DUTRA et al., 2015). 

O caule apresenta função se suporte e sustentação, pois abriga folhas e estruturas de 

reprodução, mantendo importante comunicação entre esses órgãos e a raiz, assim como a atividade 

de condução responsável por transportar substâncias orgânicas produzida nos principais órgãos 

fotossintetizantes. O xilema do caule conduz a água e os nutrientes minerais ou íons inorgânicos 

em direção às folhas, e as substâncias orgânicas produzidas após a fotossíntese retornam pelo 

floema do caule, suprindo com as necessidades de toda a planta. Portanto a planta é um sistema 

formado do conjunto raiz, caule e folhas, onde há uma ligação na origem do desenvolvimento dos 

tecidos dessas estruturas. Logo, os tecidos encontrados no corpo primário da raiz, também estão 

presentes no caule e na folha em seu corpo primário (GLÓRIA et al., 2006; RAVEN, 2007). 

A folha, órgão que compõem o sistema caulinar, pode ser definido como um apêndice 

lateral presente no caule, especificamente na região correspondente ao nó, distribuídas em 

intervalos regulares, os entrenós. São sempre acompanhadas por uma gema em sua axila (gema 

axilar). Constitui um órgão vegetativo com importantes funções metabólicas e apresenta estreita 

relação anatômica com o caule (GLÓRIA et al., 2006; VIDAL et al., 2006; RAVEN, 2007; 

DUTRA et al., 2015). 

Morfologicamente as folhas são divididas em Limbo, estrutura que representa a folha 

propriamente dita, também chamado de lâmina foliar, sendo a região preenchida pelo parênquima 

fotossintético e onde os feixes vasculares estão organizados em nervuras; Pecíolo, haste que 

confere o movimento à folha, geralmente delgada e cilíndrica, basicamente restrita aos tecidos de 

condução, sustentação e revestimento, ligando, como uma “ponte”, a lâmina foliar (limbo) à bainha 
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ou, diretamente ao caule ou ramo, quando a bainha é ausente (folhas sésseis), é a região que mais 

se assemelha ao caule; e, Bainha, parte achatada, lisa e côncava presente na base do pecíolo, ou 

aderida diretamente a base do limbo, quando o pecíolo é ausente, estrutura que envolve o caule. 

(GLÓRIA et al., 2006; VIDAL et al., 2006; RAVEN, 2007). 

As folhas apresentam funções variadas, como fotossíntese (nutrição), trocas gasosas, 

transpiração, condução, distribuição de seiva, reprodução, dispersão, reserva, proteção, fixação, 

armazenamento e absorção, armadilhas para animais e propagação (VIDAL et al., 2006; RAVEN, 

2007; DUTRA et al., 20015). Constitui uma importante estrutura de diferenciação entre plantas 

eudicotiledôneas e monocotiledôneas através da organização de suas nervuras, onde nervura 

paralelas são muito comuns em monocotiledôneas e nervuras reticuladas em eudicotiledôneas, o 

que auxilia nos estudos taxonômicos (RAVEN, 2007). 

A enorme diversidade e alta representatividade das angiospermas, com cerca de 450 mil 

espécies presentes no mundo contemporâneo, pode ser identificada nos livros didáticos pela ênfase 

do uso de fotos, figuras e textos referentes a esse grupo vegetal. Os conceitos abordados centralizam 

análises morfológicas, fisiológicas e ecológicas, mas desprivilegiam análises anatômicas e 

taxonômicas. A abordagem dos conceitos dificulta a introdução da botânica na prática escolar, por 

não estimular análises ambientais que favoreçam o reconhecimento e melhorem o nível de 

comprometimento com a preservação da biodiversidade brasileira. 

Considerando que a grande maioria das plantas cultivadas pertencem ao grupo das 

angiospermas, constituindo as mais conhecidas e economicamente importantes do planeta, lacunas 

no ensino prático precisam ser corrigidas. Nesta perspectiva o presente trabalho sugere uma aula 

investigativa sobre a morfologia externa e interna de raízes e caules das Angiospermas, como 

estratégia de um programa de aprendizado diferenciado. Para isso foram selecionadas algumas 

plantas alimentícias de fácil acesso e crescimento como as eudicotiledôneas, batatinha – batata 

inglesa, batata doce e cenoura e as monocotiledôneas, cebola e gengibre para a realização de 

atividades práticas flexíveis à realidade de ensino das unidades escolares atuais. 
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2.0 JUSTIFICATIVA 

 

A partir da problemática no ensino de botânica, é notória a necessidade de melhorias e de 

mudanças na proposta pedagógica, visando reduzir ou modificar a situação atual, onde os 

conteúdos são passados de forma superficiais e com repetição dos conteúdos presentes nos livros, 

sem estimular a reflexão crítica do aluno, que se torna ouvinte passivo e torna o ensino de botânica 

cada vez mais desconexo.  

Dentro deste contexto em que os alunos estão cada vez mais indiferentes à vegetação e não 

conseguem identificar as plantas como seres vivos, apenas como estruturas paisagísticas, 

completamente sem vida e, portanto, estudá-las é algo complexo e desinteressante, a postura do 

professor como estimulador de uma nova perspectiva para o ensino de botânica é imprescindível. 

O educador focando numa perspectiva educacional pode transformar o modo de pensar do aluno e 

consequentemente o ambiente ao seu redor.  

Portanto há uma necessidade atual de criar metodologias intervencionistas, em que o aluno 

seja o protagonista do seu próprio aprendizado, e simultaneamente é importante oferecer aos 

professores subsídios para desenvolvê-la. Geralmente as atividades práticas de botânica não 

contemplam as alterações presentes na morfologia externa e interna, então este trabalho apresenta 

de forma simples e agradável a orientação didática para a realização de algumas atividades práticas. 

Essas atividades incluem a morfologia interna, com aplicabilidade, para que ambos, docentes e 

discentes sejam estimulados a aprender botânica de forma significativa. Podendo observar também 

o desenvolvimento dos órgãos, permitindo aos alunos uma experiência laboratorial investigativa.  

As atividades propostas neste trabalho possibilitam liberdade para o professor abordar 

diferentes assuntos dentro da botânica. Desenvolvemos um guia ilustrado com imagens conectadas 

a realidade dos alunos visando a contextualização dos conceitos abordados com o processo de 

aprendizagem. A utilização de órgãos vegetais comuns presentes em nossa alimentação é uma 

forma prática e simples de aproximá-los da sua realidade, assim como a escolha pelo grupo das 

angiospermas, devido ao seu sucesso evolutivo. Entendemos que nosso trabalho constitui um 

subsídio para minimizar a carência de material no ensino básico de botânica.  
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3.0 OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar atividades investigativas na área de botânica com ênfase na morfologia externa e 

interna de raízes e caules das angiospermas. 

 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Preparar atividades práticas utilizando órgãos vegetais empregados em nossa 

alimentação; 

● Acompanhar o crescimento de órgãos vegetais (raiz e caule) a fim de analisar sua 

diferenciação; 

● Registrar por meio de anotações, tabelas e fotografias a morfologia externa do 

material selecionado; 

● Comparar as alterações morfológicas observadas ao longo do período de 

desenvolvimento; 

● Realizar secções transversais à mão livre dos órgãos em análise; 

● Corar as secções com a solução de azul de toluidina, safranina ou lugol; 

● Identificar e fotografar os fragmentos de órgãos corados através de análises de 

estereomicroscopia; 

● Utilizar o material registrado para confecção de um guia ilustrado para apoio nas 

atividades práticas elaboradas. 

 

4.0 MATERIAL E MÉTODO 

 

Realizou-se uma avaliação bibliográfica do conteúdo de Botânica em quatro livros didáticos 

de Biologia utilizados no 2º ano do ensino médio nos últimos 12 anos, intitulados: Biologia Volume 

Único Autor: Sônia Lopes e Sérgio Rosso (Editora Saraiva); Ser Protagonista Autor: Fernando 

Santiago dos Santos, João Batista Vicentin Aguilar e Maria Martha Argel de Oliveira (Editora SM); 

Biologia Hoje Autor: Sergio Linhares e Fernando Gewandsznadjer (Editora Ática) e Ser 

Protagonista Autor: Lia Monguilhott Bezerra (Editora SM). Observou-se os capítulos que 

apresentavam os conceitos de morfologia e anatomia vegetal a fim de identificar os principais 

conceitos e formas de abordagem e atividades sobre órgãos vegetais.  
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Para a elaboração da aula investigativa dos órgãos raízes e caules foi realizado a seleção de 

vegetais presentes na nossa alimentação, tais como: batatinha – batata inglesa, batata doce, cenoura, 

cebola e gengibre. Os órgãos (caules e raízes) foram escolhidos e comprados em hortifrútis com 

preço variando entre R$ 0,95 e R$ 8,00, de acordo com a quantidade de vegetais utilizados. Não 

foi realizado nenhum tratamento específico na batata, cenoura e gengibre, de forma que os mesmos 

foram colocados no recipiente com água. No caso da cebola houve a remoção de raízes antigas 

com auxílio de uma lâmina de corte a fim de permitir a retirada do material ressecado, bem como 

aumentar a superfície de contato do caule com a água. O desenvolvimento dos órgãos vegetais foi 

observado diariamente e as alterações registradas a fim de compor a tabela que será disponibilizada 

em aula.  

Os órgãos vegetais (caules e raízes) foram colocados em recipientes de vidro com água, 

sendo utilizado palitos para sustentar a estrutura vegetal (Figura 1). O experimento teve duração 

de 20 dias e a periodicidade de troca das águas nos recipientes foi a cada 48 horas. Os recipientes 

de vidro foram colocados em local arejado, com iluminação artificial à temperatura ambiente.  

As alterações morfológicas observadas durante o desenvolvimento das estruturas foram 

registradas diariamente por meio de câmera fotográfica (8 Mp – Megapixel / Resolução 3264 x 

2448 pixel) de um smartphone (Motoe4/ XT1763). Foi preparado manualmente um ambiente para 

as fotografias, utilizando uma caixa de papelão pequena com aberturas na parte superior e na frente 

e forrada na parte interna e na base com folhas de papel (A4 – 210mm X 297mm – 120g/m2) Color 

Set preto (Figuras 4A – B). A cada 24 horas essa caixa era colocada sobre uma superfície plana e 

os recipientes com os órgãos vegetais eram posicionados no centro da caixa para serem 

fotografados. Essas fotografias foram arquivadas, compondo um banco de dados organizado por 

datas. 

Após sete dias foram realizadas secções transversais à mão livre dos órgãos dos vegetais 

em análise. As secções foram feitas no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 

Campus Xerém – NUMPEX Bio (Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa UFRJ- Xerém) utilizando-

se lâmina de corte. Secções dos órgãos foram colocadas em placa de petri com água, e, em seguida, 

os mais delgados foram selecionados e corados com azul de toluidina 0,05%, safranina alcoólica 

1% ou lugol 5% (Anexo 1). Os cortes foram corados por um período entre 2 - 3 minutos. Os cortes 

corados com as soluções de azul de toluidina 0,05% e os cortes corados com lugol 5% foram 
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lavados com água, enquanto o material corado com safranina alcoólica 1% foi diferenciado com 

álcool 70%. Após as lavagens, foi retirado o excesso de líquido com papel toalha e os materiais 

foram observados e fotografados em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) Binocular (LEICA 

EZ4D).  As fotografias, com aumento que variavam de 8- 35X, foram organizadas em um banco 

de dados separadas por coloração.  

As fotografias obtidas em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular foram 

utilizadas na confecção de um Guia ilustrado. As fotos foram separadas em raízes de 

monocotiledônea e eudicotiledônea, caules de monocotiledônea e eudicotiledônea e folhas de 

monocotiledônea e eudicotiledônea. Foi colocado uma legenda em cada foto identificando os 

sistemas fundamentais, sistema vascular (V), sistema fundamental ou córtex (C) e o sistema 

dérmico (D). Fotos da morfologia externa dos órgãos foram utilizadas para complementar a 

diferenciação das estruturas. 

Foi elaborado um material suplementar com orientações didáticas para a aplicação dessas 

atividades práticas de botânica para turmas de ensino médio, preferencialmente para o 2º ano. Esse 

material suplementar denominado Guia Ilustrado apresenta a versão direcionada para os docentes 

e uma versão para os discentes realizarem a análise investigativa. Na produção do material 

destinado aos docentes, que tem como objetivo auxílio da aplicação das atividades práticas, foi 

sugerido orientações quanto à organização dos alunos, formas de avaliação e um roteiro 

propriamente dito para a realização das atividades práticas.  

No roteiro para a realização das atividades práticas foi produzido um texto introdutório 

sobre as diferenças entre raiz e caule, questionamentos para o momento anterior à atividade e 

questionamentos para a discussão após as atividades. Além disso, o guia discente apresenta uma 

planilha para o registro diário das observações com todas as informações fundamentais para a 

análise investigativa sobre os órgãos. 

Para a elaboração do guia ilustrado foi realizado um levantamento bibliográfico dos 

principais conceitos botânicos envolvidos, assim como suas funções, características morfológicas 

e a organização dos tecidos em raiz e caule de monocotiledônea e de eudicotiledônea que será 

disponibilizado para auxiliar na diferenciação dos órgãos analisados nesta proposta de aula. 
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Figura 3.  Gengibre no recipiente de vidro com água. Estrutura apoiada com auxílio dos palitos (setas). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Modelo da caixa utilizada para a realização das fotos. A. Caixa fechada, B. Caixa aberta. 

 

5.0 RESULTADOS 

 

A análise dos livros didáticos evidenciou uma tendência de compactação dos conteúdos, 

apresentando redução na quantidade de capítulos referentes à botânica, com presença de textos 

desconexos e predomínio de terminologia científica com imagens pouco atrativas. Essa análise não 

tem como principal objetivo o questionamento dos autores, mas apresentou foco na abordagem 

oferecida pelo livro didático ao ensino de botânica. 
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Foram analisados quatro livros didáticos utilizados no 2º ano do ensino médio a partir do ano 

de 2009. Os livros foram selecionados por professores de escolas públicas através de votação, 

mediante apresentação dos mesmos pela própria editora. As escolas que utilizaram/ utilizam esses 

livros estão situadas na Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Belford 

Roxo e São João de Meriti. Atendem a públicos diferentes, ensino médio e técnico e ensino 

fundamental II e médio.   

 

Figura 5. Livros didáticos utilizados no 2º ano d ensino médio a partir de 2009. 

Como características comuns os livros apresentam a mesma forma de organização dos 

conteúdos de botânica, disponibilizando uma unidade específica para tratar das plantas, começando 

com uma abordagem generalista, com assuntos sobre a origem e classificação das plantas por 

exemplo e afunilando para assuntos específicos com ênfase nas angiospermas. Para analisar os 

pontos diferentes da abordagem do ensino de botânica, analisamos do livro mais antigo para o mais 

recente. 

O livro utilizado no ano de 2009, 2010 e 2011 dos autores Sônia Lopes e Sérgio Russo, volume 

único da editora Saraiva, separou três capítulos direcionados ao Reino Plantae, assim designado 

pelos autores, os capítulos estão divididos em 1) origem e classificação das plantas; 2) histologia, 

anatomia e morfologia das angiospermas; e 3) fisiologia das angiospermas. Em todos os capítulos 

nota-se uma quantidade de nomes e imagens desconexos da realidade do aluno.  

A organização das informações segue uma linha de raciocínio coerente, tendo início com o 

desenvolvimento da planta, mostrando seu crescimento, em seguida os tecidos são apresentados, 
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divididos em primários e secundários, e sua organização específica em cada estrutura. Somente no 

final da unidade o livro aborda os órgãos, sistemas radiculares, caulinares, morfologia da folha, 

fruto, pseudofruto e sementes. A contextualização é representada apenas nas imagens de frutos 

comuns e os textos que trabalham ciência, tecnologia e sociedade não oferecem estímulos a leitura. 

No livro de 2012, 2013 e 2014, dos autores Fernando Santiago dos Santos, João Batista 

Vicentin Aguilar e Maria Marths Argel de Oliveira, editora SM, são disponibilizados quatro 

capítulos: Os grupos das plantas e seus ciclos de vida, histologia das angiospermas, morfologia 

externa das angiospermas e fisiologia das angiospermas.  Apresenta três sugestões de aula prática 

e um jogo, ou seja, há uma atividade prática/lúdica em cada capítulo. Porém a aula prática sugerida 

é o desenvolvimento das samambaias através da germinação dos soros, sendo contraditório com 

sua própria organização, uma vez que o livro enfatiza a importância das angiospermas. As outras 

atividades concentram-se em experimentos de estiolamento e movimentos das plantas e 

catalogação de folhas, além do jogo histológico. Suas imagens também são desconexas, 

contextualizando apenas nas imagens de fruta, porém os textos interdisciplinares são mais atrativos. 

Este perfil da descontextualização com a realidade do aluno permanece nos dois últimos livros 

analisados que mantém a presença de imagens desconectadas com a realidade do aluno, exceto 

quando aborda os assuntos sobre frutos. O excesso de nomenclatura científica caracteriza a 

tendência de abordagem descritiva. O livro usado nos anos de 2015, 2016 e 2017, apresenta uma 

quantidade maior de imagens, os conteúdos são divididos em quatro capítulos, assim organizados: 

briófitas e pteridófitas; gimnospermas e angiospermas; Morfologia das angiospermas e Fisiologia 

vegetal. Os dois primeiros capítulos abordam as características gerais dos grupos taxonômicos e 

seu ciclo reprodutivo. Nos capítulos seguintes predomina uma tendência descritiva.  

Os livros apresentam sugestões de três aulas práticas que incluem a observação de gametófitos 

de briófitas que necessitam de auxílio de microscópio como material para a realização da mesma, 

germinação de feijão e observação da transpiração vegetal. Seus textos interdisciplinares são 

atrativos e pequenos, além de apresentar linguagem fácil. Vale ressaltar que a qualidade das 

imagens é a melhor comparada com os demais livros. Nota-se também uma preocupação em 

associar o abstrato com o concreto. Isto fica evidente nas fotos que relacionam a flor com o fruto, 

evidenciando as estruturas florais que se diferenciam nas estruturas dos frutos, além de detalhar as 

imagens, e todos os desenhos estão coloridos. 
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Atualmente o livro de escolha dos autores Fernando Santiago dos Santos, João Batista Vicentin 

Aguilar e Maria Marths Argel de Oliveira, e que continuará sendo utilizado até 2020 apresenta 

compactação das informações em três capítulos, organizados da mesma forma da versão anterior: 

Grupos de plantas e seus ciclos; Estrutura das angiospermas e Fisiologia das angiospermas. Nesta 

versão há sugestão de aula prática, um texto interdisciplinar e um projeto interdisciplinar, cuja 

culminância é a apresentação de uma esquete, portanto uma atividade diferenciada para cada 

capítulo. A atividade prática sugerida é desconexa, sendo focada no grupo das pteridófitas a 

despeito do capítulo ser centrado por meio de figuras e textos sobre as angiospermas.   

Enfim, em todos os livros analisados, observa-se a utilização de fotos e esquemas semelhantes 

e em nenhum deles foi sugerido uma prática investigativa sobre a morfologia externa e interna de 

órgãos das angiospermas. Considerando essa deficiência apresentada nos livros didáticos foi 

proposto nesse trabalho o desenvolvimento de um guia ilustrado de fácil montagem e realização 

que possibilitasse a docentes e discentes uma abordagem contemporânea sobre essa temática, com 

o uso de recursos tecnológicos. 

O experimento foi realizado para possibilitar a organização das etapas do desenvolvimento da 

aula prática e as imagens para confecção do guia ilustrado de botânica. Os órgãos (caules e raízes) 

referentes aos vegetais escolhidos e adquiridos em hortifrútis apresentaram desenvolvimento 

normal sem a necessidade de realização de nenhum tratamento específico. Os mesmos foram 

colocados no recipiente de vidro em contato com água o que possibilitou a observação diária das 

alterações ocorridas. 

A batata-inglesa adquirida apresentou formato globoso ou ovoide, com epiderme lisa de 

coloração amarelada. Observa-se a presença de nós e entrenós, com eixo curto e espaçado, onde é 

possível visualizar a presença de gemas, vulgarmente conhecidos como “olhos” (Figura 6A). O 

registro da análise do crescimento após 30 dias evidenciou o desenvolvimento de brotação de 

gemas do tubérculo na área dos nós (Figura 6B). Ao término de 45 ou 50 dias ocorre aumento 

significativo do número de brotamentos e observa-se a deterioração do órgão estudado (Figura 6C).  



45 
 

A análise externa do gengibre evidenciou corpo achatado, morfologia articulada, septante, 

carnosa, coberto de epiderme rugosa e com coloração pardacenta. Observam-se regiões de nós e 

entrenós onde ocorre o desenvolvimento de folhas com crescimento gradativo vertical e aéreo. No 

início do experimento foi identificado um traço foliar visível (Figura 7A), que se desenvolveu de 

forma gradativa. A partir do terceiro dia foi possível identificar com nitidez o desenvolvimento 

contínuo de folhas sésseis, ou seja, sem pecíolo e de coloração verde-clara, se sobrepondo umas às 

outras, semelhante a ponta de lança, formando um pseudocaule (Figuras 7B – H). A partir do 

décimo dia foi possível observar a abertura do limbo, ficando visível o arranjo paralelo de nervuras 

(Figuras 7I – J). 

Figura 7. Gengibre. A – Início da experiência. Presença de traços foliares originados na gema do rizoma em análise. B 

– H. Desenvolvimento foliar diário gradativo (setas). I – J. Abertura do limbo foliar (setas) – 10º e 16º dia 

respectivamente. Barra de escala= 3,25cm. 

Figura 6. Batata inglesa. A. Início do experimento. B. Após 30 dias mantida em repouso evidenciando os brotos 

(seta) em sua superfície. C. Após 45/50 dias, aumento dos brotos e início da deterioração da batata (seta). 
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A observação da formação de brotação de gemas e folhas, que constituem um 

prolongamento laminar do caule, presentes na batata e no gengibre evidencia a característica 

caulinar desses órgãos. O período de aparecimento de folhas varia de acordo com as características 

da espécie além de sofrerem variação em decorrência das condições de armazenamento e cultivo.        

Na análise de raiz como a cenoura, não foi possível observar o desenvolvimento de raízes 

laterais, pois a mesma apodreceu no decorrer das experiências. No entanto os exemplares foram 

selecionados previamente, apresentando inicialmente raiz lateral, podendo assim ser analisada 

(Figura 8), comparando-a com os caules anteriormente analisados, batata inglesa e gengibre, foi 

possível observar suas diferenças morfológicas como ausência de nós, entrenós, gemas, folhas ou 

modificações foliares. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cenoura. Presença de raízes laterais no início da experiência. 

 

Na análise de outra raiz, do grupo das eudicotiledôneas, como a batata-doce, foi observado 

no início da experiência a presença de raízes laterais em pouca quantidade, assim como ausência 

de nós, entrenós, folhas ou modificações foliares, flores ou frutos, assim como observado na 

cenoura (Figura 9A). Porém, nesta as raízes laterais cresceram constantemente a partir do segundo 

dia (Figuras 9B – H) até o sétimo dia. Nesse período houve o desenvolvimento expressivo das 

raízes laterais tanto em quantidade quanto em comprimento. Com a análise do desenvolvimento 

diário notou-se gravitropismo e hidrotropismo positivos. Após 7 dias de experimento foi possível 

identificar um sistema radicular pivotante com uma raiz bem desenvolvida e ramificações visíveis 

a partir da sua epiderme, caracterizando uma eudicotiledônea (Figuras 9G – H). 
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Figura 9. Batata doce. A. Início da experiência. Raiz lateral presente (seta). B – H. Desenvolvimento diário 

das raízes laterais (setas), caracterizando o sistema radicular pivotante, comum em eudicotiledônea. 

 

Para o desenvolvimento da cebola, uma monocotiledônea com caule cônico do tipo bulbo, 

subterrâneo, curto, globoso e sem ramificações, foi retirada as raízes antigas para aumentar a 

superfície de contato do caule com a água e a partir de 24 horas o desenvolvimento de raízes laterais 

surgiram da base do caule (Figuras 10A – B), mantendo o crescimento diário das raízes constante 

(Figuras 10C – H). A medida que as raízes vão se desenvolvendo, nota-se uma organização em 

feixes de raízes laterais normalmente similares, não havendo uma raiz principal caracterizando o 

sistema radicular fasciculado (Figuras 10I – J). 
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Figura 10. Cebola A. Início da experiência. B – H. Crescimento de raízes laterais (setas) gradativo durante toda a 

experiência. G – H. Sistema radicular fasciculado nítido (seta). 

 

Secção longitudinal do bulbo da cebola após 7 dias de experimento evidenciou a estrutura 

interna do órgão, mostrando a organização das folhas, raízes e caule (Figura 11A). Secções 

transversais da região do caule mostrou a presença da área denominada prato (caule cônico) situado 

na base inferior do bulbo, considerado uma grande gema, de onde surgem as folhas modificadas, 

também denominadas escamiformes que se sobrepõem uma a outra (Figura 11B). 

Figura 11. Secção do bulbo de cebola. A. Secção longitudinal evidenciando a raiz adventícia (seta) e as folhas 

modificadas do tipo escamiformes. B – Secção transversal mostrando o caule cônico (prato) (seta). Barra de escala= 

1,25cm e 2,25cm. 
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Secções transversais realizadas à mão livre dos órgãos vegetais em desenvolvimento após 

o período mínimo de 7 dias de crescimento, permitiram a identificação da organização dos sistemas 

vegetais. Sem auxílio de equipamentos de aumento é possível identificar a organização de três 

sistemas presentes em plantas vasculares.   

Na batata – inglesa é possível identificar o sistema dérmico (ou de revestimento) (D), 

sistema vascular (V) e sistema fundamental ou córtex (C). A organização dos tecidos mostrando a 

presença de feixes vasculares (fv) em anel delimitando a medula central evidenciam a arquitetura 

presente em caules de eudicotiledôneas.  Na região externa a este cilindro, está o córtex (C), 

revestido pelo sistema dérmico (D), que é a parte mais externa (Figura 12A – C). 

Figura 12. Secção transversal da batata inglesa. A. Batata inglesa sem corante. B. Batata inglesa corada com azul de 

toluidina 0,05%. C. Batata inglesa corada com safranina alcoólica 1%. Medula. Cilindro vascular formado por feixes 

vasculares (fv). Córtex (C). Sistema dérmico (D). Barra de escala= 1,25 cm. 

Análise das fotografias das secções transversais semifinas da batata inglesa corada com azul 

de toluidina 0,05% (Figura 13A), safranina alcoólica 1% (Figura 13B) e lugol 1% (Figura 13C), 

realizadas com a câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular foi possível identificar dois 

sistemas de tecidos, o sistema fundamental ou córtex (C), distribuído na região adjacente ao sistema 

dérmico (D), revestindo externamente. Não foi possível observar os feixes vasculares organizados 

em cilindros, sendo inadequado apontar com precisão a localização medular. 
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Figura 13. Secções transversais de batata inglesa fotografadas em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular, 

evidenciando o córtex e o sistema dérmico (D). A. Secção de batata inglesa corada com azul de toluidina 0,05%. B. 

Secção de batata inglesa corada com safranina alcóolica 1%.  C. Secção de batata inglesa corada com lugol 1%. Barra 

de escala= 8X e 16X. 

 

A análise de secções transversais de cenoura, sem auxílio de nenhum equipamento de 

aumento, permitiu a identificação da organização dos três sistemas de tecidos de forma nítida 

(Figuras 14A-C). 

Figura 14. Secção transversal da cenoura. A. Cenoura sem corantes. B. Cenoura corada com azul de toluidina 0,05%. 

C. Cenoura corada com safranina alcoólica 1%. Sistema vascular (V). Córtex (C). Sistema dérmico (D). Barra de 

escala= 5cm. 

 

Secções transversais semifinas de cenoura coradas com azul de toluidina 0,05% (Figura 

15A), safranina alcoólica 1% (Figura 15B) e lugol 1% (Figura 15C) e fotodocumentadas com 

auxílio de câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular ressaltaram a identificação de três 

sistemas de tecidos, o sistema fundamental ou córtex (C), sistema vascular (V) e o sistema dérmico 

(D) revestindo externamente. No entanto no aumento de 35X (Figura 15B) é possível identificar a 

organização dos feixes vasculares ao centro, confirmando a ausência da medula, comum nesse tipo 

de raiz.  
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Figura 15. Secções transversais de cenoura fotografadas em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular. A. 

Secção de cenoura corada com azul de toluidina 0,05%. B. Secção de cenoura corada com azul de toluidina 0,05%. C 

– D. Secção de cenoura corada com safranina alcóolica 1%. E – F. Secção de cenoura corada com lugol 1%. Sistema 

vascular (V), córtex (C), dérmico (D) e feixes vasculares (fv) (seta). Barra de escala= 8X, 16X e 35X. 

 

Diferente da cenoura, apesar de pertencer também ao grupo das eudicotiledôneas, as 

secções de batata doce, quando observados a olho nu sem corantes não evidenciaram os sistemas 

de tecidos de forma nítida (Figura 16A). Entretanto, secções semifinas mostrou padrão semelhante 

aos resultados da cenoura, ressaltando o sistema vascular (V) localizado ao centro, com ausência 

de medula, córtex (C) e sistema dérmico (D) na região externa (Figuras 16B – C). Na análise das 

fotografias das secções da batata doce corada com azul de toluidina 0,05% (Figura 17A), safranina 

alcoólica 1% (Figura 17B) e lugol 1% (Figura 17C), realizadas com a câmera acoplada ao 

Estereoscópico (Lupa) binocular em escalas de aumento que variam entre 8X e 12,5X foi possível 

identificar os três sistemas de tecidos, o sistema fundamental ou córtex (C), sistema vascular (V) e 

o sistema dérmico (D) revestindo externamente. Porém nas secções de ambas, cenoura (Figura 15C 

– D) e batata doce (Figura 17C – D) coradas com safranina alcoólica 1% é possível identificar a 

mesma organização do sistema vascular (V) e é possível identificar a organização dos feixes 

vasculares ao centro, confirmando a ausência da medula, comum nesse tipo de raiz. 
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Figura 16. Secção transversal de batata doce. A. Batata doce sem corante. B. Batata doce corada com azul de toluidina 

0,05%. C. Batata doce corada com safranina alcoólica 1%. Sistema vascular (V) ao centro, circundado pelo córtex (C) 

e o sistema dérmico (D) revestindo externamente. Barra de escala= 1cm e 5cm. 

 

Figura 17. Secções transversais de batata doce fotografadas em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular. 

A. Secção de batata doce corada com azul de toluidina 0,05%. B. Secção de batata doce corada com azul de toluidina 

0,05%; C. Secção de batata doce corada com safranina alcoólica 1%. D. Secção de batata doce corada com safranina 

alcoólica 1%. E – F. Secção de batata doce corada com lugol 1%. Sistema vascular (V) ao centro, circundado pelo 

córtex (C) e o sistema dérmico (D) revestindo externamente. Barra de escala= 8X, 10X e 12,5X. 

 

Diferente das eudicotiledôneas, as monocotiledôneas apresentam o sistema vascular 

organizado em feixes vasculares aleatoriamente distribuídos em toda a região interna, envolto pelo 

córtex (fv/C) e delimitado pelo sistema dérmico (D). Na análise do gengibre, caule do tipo rizoma 

de monocotiledônea, (Figuras 18A – C), a olho nu, não foi possível observar esses sistemas, apenas 

sugerir sua localização com base na caracterização de caule de monocotiledôneas descritas nos 
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periódicos. No entanto, quando analisadas as secções transversais seminfinas do gengibre corado 

com azul de toluidina 0,05% (Figura 19A), safranina alcoólica 1% (Figura 19B) e lugol 1% (Figura 

19C), através de fotografias realizadas com a câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) em escalas 

de aumento que variam entre 8X e 12,5X foi possível identificar os três sistemas de tecidos, o 

sistema fundamental ou córtex envolto pelo sistema vascular, organizado em feixes vasculares 

(fv/C) e o sistema dérmico (D) revestindo externamente. Vale ressaltar que a localização do córtex 

(C), não está demonstrada separadamente nas imagens por compreender toda a região interna 

preenchendo os espaços entre os feixes vasculares, portanto optamos por representá-los juntos (fv 

/C). 

 

Figura 18. Secção transversal de gengibre. A. Gengibre sem corantes. B. Gengibre corado com azul de toluidina C. 

Gengibre corado com safranina alcóolica 1%. Sistema vascular/Córtex (fv / C) preenchendo toda região interna e o 

sistema dérmico (D) revestindo externamente. Barra de escala= 5cm e 7cm. 
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Figura 19. Secções transversais de gengibre fotografadas em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular. A. 

Secção de gengibre corado com azul de toluidina 0,05%. B. Secção de gengibre corada com azul de toluidina 0,05%. 

C – D. Secção de gengibre corada com Safranina alcoólica 1%. E – F. Secção de gengibre corada com lugol 1%. 

Sistema vascular submerso no córtex (fv / C) (setas) e sistema dérmico (D). Barra de escala= 8X e 12,5X. 

 

Após a análise das imagens organizou-se um guia ilustrado, assim como o roteiro para a 

aula prática e as orientações didáticas para a utilização dos mesmos além da ordem do passo a 

passo das experiências, possibilitando sua realização em ambiente escolar. O guia ilustrado foi 

elaborado em duas versões direcionadas aos discente e docentes, com as imagens dos vegetais 

sugeridos para as atividades a fim de auxiliar na identificação do material. O guia foi dividido entre 

os grandes grupos de Anthophyta que incluem monocotiledôneas (cebola e gengibre) e 

eudicotiledôneas (batata doce, cenoura e batata inglesa) e, com as imagens devidamente 

identificadas. 

A formatação do guia ilustrado foi baseada na atratividade. Nessa perspectiva foi usada uma 

combinação de cores para cada tema abordado. Cada órgão possui uma cor característica e as 

páginas correspondentes contém uma barra na lateral da página de cor igual a escolhida para aquele 

determinado órgão.  

Foi abordado neste guia apenas raiz e caule, no entanto na capa foi apresentado todos os 

órgãos presentes nas angiospermas. Os órgãos, assim como título principal e os textos do guia 
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ilustrado foram organizados em figuras geométricas. Para os assuntos gerais, ou seja, que não são 

de um órgão específico a coloração usada foi verde claro, logo essa cor se refere aos temas gerais 

(Figura 20A).  

E as demais figuras geométricas referentes ao corpo das angiospermas, estão representadas 

em um conjunto de seis círculos contendo internamente as imagens dos órgãos encontrados em 

angiospermas, flor, fruto, semente, raiz, caule e folha, onde a coloração do fundo do círculo tem a 

cor referente às páginas que abordam o assunto específico (Figura 20B), então, a raiz tem como 

fundo o cinza (seta), logo todas as páginas sobre raiz apresentam uma barra lateral com essa mesma 

coloração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 20. Capa do guia ilustrado de botânica. 
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Nas quatro páginas seguintes há a descrição da raiz e do caule contendo, definição, funções, 

características gerais e morfologia externa com suas respectivas cores, cinza para raiz e marrom 

para o caule, respectivamente (Figuras 21 e 22). 

Figura 21. Páginas referentes aos assuntos sobre raiz. 
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Figura 22. Páginas referentes aos assuntos sobre caule. 

Nas páginas 5 e 6, a figura geométrica aborda o tema sobre os sistemas de tecidos e tem 

coloração verde claro, pois essa é a cor dos assuntos tratados de forma geral, ou seja, que não se 

refere nem a raiz e nem ao caule especificamente (Figura 23). 

 Figura 23. Páginas referentes aos assuntos sobre sistemas de tecidos. 

 

Nas páginas seguintes os assuntos abordados estão divididos em monocotiledôneas e 

eudicotiledôneas. Da página sete até a página doze, as informações são referentes a raiz e caule das 

monocotiledôneas e da página treze até a página dezesseis são abordados assuntos sobre raiz e 

caule de eudicotiledôneas. Nesta parte do guia ilustrado estão as imagens produzidas nesta 

pesquisa, assim como imagens de autoria do grupo de pesquisa, com suas respectivas legendas, na 

seguinte ordem: cebola, gengibre, batata doce, cenoura e batata inglesa (Figuras 24 – 28). 

As imagens estão organizadas, começando com as fotos do desenvolvimento morfológico, 

em seguida as secções à mão livre organizadas em trio, sem corante, corado com azul de toluidina 
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0,05% e safranina alcóolica 1%, evidenciando a localização dos sistemas de tecidos e por último 

as fotografias obtidas em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular.  

Figura 24. Páginas referentes aos assuntos sobre raiz e caule de monocotiledôneas, incluindo as imagens do seu   

desenvolvimento morfológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Páginas referentes aos assuntos sobre caule de monocotiledôneas, incluindo as imagens das secções e as 

fotografias obtidas em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular. 
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Figura 26. Páginas referentes aos assuntos sobre raiz de eudicotiledôneas, incluindo as imagens do seu 

desenvolvimento morfológico e das secções. 

Figura 27. Páginas referentes aos assuntos sobre raiz de eudicotiledôneas, incluindo as imagens das secções e as 

fotografias obtidas em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular. 
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Figura 28. Páginas referentes aos assuntos sobre caule de eudicotiledôneas, incluindo as imagens das 

secções e as fotografias obtidas em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) binocular. 
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Na última página, que corresponde a página 17, contém orientações para a avaliação e as 

referências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 29. Página com a sugestão de avaliação e referências. 
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O guia ilustrado do aluno segue a mesma formatação, porém as informações sobre as 

imagens foram omitidas parcialmente para que o aluno possa investigar, além disso as imagens 

referentes ao desenvolvimento morfológico teve sua ordem alternada para que o aluno encontre 

através de seu experimento a sequência cronológica das imagens (Figura 29). E o aluno poderá 

realizar anotações ao preencher as colunas abaixo das figuras referentes ao desenvolvimento com 

o intuito de organizar as imagens de forma interativa (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 30. Imagem do desenvolvimento morfológico da batata doce com a sequência cronológica alterada. 

 

 

Figura 31. Coluna para organização dos eventos diariamente. 
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E por fim, o material para a aula prática elaborado dentro das diretrizes do PCN, contém as 

orientações didáticas para direcionar sua aplicação, como o tempo aproximado para duração da 

aula, sugestão para a avaliação e a organização estrutural para o desenvolvimento da aula. 

Adicionalmente foram incluídas informações relevantes como o local para encontrar os exemplares 

vegetais e o valor de investimento aproximado, considerando o período de realização da atual 

pesquisa. 

Foi incluída a parte da metodologia realizada nesta pesquisa a fim de auxiliar o professor 

na elaboração da experiência com os alunos com parte dos resultados obtidos nessa dissertação. 

Incluem-se as informações sobre os corantes que permitiram a melhor visualização e diferenciação 

dos sistemas de tecidos a olho nu. 

Preocupados com a adequação das experiências no ambiente escolar foram listados os 

materiais de uso comum, como por exemplo, substituir a lâmina de bisturi, para uma lâmina de 

barbear ou um estilete, e as placas de petri por pratos descartáveis. Quanto aos corantes, dos três 

utilizados, indicou-se o uso do corante azul de toluidina 0,05%, que apresentou melhor 

caracterização dos tecidos tanto a olho nu quanto com o auxílio do Estereoscópico (Lupa), em 

segundo lugar a safranina alcoólica 1% que apresentou resultados satisfatórios, podendo parecer 

confusa nas secções de cenoura (Figura 13C), quando analisadas a olho nu. Enquanto que o lugol 

5% mostrou caracterização complexa dos tecidos, quando analisado a olho nu, devido a sua 

afinidade com o amido, presente nas estruturas analisadas. Dessa forma, optou-se por não utilizar 

as imagens feita a olho nu das secções coradas com o mesmo, apenas as imagens registradas com 

ampliação. 

Além das orientações didáticas, foi elaborado um roteiro para a realização das atividades 

práticas com texto introdutório sobre as diferenças de raiz e caule, com questionamentos instigantes 

para o momento de discussão anterior às atividades e indagações também para a discussão após a 

realização das atividades. Elaborou-se um passo a passo das atividades propostas na mesma 

sequência realizada no experimento piloto e disponibilizou-se também um modelo de tabela para 

direcionar o registro diário das observações das alterações morfológicas feitas pelos alunos. 
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6.0 DISCUSSÃO 

 

Entre os avanços e os retrocessos no ensino de ciências, várias reformas ocorreram, até 

concluir nos dias atuais que o aluno deve ser capacitado a exercer sua cidadania de forma 

consciente, estudar conteúdos relevantes para sua vida, se tornando capaz tanto de identificar 

quanto de solucionar possíveis problemas eminentes como tem sido abordado por Krasilchik 

(2000) e Longhini (2012).  Mesmo com tantas reformas, o ensino de botânica ainda é marcado por 

diversos problemas didáticos que conduzem a falta de interesse dos alunos em consequência da 

insegurança dos conteúdos pelos professores com foco na repetição do livro didático, 

predominando o ensino de memorização (SILVA, 2015). 

A busca por metodologias diferenciadas para o ensino de botânica constitui um desafio atual 

para que o mesmo não continue sendo um ensino tradicional, e passe a ser um ensino significativo 

que contribua para a formação de alunos críticos e capazes de raciocinar cientificamente. Em 

contrapartida, ainda há resistência dos profissionais devido à dificuldade na elaboração e o desgaste 

na condução dos alunos durante o decorrer do processo. Percebe-se então que de uma forma 

simples foi possível unir a teoria com a prática, de modo que o aluno conduza a experiência, se 

aproximando do conhecimento científico, podendo então vivenciar um ensino significativo. 

Diante do quadro atual do ensino de botânica e tentando seguir esta ideia de aluno 

protagonista do seu próprio conhecimento, este trabalho tem uma abordagem descritiva e 

intervencionista, ou seja, não há intenção em explicar fenômenos, mas sim de descrever uma 

situação problema e intervir na mesma. Segundo Moresi (2003), uma pesquisa descritiva não se 

compromete em explicar os fenômenos que descreve, mas serve de base para tal explicação e uma 

pesquisa intervencionista propõe uma medida de intervenção no problema estudado, objetivando 

resolvê-lo participativamente.  

A aprendizagem significativa por meio de aulas práticas é uma forma de intervenção na 

atual situação do ensino de botânica permitindo que o aluno seja o protagonista do seu próprio 

aprendizado, construindo seu próprio conhecimento. O aluno sendo estimulado a realizar 

experiências torna-se apto a elaborar hipóteses, analisar os dados, sendo autônomo no 

desenvolvimento do processo, o que o leva a uma aprendizagem participativa e significativa. As 

aulas práticas fornecem subsídios para o sucesso da aprendizagem através da vivência da teoria, 
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permitindo o estímulo da observação e reflexão crítica de eventos (PINTO, 2009; TOWATA et al., 

2010; SILVA et al., 2015; BARTZIK, 2016; MENEZES, 2017).  

Considerando que os alunos estão cercados por conhecimentos, exemplos e teorias sobre as 

espécies vegetais a utilização de exemplos reais, preferencialmente ligados ao cotidiano torna-se 

fundamental para a melhoria do processo de aprendizado. Alguns autores orientam que nunca se 

realize uma aula de morfologia vegetal sem apresentar os exemplares naturais para manuseio, visto 

a facilidade de obtenção dos mesmos e riqueza do contato com o objeto de estudo (CORRÊA, 

2006; BARTZIK, 2016).  

Ainda que a metodologia apresentada nesta dissertação seja diferenciada e com potencial 

para uma aprendizagem significativa, não houve aqui a pretensão de assegurar o fim dos problemas 

no ensino de botânica como aulas com predominância descritiva, conteúdo desconexo com a 

realidade do aluno e a transmissão de muito conteúdo de forma superficial em um curto intervalo 

de tempo (SILVA, 2015, SILVA et al., 2015, CORRÊA et al., 2016; FIGUEIREDO, 2009). Nosso 

trabalho visa a elaboração de uma aula prática de morfologia externa e interna das angiospermas 

como um material para minimizar a lacuna entre os alunos e a botânica, assim como possibilitar a 

interação homem-planta na vida desse indivíduo, a fim de reduzir a atual condição de cegueira 

botânica discutido por Wandersee e Schussler (2001) e Ursi (2018). 

A atividade apresentada não demanda altos recursos financeiros e tecnológicos para sua 

realização e utiliza exemplares vegetais do cotidiano do aluno visando à contextualização e a 

descaracterização do ensino de botânica complexo e cansativo (CORRÊA, 2006; SILVA et al., 

2015). Além disso, a atividade proposta foi estruturada com as orientações didáticas e todo o passo 

a passo a fim de garantir a autonomia do aluno, além de permitir que o professor assuma a posição 

de mediador da atividade. Essa abordagem é determinante para a aprendizagem significativa uma 

vez que contribui para a socialização entre os discentes e empatia entre professor-aluno (CORRÊA, 

2006; SILVA et al., 2015). 

A aplicabilidade da atividade foi testada e o desenvolvimento dos órgãos vegetais 

escolhidos apresentou resultados satisfatórios em um curto espaço de tempo o que viabiliza sua 

aplicação sem interferir no planejamento do professor. No entanto, é importante ressaltar algumas 
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considerações para o preparo da aula, pois algumas estruturas apresentaram algumas limitações, 

como a cenoura, a batata-inglesa e o gengibre.  

Toda aula prática requer dedicação e preparação prévia por parte do professor a fim de 

garantir o bom desenvolvimento da aula e uma efetiva aprendizagem. Os aspectos que devem ser 

considerados para a escolha da prática incluem principalmente a viabilidade de realização da 

atividade e suas implicações, o tempo de desenvolvimento e as questões de biossegurança 

envolvidas nas atividades com materiais perigosos (SILVA et al., 2015). 

Entre as dificuldades encontradas no desenvolvimento deste trabalho destaca-se a diferença 

entre a periodicidade do desenvolvimento de alguns órgãos vegetais. No caso da cenoura observou-

se deterioração rápida, entretanto o experimento não foi inviabilizado, nesse caso sugere-se a 

escolha de um exemplar com raízes laterais presentes. A batata inglesa por sua vez, requer um 

tempo maior de desenvolvimento devido aos inibidores de brotos usados para aumentar sua 

durabilidade. Além disso, secções de gengibre não evidenciaram a segregação dos tecidos de forma 

clara e objetiva em análises a olho nu. Acredita-se que a presença de feixes vasculares dispersos 

em toda a região interna esteja relacionada à dificuldade de caracterização. No entanto a análise 

morfológica externa para caracterização do gengibre como caule foi realizada através da 

observação da folha, pois a partir do décimo dia evidencia-se a abertura do limbo, ficando visível 

o arranjo paralelo de nervuras. Outra dificuldade encontrada no experimento está diretamente 

ligada à necessidade de troca diária de água do recipiente que visa minimizar os problemas de 

saúde pública bem como evitar a propagação de algas.  

Ciente das limitações os experimentos foram realizados de forma satisfatória, sendo 

possível observar o desenvolvimento de raízes, brotos e folhas que permitiram a primeira análise 

que os alunos precisam avaliar: a diferenciação entre caule e raiz.  A partir dessas análises o aluno 

é estimulado a acompanhar as alterações dos órgãos estudados com foco na investigação, com 

plena autonomia para conduzir a experiência interagindo com os demais integrantes do grupo. 

Acredita-se que a programação de atividades práticas, quer sejam elas atividade de campo 

e ou de laboratório, propicia a oportunidade de desenvolvimento de habilidades e competências, 

atitudes e valores, possibilitando a construção e reconstrução de conceitos de forma ativa que 

melhoram o desempenho acadêmico (CAVALCANTE e SILVA, 2008). A utilização de material 
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vegetal nessas atividades encerra vantagens, como a utilização diversificada e facilitada, além de 

não impetrar problemas éticos que podem inviabilizar ou dificultar o ensino de ciências de forma 

mais participativa e prazerosa (SALATINO & BUCKERIDGE, 2016). 

As etapas de secções e de coloração para a análise morfológica interna é mais uma 

oportunidade para estimular a investigação com poucos recursos, ciente que é possível visualizar a 

olho nu os sistemas de tecidos das plantas vasculares (RAVEN, 2007). Sistemas estes, importantes 

para a fisiologia das plantas, o que configura mais uma opção de conteúdo que podem ser 

trabalhados a partir desta aula prática. A utilização de atividades práticas para múltiplos conceitos 

permite que o aluno possa compreender de forma mais holística o conhecimento auxiliando a 

formar uma aprendizagem construtivista e continuada, sem a fragmentação prevista nos livros 

didáticos (SEMPREBON & SANTOS, 2016). 

A realização dessa atividade permite que o aluno aplique os conceitos de metodologia 

científica por meio da apresentação de situações problema, formulação de hipóteses, análise 

quantitativa e formas de medição, coleta de dados, interpretação de resultados e formas de 

apresentação de resultados. De acordo com Gil e Castro (1996) o professor pode tirar proveito 

dessas características para estabelecer maior nível de comprometimento e aproveitamento dos 

conteúdos abordados, principalmente porque o uso dessas atividades tem apresentado muito 

sucesso na literatura científica (FONSECA e CARDOSO, 2017). 

A atividade proposta neste trabalho não se limita ao ambiente laboratorial, podendo ser 

executado pelos discentes em área próxima à entrada de luz solar dentro da própria sala de aula. 

Dessa forma pretende-se ampliar a realização de atividades para as escolas que não tem uma área 

exclusiva e favorecer ao docente a organização de outras atividades dessa natureza. Acredita-se 

que a diminuição dos entraves, principalmente relacionados à estrutura física possa ser um 

diferencial para a realização de aulas práticas nas unidades escolares (LIMA, 2004).  

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), junto ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), compra e distribui livros e materiais didáticos para 

professores e estudantes de escolas públicas de todo o país. Este benefício possibilita a participação 

de todos os alunos durante a aula (BRASIL, 2011). Porém o livro didático virou ferramenta única 

para a elaboração das aulas de botânica de muitos professores. E como observado na análise de 
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alguns exemplares, os textos são muito descritivos e descontextualizados. Portanto, a elaboração 

do guia ilustrado teve como perspectiva complementar a utilização do livro didático durante a aula 

prática. 

O guia ilustrado, então oferece subsídio ao professor visando amenizar possíveis problemas 

de descontextualização. Uma vez que as imagens do livro nem sempre estão relacionadas ao 

cotidiano do aluno e nesse caso, com a utilização do guia ilustrado o aluno terá em mãos as imagens 

semelhantes às que serão produzidas a partir da realização da aula prática o que viabiliza uma maior 

aproximação do tema abordado. Portanto este trabalho permite a conexão da teoria com a prática, 

com a perspectiva de criar um diálogo entre o abstrato e o concreto, considerando as possíveis 

condições adversas enfrentadas por alguns professores em diferentes unidades escolares 

(BARTZIK, 2016; SILVA et al., 2015).  

Pensou-se também na utilização das tecnologias de informação com o intuito de aproximar 

os educandos a sua realidade tecnológica. Mais uma forma de inserir a contextualização e promover 

a aproximação do aluno visando o ensino prazeroso. O uso da tecnologia no ensino de botânica 

para fins pedagógicos é contemplado durante a atividade prática, através dos registros diários das 

alterações morfológicas, que para a confecção deste trabalho foi usada na construção do guia 

ilustrado para dar um suporte a mais ao professor, além do livro didático. Devido às implicações 

do uso do celular nas salas de aulas, sugerimos três formas de registrar as alterações morfológicas, 

desenho, anotações ou fotografias. 

O uso do celular é um fator a se considerar, pois sua utilização em sala de aula levou a 

formulação da Lei estadual nº 5222, de 11 de abril de 2008 que proíbe o uso de celular em sala. 

Posteriormente, esta mesma lei sofreu uma alteração, abrindo uma exceção, para o uso de celular, 

desde que tenha a permissão da unidade escolar e quando houver fins pedagógicos que justifique 

o uso do mesmo. 
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“Art. 1º Fica proibido o uso de telefones celulares, walkmans, diskmans, 

Ipods, MP3, MP4, fones de ouvido e/ou bluetooth, game boy, agendas 

eletrônicas e máquinas fotográficas, nas salas de aulas, salas de 

bibliotecas e outros espaços de estudos, por alunos e professores na rede 

pública estadual de ensino, salvo com autorização do estabelecimento de 

ensino, para fins pedagógicos”. 

Lei nº 5453, de 26 de maio de 2009. 

Mesmo com a ressalva da lei a utilização do aparelho telefônico ainda é um assunto muito 

discutido, devido ao seu mau uso que gera distrações dentro do ambiente de ensino e como 

consequência leva a dificuldades de aprendizagem. No entanto não se pode ignorar a era 

tecnológica atual. Então o insucesso na utilização do mesmo, pode ser relacionado com a falta de 

propósito pedagógico ou quando usado como principal instrumento da atividade e não como uma 

ferramenta de suporte à proposta pedagógica (RAMOS, 2012; SILVA, 2012; SANTOS, 2016).  

Nessa perspectiva o uso do aparelho telefônico poderá ser mais um estímulo para que o 

aluno se envolva com a aula proposta. Vale ressaltar que nenhum desses instrumentos, celular ou 

o guia ilustrado, tem o objetivo de substituir o uso do livro didático que é mais abrangente, mas 

sim é uma forma de aproximar o aluno para a realização das atividades de forma mais prazerosa 

tanto para o aluno como para o professor, visto que a proposta é tornar o ensino de botânica 

agradável e menos complexo.  

 

7.0 CONCLUSÃO 

 

“Guia Ilustrado de Botânica: Proposta de Aula investigativa para Morfologia de 

Angiospermas” é um material desafiador para os educadores que têm se questionado quanto a 

forma como o ensino de botânica tem sido conduzido atualmente. É um importante instrumento de 

ensino, atualizado e estruturado didaticamente.  

Cabe ao professor entender a importância das aulas práticas, sua função e sua relação com 

a aprendizagem. Pois uma aula prática bem elaborada promove a interação do aluno com seu 

cotidiano, permite o ensino investigativo e estimula uma aprendizagem significativa.  
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Ciente do avanço da tecnologia nos tempos atuais e da sua ligação cada vez mais forte com 

a juventude torna-se imperativo fazer dela um aliado a fim de obter ganhos metodológicos e 

pedagógicos imprescindíveis para a melhoria do processo de ensino aprendizado. Além disso, 

constitui um excelente recurso didático para garantir a praticidade e a obtenção de atenção e 

participação geral.  

Vale ressaltar que o conteúdo aqui proposto permite várias outras abordagens dentro da 

botânica, sem se distanciar do método científico e do reconhecimento das plantas como organismos 

vivos e dinâmicos. É uma atividade de fácil aplicabilidade, considerando nossas reais limitações 

pedagógicas.  

Logo, esse trabalho une as ferramentas básicas para um ensino de botânica contextualizado 

e favorece a descaracterização da botânica como disciplina complexa e enfadonha. 

 

8.0 PROPOSTA PARA ATIVIDADE PRÁTICA - ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

8.1 PLANO DE AULA 

 

Esta atividade é indicada para alunos do segundo ano do Ensino Médio Regular, com 

duração aproximada de quatro aulas, com os alunos divididos em quatro ou cinco alunos por grupo. 

As atividades podem ser realizadas em sala de aula, assim como em áreas diferenciadas como o 

pátio da escola, o laboratório, entre outras.   

A avaliação do aprendizado poderá ser feita após cada atividade, através da autoavaliação 

dos alunos e do retorno fornecido por eles durante o processo, bem como através dos resultados 

das discussões propostas e da análise da tabela preenchida por eles. 
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Quadro 4: Modelo de Plano de Aula 

  

PLANO DE AULA 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

 

BIOLOGIA 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 

 

2ª ANO 

NÍVEL DE 

ENSINO 

ENSINO 

MÉDIO 

 

CONTEÚDO 

 

OBJETIVOS 

PROCEDIMENTO 

DIDÁTICO 

RECURSO 

DIDÁTICO 

 

AVALIAÇÃO 

 

MORFOLOGIA 

EXTERNA E 

INTERNA DAS 

ANGIOSPERMAS 

 

 

 

IDENTIFICAR AS 

PRINCIPAIS 

DIFERENÇAS 

EXTERNA E 

INTERNA ENTRE 

CAULE E RAIZ. 

 

-ANÁLISE 

MORFOLÓGICA DOS 

ÓRGÃOS; 

-DISCUSSÃO; 

-EXPERÊNCIA. 

 

AULA 

PRÁTICA 

 

-AUTOAVALIAÇÃO; 

-PREENCHIMENTO DA 

TABELA; 

-RELATÓRIO.  

 

 

Ao iniciar as atividades práticas, cada grupo recebe as estruturas vegetais: batatinha – batata 

inglesa, batata doce, cenoura, cebola e gengibre. Os alunos deverão registrar o máximo de 

informações morfológicas observadas nos órgãos em análise, por meio de anotações em quadros, 

desenhos ou fotografias. 

Como mediador o professor inicia uma breve discussão levantando os questionamentos 

sugeridos para antes da realização das atividades, como por exemplo: “Entre essas estruturas, quais 

são raízes?” Algumas são caules? Há folhas entre elas? Como vocês caracterizam o caule e a raiz?”. 

Analisando as estruturas recebidas os alunos levantam hipóteses classificando-as em raízes, caules 

ou folhas, justificando suas hipóteses baseadas em seus conhecimentos prévios. Em seguida os 

grupos recebem o roteiro com material e o procedimento das atividades práticas. 

Num primeiro momento eles colocam as estruturas nos recipientes para crescer e anotam as 

observações ao longo de 7 dias no mínimo, trocando a água diariamente. Após realiza-se as 

atividades de secções à mão livre, coloração dos cortes e análise dos mesmos.  

Para o crescimento dos órgãos (caules e raízes) dos vegetais selecionados foram utilizados 

palitos para sustentá-los em recipientes de vidro com água corrente (Figura 32.A). A experiência 

piloto teve duração de 20 dias, porém com 7 dias é possível observar as alterações morfológicas e 

portanto, optamos por realizar as etapas seguintes a partir desse período. Os órgãos (caules e raízes) 
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foram escolhidos e comprados em hortifrútis a preço popular que variou de R$ 0,95 centavos a R$ 

8,00 reis de acordo com a quantidade de vegetais utilizados. Não foi realizado nenhum tratamento 

específico nos vegetais, apenas optou-se por vegetais que apresentavam traços foliares e raízes 

laterais visíveis (Figuras 32B – D). Os mesmos foram colocados no recipiente com água do jeito 

que vieram do hortifrúti e a partir de então toda alteração foi observada e registrada diariamente.  

Com exceção da cebola, onde foram retiradas as raízes antigas (a parte ressecada da cebola) 

com auxílio de uma lâmina de corte, permitindo melhor contato da água com as suas células basais, 

para melhor visualização do desenvolvimento da raiz (Figuras 33A – B) (MINISTÉRIO DA 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2011). 

Figura 32. A.  Gengibre no recipiente de vidro com água apoiado com palitos. B. Gengibre no início da 

experiência. Presença de traços foliares originados na gema do rizoma em análise. C. Cenoura. Presença de 

raízes laterais no início da experiência. D. Batata doce no início da experiência. Raiz lateral presente.  
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Figura 33. A. Cebola após retirada das raízes antigas. B. Cebola com as células basais em contato com a água para 

início da experiência. 

 

Após sete dias foram realizadas secções transversais à mão livre, dos órgãos dos vegetais 

em análise. As secções foram feitas no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 

Campus Xerém – NUPEX (Núcleo de Pesquisa e Extensão) utilizando-se lâmina de bisturi nova e 

o material seccionado foi colocado em placa de Petri com água e, em seguida, os mais delgados 

foram selecionados e corados com azul de toluidina 0,05%, safranina alcóolica 1% e lugol 5%.  

Para a adequação da experiência no ambiente escolar sugerimos materiais de uso comum, 

como por exemplo, substituir a lâmina de bisturi, para uma lâmina de barbear ou um estilete, e as 

placas de petri por pratos descartáveis. A experiência foi feita com os três tipos de corantes citados 

com o objetivo de produzir material para compor o guia ilustrado, no entanto pode-se usar apenas 

um dos corantes sugeridos. Neste caso sugerimos o corante azul de toluidina 0,05%, que apresentou 

melhor caracterização dos tecidos a olho nu ou a safranina alcóolica 1% que apresentou resultados 

satisfatório, ficando confuso apenas nas secções de cenoura, quando analisadas a olho nu e o lugol 

5% mostrou caracterização complexa dos tecidos, quando analisado a olho nu, devido a sua 

afinidade com o amido. 

Os cortes corados com as soluções de azul de toluidina 0,05% e os cortes corados com lugol 

5% foram lavados com água, enquanto o material corado com safranina alcoólica 1% foi lavado 

com álcool 70%.  Após as lavagens, foi retirado o excesso de líquido com papel toalha e os 

materiais foram observados a olho nu e fotografados em câmera acoplada ao Estereoscópico (Lupa) 
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binocular. Vale ressaltar que o objetivo das fotografias era produzir material para compor este guia 

ilustrado de botânica que pudesse ser utilizado como subsídio pelo professor para dinamizar as 

aulas de morfologia externa e interna sem a necessidade de altos recursos. 

O guia ilustrado está dividido em eudicotiledôneas (batata inglesa, cenoura e batata doce) e 

monocotiledôneas (gengibre e cebola), com imagens das alterações morfológicas durante o 

desenvolvimento das estruturas e imagens das secções que foram registradas diariamente por meio 

de câmera fotográfica (8 Mp – Megapixel / Resolução 3264 x 2448 pixel) de um smartphone 

(Motoe4/ XT1763). Há também as fotografias das secções realizadas na câmera acoplada ao 

Estereoscópico (Lupa) binocular, caracterizando os tecidos fundamentais – sistema vascular (V), 

sistema fundamental ou córtex (C) e o sistema dérmico (D). E foi utilizado fotos externas para 

complementar a diferenciação entre raiz e caule. Todas as imagens estão devidamente 

identificadas. 

No roteiro para a realização das atividades práticas foi produzido um texto introdutório 

sobre as diferenças de raiz e caule, questionamentos para o momento anterior as atividades e 

questionamentos para a discussão após as atividades, o passo a passo das atividades propostas e 

uma tabela para o registro diário das observações dos alunos. 

A ordem da realização das atividades, assim como o momento da discussão é flexível, 

cabendo ao professor adequar de acordo com a sua realidade escolar. Aconselha-se a seleção de 

um grupo de alunos responsáveis para a troca de água da experiência de todos os grupos durante o 

processo para garantir que tal tarefa realmente seja cumprida.  
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8.2. ROTEIRO DE AULA 

ANGIOSPERMAS – MORFOLOGIA EXTERNA 

RAIZ OU CAULE? 

I. Introdução 

Nem tudo que fica abaixo do solo é raiz, assim como nem tudo que fica acima do solo é 

caule. Uma forma simples de diferenciar essas duas estruturas é através da observação das suas 

características morfológicas que estão ligadas diretamente com suas funções. A raiz permite a 

fixação da planta ao solo e promove a absorção de água e sais, sendo a primeira estrutura que surge 

da semente em germinação, podendo atuar também no armazenamento de substâncias. Já o sistema 

caulinar é constituído pelo caule e suas folhas. Podemos observar nos caules nós e entrenós, além 

das folhas que formam os ramos. São estruturas ligadas diretamente à raiz, dando suporte e 

permitindo condução das seivas inorgânica e orgânica. As folhas, são sustentadas pelo caule, sendo 

colocadas em posições favoráveis para a exposição à luz (RAVEN, 2007).   

 

II. Objetivos 

● Desenvolver atitudes investigativas, autônoma e proativa; 

● Conhecer a rotina laboratorial e a linguagem científica; 

● Observar o crescimento vegetal e relacioná-lo com o metabolismo necessário à vida; 

● Diferenciar raiz e caule; 

● Identificar os três sistemas fundamentais: dérmico, tecido fundamental ou córtex e 

sistema vascular;  

● Estimular o trabalho em grupo, a organização e a responsabilidade; 

● Apresentar uma forma atrativa de estudar botânica; 

● Incentivar uma aprendizagem autônoma e significativa; 

● Contextualizar a botânica com a realidade dos educandos por meio da escolha dos 

vegetais e a utilização do celular como ferramenta pedagógica; 
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III. Questionamentos 

● Entre essas estruturas, quais são raízes?  

● Algumas são caules?  

● Há folhas entre elas?  

● Como podemos caracterizar o caule e a raiz? 

IV. Material e Metodologia 

Material: 

● batatinha – batata inglesa, batata doce, cebola, cenoura e gengibre.  

● água potável;  

● 4 a 6 copos recipientes de vidro;  

● palitos dentais;  

● 4 a 6 pratos descartáveis;  

● lâmina de barbear ou estilete;  

● corantes – azul de toluidina 0,05%, safranina alcoólica 1% e lugol 5%; 

● conta-gotas; 

● álcool 70%; 

● pinça; 

● papel toalha; 

● etiquetas; 

● canetas; 

● tabela para anotações; 

Metodologia:  

Desenvolvimento dos órgãos vegetais selecionados: 

1. Colocar cada estrutura vegetal em um copo com a região da raiz submersa, exceto a batata 

inglesa que deve ser mantida fora da água; 

2. No caso da cebola ou alho, retirar a região das raízes antigas, permitindo melhor contato 

da água com as células basais; 

3. Utilizar os palitos para dar suporte às estruturas quando houver necessidade; 
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4. Diariamente, registrar em quadros, desenhos ou fotografias a morfologia externa das 

estruturas; 

5. Manter em lugar arejado por no mínimo 7 dias. A água dos recipientes deve ser trocada 

diariamente durante esse período; 

Secções à mão livre e coloração dos vegetais em análise 

1. Após 7 dias, utilizando uma lâmina de barbear nova ou um estilete para fazer secções 

finas transversais à mão livre dos órgãos, para observar a estrutura anatômica interna; 

2. Coloque os cortes sobre pratos descartáveis submersos em água para não desidratar; 

3. Selecionar os cortes mais delgados para corar com os corantes selecionados;  

4. Nomeie três pratos limpos: azul de toluidina 0,05%, safranina alcóolica 1% e lugol 5%; 

5. Retire três cortes de cada estrutura com auxílio da pinça e coloque um em cada prato 

nomeado; 

5. Utilizando um conta-gotas acrescente algumas gotas dos corantes nos respectivos pratos, 

sobre os cortes de forma que os mesmos sejam cobertos completamente pelo corante; 

6. Utilizando a pinça lave os cortes: 

6.1. Os cortes corados com a solução de azul de toluidina e com lugol devem ser lavados 

com água limpa; 

6.2. Os cortes corados com a safranina alcoólica 1% devem ser lavados com álcool a 70%. 

6.3. Retire o excesso de líquido com um papel toalha e transfira os cortes “secos” para um 

prato limpo; 

 

 

 

 



78 
 

V. Discussões  

1. Observando cortes corados e utilizando o livro didático e o guia ilustrado, 

identifique os sistemas fundamentais, sistema dérmico (D), tecido fundamental ou 

córtex (C) e sistema vascular (V); 

 

2. Utilizando seu livro texto, verifique se a anatomia típica de caule e de raiz pode 

ser observada nos órgãos que você estudou. 

 

3. Com auxílio do seu livro didático, identifique a localização das gemas em raízes e 

em caules;  

4. Em cada órgão estudado, onde estão localizadas as gemas? No ápice do órgão? Ou 

ao longo de toda a estrutura? 

5. Que estruturas se desenvolveram a partir das gemas? Foram folhas? Raízes? 

6. Agora, utilizando os dados das suas observações, classifique os órgãos estudados 

em raízes e caules. 

7. Volte à sua classificação inicial e verifique se os resultados corroboram ou rejeitam 

suas hipóteses. 

8. Podemos dizer que raízes são órgãos sempre subterrâneos e caules são órgãos 

aéreos? Justifique. 

9. Em que estrutura você encontrou folhas? Elas são verdes? Justifique. 

10. Quais diferenças você observou nas folhas de gengibre e de batata doce? Justifique. 

 

VI. Avaliação 

A avaliação do aprendizado poderá ser feita após cada atividade, através da autoavaliação 

dos alunos e do retorno fornecido por eles durante o processo, bem como através dos resultados 

das discussões propostas e da análise da tabela preenchida por eles. 

 

 

 

 



79 
 

VII. Referências 

RAVEN, Peter H; Evert, Ray F; Eichhorn, Susan E. Biologia Vegetal. Guanabara Koogan. 

7ª Edição. 2007. 

DUTRA, Valquíria Ferreira; Iglesias, Diego Tavares; Chagas, Aline Pitol, Thomaz, 

Luciana Dias. Botânica 2 – Biologia das Plantas Vasculares. Universidade Federal do Espírito 

Santos. 2015. 

GLÓRIA, Beatriz Appezzato-da; Guerreiro, Sandra Maria Carmello. Anatomia Vegetal. 

Universidade Federal de Viçosa. Editora – UFV. 2º Edição. 2006. 

RECH, André Rodrigo; Agostini, Kayna; Oliveira, Paulo Eugênio, Machado, Isabel 

Cristina. Biologia da Polinização. Editora Projeto Cultural. 1º Edição. 2014. 

SILVA, Regina Célia Viana Martins-da; Silva, Antônio Sérgio Lima da; Fernandes, Marília 

Moreira; Margalho, Luciano Ferreira. Noções Morfológicas e Taxonômicas para Identificação 

Botânica. Embrapa. Brasília -DF. 2014. Disponível em: https://www.embrapa.br/amazonia-

oriental/busca-de-publicacoes/-/publicacao/992543/nocoes-morfologicas-e-taxonomicas-para-

identificacao-botanica. Acesso em 01 de junho de 2018.  

Toledo, Ana Cristina O Duarte, Márcia R; Nakashima, Tomoe. 2006. Caracterização 

morfoanatômica de raiz e rizoma de Symphytum officinale L. (Boraginaceae). Revista 

Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy 16(2): 185-191, Abr./Jun. 2006. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

695X2006000200009. Acessado em: 15 de Abril de 2019. 

VIDAL, Waldomiro Nunes; Vidal, Maria Rosária Rodrigues. Botânica – Organografia. 

Quadros Sinóticos Ilustrados de Fanerógamos. Universidade Federal de Viçosa. Editora – UFV. 

4º Edição.2006. 

 

 

 

https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/busca-de-publicacoes/-/publicacao/992543/nocoes-morfologicas-e-taxonomicas-para-identificacao-botanica
https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/busca-de-publicacoes/-/publicacao/992543/nocoes-morfologicas-e-taxonomicas-para-identificacao-botanica
https://www.embrapa.br/amazonia-oriental/busca-de-publicacoes/-/publicacao/992543/nocoes-morfologicas-e-taxonomicas-para-identificacao-botanica
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-695X2006000200009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-695X2006000200009


80 
 

9.0 ANEXOS 

 

9.1 CORANTES 

 

• Azul de toluidina  

Solução 0,05% 

– pH 7: 0,5g de Azul de Toluidina ……………………..100 ml de água destilada (pode ser 

também tampão fosfato de sódio 0,1M – pH 6,5).  

Modo de preparo: 

– Diluir o corante na água e depois filtrar com papel filtro. 

Pode ser comprado pela internet por pessoa Jurídica ou pessoa física, desde que seja 

professor ou pesquisador que tenha o número do projeto (https://www.lojasynth.com/reagentes-

analiticosmaterias-primas/reagentes-analiticosmaterias-primas/azul-de-toluidina-p-a). 

• Safranina alcóolica 

Solução 1%: 

Safranina..........................................................................................2,5g 

Álcool etílico a 95%.................................................................250,0mL 

Modo de preparo:  

Pese 2,5 gramas de safranina. Dissolva bem o pó em 250 ml de álcool etílico 95%, prossiga 

retirando 10 mL desta solução e diluindo em 90 mL de água destilada, misturando bem até 

conseguir a completa dissolução. Guarde em frasco escuro previamente lavado, seco e rotulado. 

• Lugol  

Solução 5%: 

Iodeto de potássio...........................................................................4,5g 

Iodo metálico..................................................................................3,0g 
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Água destilada...........................................................................450ml 

Modo de preparo: 

Para preparar essa solução, pese 4,5 gramas de iodeto de potássio. Transfira o iodeto de 

potássio para um béquer contendo 450 ml de água destilada. Com o auxílio de um bastão de vidro, 

misture até a completa dissolução. 

Em seguida, pese 3 gramas de iodo metálico e junte à solução de iodeto de potássio. 

Continue misturando até a completa dissolução. Armazene em frasco de vidro escuro, previamente 

lavado, seco e rotulado. 

Diluição: 

Antes de usar, dilua a solução preparada 1/20 em água destilada. Por exemplo, em um frasco 

conta-gotas escuro, junte 2 ml de lugol concentrado com 38 ml de água destilada. 

 

9.2 ARMAZENAMENTO DOS CORANTES 

 

Os recipientes utilizados para os corantes devem ser de cor âmbar-escuro, pois, de forma 

geral, as substâncias corantes sofrem ação da luz, produzindo alterações variadas. Os corantes 

devem ser colocados em frascos de 1 litro e distribuídos em frascos conta-gotas com cerca de 100 

ml de capacidade, para uso diário. Sempre que os frascos conta-gotas forem reabastecidos, filtre o 

corante. Esse procedimento evitará os inconvenientes advindos da precipitação do corante. 
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9.3 RISCO QUÍMICO E DESCARTE 

 

De acordo com a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), as 

substâncias utilizadas para a atividade pedagógica proposta neste material, azul de toluidina, 

safranina alcoólica e lugol não são consideradas substâncias ou misturas perigosas de acordo com 

o Sistema Harmonizado Global (GHS). Portanto seu descarte pode ser feito de forma simples. 

Diluir com água e todos os resíduos líquidos obtidos podem ser descartados em estação de 

tratamento de efluentes química. 

 

Quadro 5: Identificação de Perigos 

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

  

AZUL DE TOLUIDINA 

SAFRANINA 

ALCOÓLICA 

 

LUGOL 

 

PERIGOS MAIS 

IMPORTANTES 

 

NÃO PERIGOSO 

 

NÃO PERIGOSO 

 

NÃO PERIGOSO 

 

EFEITOS ADVERSOS 

 

PODE CAUSAR 

IRRITAÇÃO 

 

        ______________ 

       

    PODE CAUSAR 

IRRITAÇÃO 

 

EFEITOS AMBIENTAIS 

 

NÃO EXISTEM DADOS 

QUANTITATIVOS 

SOBRE OS EFEITOS 

ECOLÓGICOS 

OS DANOS AO MEIO 

AMBIENTE SÃO 

COMPATÍVEIS COM OS 

EFEITOS AO HOMEM, 

COMPROMETENDO 

PRINCIPALMENTE OS 

ANIMAIS (EM 

GRANDES 

QUANTIDADES) 

 

TOXICIDADE EM 

PEIXES 

 

CLASSIFICAÇAO DE 

PERIGO DO PRODUTO 

QUÍMICO 

 

NÃO PERIGOSO 

 

NÃO PERIGOSO 

 

NÃO PERIGOSO 
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9.4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

- Inalação: Remover para local ventilado. Caso não se sinta bem, procurar auxílio médico 

- Contato com a pele: Lavar com bastante água. Retirar as roupas contaminadas. 

- Contato com os olhos: Lavar com bastante água, por 15 min.. Consultar um 

oftalmologista, se necessário. 

- Ingestão: Ingerir bastante água, provocar o vômito. Chamar um médico, se necessário.  

Observação: As medidas relacionadas acima se aplicam em caso de acidentes com qualquer 

uma das três substâncias citadas neste material. 

 

 

9.5 TABELA 

 

Quadro 6: Tabela para Análise morfológica diária Raiz ou Caule 
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