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RESUMO 

 

Esta pesquisa mostra uma análise e avaliação da aplicação de diferentes estratégias 
de ensino para os conteúdos de Botânica no Ensino Médio, com o propósito de 
responder a seguinte questão: “Quais as contribuições da aplicação de diferentes 
estratégias para o processo de ensino e aprendizagem de Botânica no Ensino 
Médio?” Para isso aplicamos inicialmente um questionário de sondagem com 
perguntas dissertativas e objetivas sobre as plantas para verificar os conhecimentos 
prévios dos alunos. A análise do questionário permitiu constatar que estes tinham 
conceitos relevantes e incorretos sobre o reino Plantae. Partindo dos conhecimentos 
prévios dos alunos foi realizada uma intervenção pela professora-pesquisadora com 
o uso de diferentes estratégias, para desfazer as dúvidas; colaborar com os 
conhecimentos científicos sobre as plantas e tentar desenvolver autonomia no pensar 
e agir dos alunos acerca do ensino e da aprendizagem da Botânica. O trabalho é 
caracterizado como pesquisa de intervenção, fundamentado na abordagem 
qualitativa. O campo de pesquisa foi um colégio da rede Estadual de ensino no 
município de Jequié-BA, na disciplina Biologia, envolvendo uma turma do turno 
matutino, durante o segundo e terceiro bimestre de 2013.  Os sujeitos pesquisados 
foram 35 alunos de uma turma do 2º ano, com idade entre 15 a 18 anos. Os 
instrumentos de coleta de dados foram: Questionário, portfólio dos alunos, 
gravações, fotografias, entrevistas focal e individual, diário de campo, entrevista com 
a professora da classe. Os dados foram categorizados de acordo com Análise Textual 
Discursiva (ATD) que corresponde a um conjunto variado de metodologias 
trabalhadas com textos e se baseia entre os extremos de análise do conteúdo e análise 
do discurso. O uso de múltiplas estratégias de ensino para os conteúdos botânicos 
contribuiu em aulas dinâmicas, refletido na maior atenção, participação, interesse e 
cooperação dos alunos. As estratégias utilizadas foram: Aulas práticas, jogos, 
palavras cruzadas, mapas conceituais, história em quadrinho, entre outros. As 
estratégias de ensino e aprendizagem atingem pontos específicos dos estudantes, o 
próprio ritmo de aprender de cada um e possibilitam o envolvimento dos alunos em 
investigação científica na resolução de problemas, despertam o interesse, 
proporcionando a compreensão de conceitos científicos e abrem portas para a 
metacognição, ou seja, os alunos passem a pensar sobre seu próprio aprendizado.   

Palavras-chaves: Ensino Médio; Ciência/Biologia; Sequência Didática; Ensino e 
Aprendizagem; Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

This research shows an analysis and evaluation of different teaching strategies 
implemented for Botany contents in high school in order to answer the following 
question: What are the contributions of the application of different strategies for Botany 
teaching and learning in high school? Therefore, we initially applied a probe 
questionnaire with open and objective questions on plants to verify prior knowledge 
of the students. Analysis of the questionnaire revealed that they knew relevant and 
wrong conceptions about the kingdom Plantae. Building on the students’ previous 
knowledge, an intervention was conducted by the teacher-researcher using different 
strategies to remove doubts; collaborate with the scientific knowledge about plants 
and try to develop students’ autonomy in thinking and acting about botany teaching 
and learning. The survey is characterized as intervention research, based on a 
qualitative approach. The survey field was a Biology course of a state school in Jequié 
– Bahia – involving a class of the morning shift, during the second and third quarter 
of 2013. The surveyed subjects were 35 second grade class students, aged 15 to 18. 
Data collection instruments were: questionnaire, students’ portfolio, recordings, 
photographs, focal and individual interviews, field diary and an interview with the 
class teacher. Data were categorized according to Textual Discourse Analysis (TDA), 
which corresponds to a variety of methodologies working with texts and lies 
between the boundaries of content analysis and discourse analysis. The use of 
multiple teaching strategies for botanic contents contributed to dynamic classes, 
reflecting in students’ increased attention, participation, interest and cooperation. 
Used strategies were: practical lessons, games, crossword puzzles, concept maps, 
comic strip, among others. Strategies for teaching and learning reach specific points 
of the students, their individual learning pace, and allow involvement of the students 
in scientific research of problem solving, arouse interest providing understanding of 
scientific concepts and open doors for metacognition, i.e., students start to think 
about their own learning.  

Keywords: High School; Science/Biology; Didactic Sequence; Teaching and 
Learning; Teaching-Learning Strategies. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A preocupação com o ensino e a aprendizagem e a educação pública de 

qualidade, foram um dos motivos que me incentivaram a trabalhar com estratégias 

de ensino. A escolha pelos conteúdos de Botânica deu-se pela minha trajetória como 

professora da disciplina no período compreendido entre 2001 a 2004 na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. A afinidade pelas plantas e a dificuldade que 

observei nos discentes na abordagem dos conteúdos de Botânica na Universidade, 

me fizeram pensar que as dificuldades que os alunos da graduação apresentavam 

têm sua origem no Ensino Médio (EM).  

Na visão de Araújo (2000), para mudar esse cenário é necessário deixar de 

lado os conteúdos tradicionais como fim da educação e ir além do nível da mera 

instrução em sala de aula. 

Pressupõe-se a partir do contexto, que o incentivo a ações que despertem o 

interesse e promovam o conhecimento ativo dos estudantes para o estudo dos 

conteúdos dos vegetais são de fundamental importância para a aplicação de 

estratégias de ensino que favoreçam e enriqueçam o processo do ensino e da 

aprendizagem.  

Um grande apoio nas questões de ensino e da aprendizagem é a 

contextualização dos conteúdos, que devem ser trabalhados considerando a 

realidade do educando. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) Brasil (2006), deixam claro que contextualizar, aqui, não significa 

meramente exemplificar com situações vividas pelos discentes. Pois existe a 

possibilidade de contextualização tanto em aulas mais tradicionais, expositivas, 

quanto em aula de estudo do meio, experimentação ou desenvolvimento de projetos. 

Este trabalho está estruturado em três capítulos organizados da seguinte 

maneira: 

 Introdução: descreve a importância de um ensino e de uma aprendizagem 

que tenha significado para os alunos, considerando estes como centro do 
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conhecimento, que investigam, têm curiosidades, buscam, interpretam e 

reinterpretam.  

No capítulo 1 é feita uma revisão de literatura com um breve histórico sobre o 

Ensino de Ciências, Biologia e Botânica no Brasil desde a sua origem ligada à tradição 

jesuítica, à influência da educação europeia. Caminhando pelas reformas sofridas 

pela educação brasileira ao longo da história até a implantação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, que implementa os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que servem como referência para o Ensino 

Fundamental e os  (PCNEM)  que orientam  o Ensino Médio (EM).  

A fundamentação teórica aborda o ensino e a aprendizagem baseado na teoria da 

aprendizagem sociocultural de Vigotski (2007); o qual afirma que a formação se dá 

em uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor, ou seja, o homem 

modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Para o autor, o importante é a 

interação que cada pessoa estabelece com determinado ambiente, a chamada 

experiência pessoalmente significativa. 

Para definir o que são estratégias de ensino, foram utilizados autores a 

exemplo de Bordenave e Pereira (2008), que relacionam as estratégias de ensino como 

uma intenção de provocar inquietação e Krasilchik (2011), entre outros para explicar 

as diferentes estratégias de ensino (EE). Ainda para Krasilchik (2011), as EE são 

classificadas seguindo vários critérios, tais como: aulas, expositivas, discussões, 

debates, simulações, aulas práticas, jogos projetos, demonstrações, filmes, dinâmica 

de grupo, etc.  

 No capítulo 2 é apresentada a metodologia adotada com base na abordagem 

qualitativa em uma pesquisa centrada na intervenção segundo os autores Lüdke e 

André (1986); Chizzotti (2008); Bogdan e Biklen (1994), Moraes e Galiazzi (2011). Para 

estes autores, na investigação qualitativa em educação, o investigador procura a 

interpretação dos dados em lugar da mensuração, busca a descoberta em lugar da 

constatação e não permite que o pesquisador adote uma concepção neutra de sua 

postura. Enquanto a investigação quantitativa utiliza-se de dados de natureza 

numérica que lhe confere provar relações entre variáveis, a investigação qualitativa 
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utiliza principalmente metodologias que possam criar dados descritivos que lhe 

permitirá observar o modo de pensar dos participantes numa investigação.  

No capítulo 3 são apresentados os resultados e discussões, análises e 

conclusões, produto da pesquisa, as análises das estratégias de ensino utilizadas pela 

pesquisadora e a professora regente na execução do processo de pesquisa na sala de 

aula. A análise e avaliação das estratégias foram baseadas nas contribuições de vários 

estudiosos, entre eles: Krasilchik (2011); Bizzo (2000, 2009, 2010). 

De acordo com Pinheiro da Silva (2008), os professores da Educação Básica em 

geral preferem abordar conteúdos como Zoologia. Estudos mostram que este fato 

está relacionado à formação inicial, assim como a utilização no ensino de Botânica de 

nomenclatura excessiva utilizadas na metodologia desenvolvida na maioria das 

escolas, que utilizam listas de nomes científicos e descrições de conceitos e estrutura 

para o estudo dos vegetais (KRASILCHIK, 2011). 

Além das dificuldades elencadas para o ensino dos conteúdos de Botânica, 

observa-se que o preparo e metodologia das aulas elaboradas são preferencialmente 

livrescos, segundo Brasil (1998), deixam lacunas nos conhecimentos dos estudantes. 

Partindo deste argumento foi proposta uma sequência didática com diversas 

estratégias de ensino, com o propósito de estabelecer um diálogo entre os conteúdos 

e o cotidiano dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 

INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com os PCN (BRASIL 2002, p. 208), “o aprendizado deve contribuir 

não só para o conhecimento técnico dos discentes, mas também para uma cultura 

mais ampla, desenvolvendo meios para uma interpretação de fatos naturais”; auxilia 

na compreensão do cotidiano social e profissional, assim como para articulação de 

uma visão do mundo natural. O aprendizado pode propiciar a construção de uma 

compreensão dinâmica da nossa vivência material, do convívio harmônico com o 

mundo da informação, de entendimento histórico da vida social e produtiva, da 

percepção evolutiva da vida do planeta e do cosmo, enfim, um aprendizado de 

caráter prático e crítico e uma participação no romance da cultura científica.  

Para promover um aprendizado nestes moldes, especialmente em Biologia, 

que realmente transcenda a memorização de nomes de organismos, sistemas ou 

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

resolvidos pelos discentes, como, por exemplo, aqueles envolvendo interações entre 

os seres vivos, incluindo o ser humano e demais elementos do ambiente (BRASIL, 

2002). 

Embora as pessoas já saibam que a educação é importante para o 

desenvolvimento humano, fazer com que os educandos entendam isso ainda é um 

desafio para os educadores. Acredita-se que a falta de motivação dos adolescentes 

com os estudos é causada principalmente pelas atrativas e múltiplas possibilidades 

de tecnologias como o videogame, jogos eletrônicos e internet que não estão 

disponíveis na maioria das salas de aula (KNÜPPE, 2006). 

Sabemos que no EM o ensino de Biologia é ainda muito marcado pela 

predominância de práticas pedagógicas centradas no caráter informativo, na 

transmissão dos conteúdos. Há o predomínio de aulas expositivas que tende a não 

motivar e valorizar a participação dos discentes nas atividades de sala de aula 

(NARDI; BASTOS; DINIZ, 2004, p. 111). Para os autores “os alunos devem ser 

sujeitos do ensino aprendizagem e o professor deve criar oportunidades para que 
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estes testem seus modelos explicativos proporcionando aos mesmos a organização e 

explicação dos conhecimentos construídos”. 

Visto que o ensino de Ciências e Biologia ainda têm como instrumento 

principal o livro didático (LD) segundo Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2009, p. 

36) “pesquisa sobre o livro didático realizada desde a década de 70 tem apontado 

para suas deficiências e limitações do ensino das Ciências Biológicas” sendo 

necessário um ensino crítico e reflexivo em que o educando seja agente ativo da sua 

aprendizagem. 

Para Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2009, p. 122), o primeiro ponto é 

“reconhecer que o educando é, na verdade, o sujeito da sua aprendizagem; é ele que 

realiza a ação, e não alguém que sofre ou recebe uma ação”. Não há como ensinar 

alguém que não quer aprender, uma vez que a aprendizagem é um processo interno 

que ocorre como resultado da ação de um sujeito. O professor é o mediador, aquele 

que cria condições para facilitar a aprendizagem do aluno.  

Para que o ensino de Ciências e Biologia se tornem significativo, o professor 

precisa deixar de ser o mero informante dos conhecimentos científicos ou o grande 

organizador das classificações biológicas e começar a investigar o que pensam seus 

alunos, a interpretar suas hipóteses, a considerar seus argumentos e a analisar suas 

experiências em relação aos contextos culturais (OLIVEIRA, 1999). Ele precisa, ainda, 

reconhecer os aprendizes como construtores de suas ideias de Ciências Biológicas a 

partir das suas atividades, que devem ser coerentes com a atividade científica, pois 

para os alunos os modelos baseados somente na explicação do professor e na 

realização de exercícios de aplicação não tem sentido. Esta perspectiva do ensinar e 

do aprender ciências é também expressa nos PCN (BRASIL, 1998) que considera 

como imprescindível no processo de ensino e aprendizagem: o incentivo às atitudes 

de curiosidade, de respeito à diversidade de opiniões, à persistência na busca e 

compreensão das informações às provas obtidas, de valorização da vida, de 

preservação do ambiente, de apreço e respeito à individualidade e à coletividade. 

Neste sentido, Brasil (2006), explica que cada disciplina ou área de saber 

abrange um conjunto de conhecimentos que não se restringem a tópicos disciplinares 

ou a competências gerais ou habilidades, mas constituem-se em sínteses de ambas as 
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intenções formativas. Ao se apresentarem dessa forma, esses temas estruturadores do 

ensino disciplinar e seu aprendizado não mais se restringem, de fato, ao que 

tradicionalmente se atribui como responsabilidade de uma única disciplina. 

Incorporam metas educacionais comuns às várias disciplinas da área e das demais e 

também por isso, tais modificações de conteúdo implicam modificações em 

procedimentos e métodos, que já sinalizam a direção de uma nova atitude da escola e 

do professor. 

Transformar a aprendizagem dos conhecimentos científicos em sala de aula 

em um desafio prazeroso é conseguir que seja significativa para todos, tanto para o 

professor quanto para o conjunto dos discentes que compõem a turma. É transformá-

la em um projeto coletivo, em que a aventura da busca do novo, do desconhecido, de 

sua potencialidade, de seus riscos e limites seja a oportunidade para o exercício e o 

aprendizado das relações sociais e dos valores (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2009). 

Em face dessas considerações é que formulamos a pergunta norteadora desta 

pesquisa: Quais as contribuições da aplicação de diferentes estratégias para o 

processo de ensino e aprendizagem de Botânica no Ensino Médio? Para responder a 

esta questão definimos o seguinte objetivo geral:  

Analisar e avaliar a aplicação de diversas estratégias de ensino para os 

conteúdos de Botânica no Ensino Médio. 

 Como objetivos específicos que orientam a investigação do problema 

estabelecido na pergunta que norteia a pesquisa e a organização do trabalho, 

destacam-se: 

 Verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre as plantas. 

 Aplicar estratégias de ensino e aprendizagem, criando situações de 

aprendizagem; 

 Analisar as produções dos alunos por meio do desempenho das 

estratégias. 

Para pesquisadores como Oliveira, (2002); Menezes, et al (2008), o ensino de 

Botânica perpassa por uma série de problemas, entre eles a falta de interesse dos 

estudantes por verem as plantas como seres estáticos que não interagem com os 
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homens. Outro fator apontado é o extenso conteúdo geralmente complexo que 

requer muitas vezes memorização dos conceitos. A esse respeito (ARRUDA; 

LABURÚ, 1996; CECCANTINI, 2006; MINHOTO, 2002; SOUZA; ALMEIDA, 2001; 

SILVA, 2008; SILVA; CAVASSAN; SENICIATO, 2009) afirmam: As dificuldades em 

se ensinar e, consequentemente, em se aprender botânica, tornam a "Cegueira 

Botânica” mais clara, tanto entre os estudantes quanto entre os professores. A 

aquisição do conhecimento em Botânica é prejudicada não somente pela falta de 

estímulo em observar e interagir com as plantas, como também pela precariedade de 

equipamentos, métodos e tecnologias que possam ajudar no aprendizado. 

Na opinião de Figueiredo (2009), os conteúdos de Botânica são trabalhados de 

modo fragmentado, desvinculados de outros conteúdos da própria Botânica 

(morfologia independe de fisiologia). Já para Krasilchik (2011, p. 58) “o excesso de 

vocabulário técnico que o professor usa em suas aulas leva muitos alunos a pensar 

que a Biologia é só um conjunto de nomes de plantas, animais, órgãos, tecidos e 

substâncias que devem ser memorizados”. Para demostrar a complexidade do 

vocabulário técnico reportamo-nos à Krasilchik (2011, p. 58): 

 
[...] O nome samambaia evoca o núcleo lógico do conceito formado pelas 
características gerais do grupo, como: alternância de gerações, presença de 
protalo, formação de esporos, etc. Além dessas características, cada tipo de 
samambaia tem outras particularidades, como as folhas grandes das 
filicíneas e as folhas menores das licopodineas. 

 

Somado ao despreparo de alguns professores, o ensino de Botânica torna-se 

extremamente desestimulante. Nesse sentido faz-se necessário que os professores 

conduzam aulas estimulantes que promovam o aprendizado dos conceitos científicos 

de modo prazeroso no intuito de despertar o interesse dos estudantes.  

Para tanto, as EE bem planejadas podem estabelecer uma relação dialógica 

com os conteúdos ministrados. Conforme Vigotski (1987), os instrumentos que 

ajudam no conhecimento dos conceitos científicos, as técnicas que ajudam a memória 

ou o pensamento, que reforçam a mobilidade ou a percepção humana são extensão 

do homem que ajudarão a promover  o entendimento sobre as plantas. 

O estudo do reino vegetal nas escolas de EM muitas vezes é negligenciado 

pelos professores. Conforme Trivelato e Silva (2011, p. 8) “o reino vegetal tem muitos 



 
 

25 

nomes de estruturas, o que torna desinteressante ou decorativo seu ensino”. Neste 

contexto, o ensino de Botânica é um universo ainda pouco explorado em aula, sendo, 

portanto, de grande relevância resgatar para os estudantes a dependência que temos 

de espécies vegetais, na alimentação, como em todas as atividades do nosso dia-a-

dia, assim como a importância que as plantas exercem sobre o equilíbrio e a vida do 

planeta. 

Acreditamos que o estudo da Botânica trabalhado com a utilização de 

diferentes estratégias de ensino possa promover uma atitude reflexiva no aluno à 

medida que oferece a este oportunidade de participação ativa nas aulas, nas quais 

poderá vivenciar uma variedade de experiências, caso seja solicitado a tomar 

decisões, fazer julgamentos e chegar a conclusões (BENETTI; CARVALHO, 2002).  

Na opinião de Santos, (2006) a abordagem atual do currículo de Botânica no 

EM brasileiro carece de considerações históricas, recaindo, muitas vezes, na simples 

memorização de nomes científicos, citações de botânicos famosos e um emaranhado 

de datas e sistemas classificatórios confusos. Tal procedimento parece desmotivar 

tanto alunos quando professores, transformando a Botânica em uma seção da 

Biologia meramente decorativa e destituída de seu real papel histórico na construção 

do conhecimento biológico.  

Em contrapartida, os conhecimentos biológicos, se compreendidos como 

produtos históricos indispensáveis para a compreensão da prática social, podem 

contribuir para revelar a realidade concreta de forma crítica e determinar as 

possibilidades de atuação dos estudantes no processo de transformação desta 

realidade (LIBÂNEO, 1983). 
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CAPÍTULO 1 
REVISÃO DE LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

1.1-  Ensino de ciências no Brasil  

 

 

Neste capítulo esboçamos uma breve história do Ensino de Ciências, Biologia 

e Botânica no Brasil, assim como a abordagem do processo de ensino e 

aprendizagem.  Parece comum afirmar que a produção do conhecimento humano é 

uma prática social indispensável ao desenvolvimento da sociedade, pois hoje 

ninguém duvida do poder transformador do conhecimento. Sem dúvida, a ciência é 

uma prática social relevante e necessária para a resolução, ou encaminhamentos de 

muitos problemas da humanidade (BRASIL, 2006). 

“O que é Ciência?” para Silveira e Bazzo (2005) a ciência tem recebido várias 

definições, e uma das mais aceitas pela comunidade científica é proposta pela 

UNESCO que declara: “a ciência é o conjunto de conhecimentos organizados sobre os 

mecanismos de causalidade dos fatos observáveis, obtidos através do estudo objetivo 

dos fenômenos empíricos”. Outros autores definem a ciência como “ um conjunto de 

conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, 

sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma 

natureza” (ANDER-EGG, 1978).  

Segundo Trivelato e Silva (2011), na história da humanidade a maneira de 

fazer Ciência tem mudado ao longo do tempo. Mas foi a partir do século XVII com 

Francis Bacon, que o método científico foi organizado. Ele denominou essa nova 

maneira de fazer Ciência de “ciência empírica” ou “empirismo”. Nesta perspectiva 

empirista, a observação dos fenômenos e a realização de experimentos precede a 

explicação dos fatos. 

A gênese dos estudos sobre Ciência no Brasil começou antes mesmo da 

instituição dos cursos de Pós-Graduação, e está relacionada com o movimento de 

reforma do ensino no pós-guerra (1950/1960), deflagrado principalmente nos 

Estados Unidos (EUA) e na Inglaterra; esse movimento teve grande repercussão no 
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Brasil (NARDI, 2005). As reformas impulsionadas pela guerra tecnológica e pela 

guerra fria levaram muitos países, incluindo os mencionados anteriormente, a 

desenvolverem amplos projetos para melhoria da educação científica, que também 

influenciaram o contexto brasileiro. 

No início da década de 1950, o IBECC1, sob a direção do professor Isaias Raw, 

reconhecendo a precariedade do ensino de Ciências no Brasil, assumiu a tarefa de 

mudá-lo. Embora sabendo que, anteriormente já teria havido uma série de tentativas 

nesse sentido, o objetivo inicial foi de atualizar os conteúdos ministrados no ensino 

secundário daquela época. Para isso foram contratados professores universitários 

encarregados de aperfeiçoar os currículos do EM, tendo em vista aumentar o nível de 

conhecimentos dos discentes que iriam ingressar na universidade. 

Krasilchik (2000) salienta que os LD da época de 1950 eram traduções, ou 

versões brasileiras desatualizadas dos livros europeus. A existência de um currículo 

federal e a homogeneidade dos programas tornava a diversidade dos textos quase 

nula e determinava a sequência dos conteúdos ministrados em sala de aula. Logo, 

surgiu o movimento renovador2, que tinha como meta quebrar com o paradigma de 

um ensino de ciências, que não fomentava conhecimento científico nos estudantes. 

Esse movimento pretendia dar aos discentes dos cursos secundários uma visão da 

ciência moderna e fazê-los compreender o mundo em mudança sob o impacto da 

tecnologia. 

Segundo a autora, os professores daquela época eram em grande maioria 

improvisados, pois assumiam a profissão profissional liberal, como engenheiros, 

farmacêuticos, dentistas, agrônomos, médicos e bacharéis em direito, que entre 

outros se tornavam professores de Ciências.  

 

                                                      
1Instituto Brasileiro para o Ensino de Ciências e Cultura criado por Isaias Raw que posteriormente se 
transformou em FUNBEC (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências).  Esse 
Instituto também foi responsável por fazer kits didáticos para o ensino de ciências.  
2O movimento de renovação do ensino de Ciências surgiu após o final da Segunda Guerra, 
incrementado pelas disputas por hegemonia entre os Estados Unidos e a União Soviética. Neste 
período, a educação científica no secundário era vista pelos Estados Unidos como uma arma no 
arsenal que serviria para controlar as ambições de dominação mundial da União Soviética. Assim, 
grandes somas de dinheiro estadunidense foram empregadas no treinamento técnico e científico de 
seus estudantes, assim como dos que viviam em países do bloco capitalista. 
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No final dos anos 1950 e início da década seguinte é identificado como 
período particularmente propício para a renovação curricular das ciências. O 
cenário é o contexto da chamada guerra fria, na qual as duas maiores 
potências mundiais Estados Unidos e União Soviética disputavam espaço de 
influência e prestígio (BIZZO, 2009, p. 07). 

 

De acordo com Krasilchik (2000), um episódio bastante significativo ocorreu 

durante a guerra fria nos anos 1960, quando os EUA, para vencer a batalha espacial, 

fizeram investimentos de recursos humanos e financeiros sem paralelo na história da 

educação para produzir os que hoje são chamados projetos de 1ª geração do ensino 

de Física, Química, Biologia e Matemática para o EM. A justificativa desse 

empreendimento baseava-se na ideia de que a formação de uma elite que garantisse 

a hegemonia norte-americana na conquista do espaço dependia, em boa parte, de 

uma escola secundária, em que os cursos das Ciências identificassem e incentivassem 

jovens talentos a seguir carreiras científicas.  

 Nos anos de 1960, o ensino de ciências surge no Brasil como disciplina 

obrigatória e  como forma de iniciação à ciência, no que seria nos dias atuais o ensino 

fundamental, partia do princípio de que ensinar ciências no mundo atual deveria 

constituir uma das prioridades para todas as escolas, que devem investir numa 

população consciente e crítica diante das escolhas e decisões (BIZZO, 2009).  

Em 1962, a LDB3 - Lei de Diretrizes e Bases incorporou a renovação curricular 

e o Conselho Federal de Educação (CFE), regulamentou as novas disciplinas para os 

dois anos finais da educação ginasial, assim como para os cursos que tinham como 

meta formar os novos professores envolvidos no ensino da ciência (KRASILCHIK, 

2012).  

A partir da promulgação da LDB/1961 Brasil, (1997, p. 19) 

 
O objetivo fundamental do ensino de Ciências passou a ser o de dar 
condições para o aluno identificar problemas a partir de observações sobre 
um fato, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando fosse 
o caso, trabalhando de forma a tirar conclusões sozinhos. O aluno deveria 
ser capaz de redescobrir o já conhecido pela ciência, apropriando-se da sua 
forma de trabalho, compreendida então com o método científico: uma 

                                                      
3A primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) foi publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo presidente 
João Goulart, seguida por outra versão em 1971, em pleno regime militar, que vigorou até a 
promulgação da mais recente em 1996. Tinha como finalidade definir e regularizar o sistema de 
educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. 
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sequência rígida de etapas preestabelecidas. É com essa perspectiva que se 
buscava, naquela ocasião, a democratização do conhecimento científico, 
reconhecendo-se a importância da vivência científica não apenas para 
eventuais futuros cientistas, mas também para o cidadão comum. 

 

De acordo com Brasil (1997) em meados da década de 1970, instalou-se uma 

crise energética, sintoma da grave crise econômica mundial, decorrente de uma 

ruptura com o modelo desenvolvimentista, deflagrado após a Segunda Guerra 

Mundial. Esse modelo caracterizou-se pelo incentivo à industrialização acelerada em 

todo o mundo, custeada por empréstimos norte-americanos, ignorando-se os custos 

sociais e ambientais desse desenvolvimento. Problemas ambientais que antes 

pareciam ser apenas do Primeiro Mundo passaram a ser realidade reconhecida em 

todos os países, inclusive no Brasil. 

Nos anos 1980 um novo paradigma surgiu fortalecendo-se e permanecendo 

até os dias atuais.  

 
Em meio à crise político-econômica, são fortemente abaladas a crença na 
neutralidade da Ciência e a visão ingênua do desenvolvimento tecnológico. 
Faz-se necessária a discussão das implicações políticas e sociais da produção 
e aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, tanto em âmbito 
social como nas salas de aula. No campo do ensino de Ciências Naturais as 
discussões travadas em torno dessas questões iniciaram a configuração de 
uma tendência do ensino, conhecida como Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), que tomou vulto nos anos 1980 e é importante até os dias de hoje 
(BRASIL, 1997, p. 20). 

 

Na atualidade, o Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011 a 

2020, decreta no anexo metas e estratégias em discussão atualmente, que especificam 

a não relevância da não avaliação do ensino de Ciências dos estudantes brasileiros: 

 
Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do 
ensino fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos 
exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental e incorporar o 
exame nacional de ensino médio ao sistema de avaliação da educação básica 
(BRASIL, 2011-2012, p. 31). 

 

Neste contexto, podemos enfatizar a importância do ensino de Ciências e da 

Biologia como elemento de diferentes manifestações de natureza social, cultural, 

política e cognitiva na sociedade do conhecimento, seja cosiderado que o cotidiano 

está impregnado pela tecnologia e informações com base de teor científico. Portanto, 
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é fundamental o ensino das disciplinas relacionadas às ciências naturais com a 

participação dos cidadãos em tomada de decisão.  

 

 

1.1.1- Ensino de Biologia no Brasil 
 
 

Para Bizzo (2000)4, a história do ensino de Biologia no Brasil está diretamente 

ligada à tradição jesuítica e, por outro lado, à influência portuguesa. Nesse sentido, a 

chegada de Domenico Agostino Vandelli em Portugal em 1764, proveniente de 

Pádua, constitui um marco decisivo. Este foi convidado pelo marquês de Pombal, 

para participar da reforma educacional em Portugal; Vandelli fez com que os estudos 

de história natural entrassem na ordem do dia. Logo após a expulsão dos jesuítas no 

Brasil, ele indicou o pupilo Alexandre Rodrigues Ferreira, que desembarcou em 

terras brasileiras em 1783, para empreender uma viagem filosófica, que seria mais 

extensa, até mesmo do que a de Humbolt e Bonpland (1799-1803), de Spix e Martius 

(1817-1820) e de Agassiz (1865-1866), pois esta durou de 1783 a 1791. 

Porém, essa viagem filosófica não rendeu frutos científicos, Alexandre 

Rodrigues Ferreira viajou da Amazônia até Cuiabá, retornando depois a Belém. 

Coletou e enviou a Portugal inúmeros espécimes de animais e vegetais. Todo o 

material foi vítima da lentidão no processamento de informação por parte de 

Portugal, devido, principalmente, ao ambiente político conturbado da Europa na 

época. Grande parte do material cairia nas mãos francesas e muito seria encaixotado 

e remetido a Paris. O professor Mello Leitão, em “A Biologia no Brasil” livro 

pulicado em 1937, se queixa da forma como os franceses se apoderaram do material 

acumulado em Portugal, condenou a biologia brasileira ao atraso e, o que é pior, à 

dependência dos franceses (BIZZO, 2000). 

 
Essa dependência dos franceses se faria sentir nos manuais didáticos de 
ciências. Os livros do professor Mello Leitão, catedrático do Colégio Pedro 
II, são um marco para o ensino da Biologia no Brasil. Publicados desde o 
início do século XX, são justificados pelo professor como uma reação às 

                                                      
4 Ciências Biológicas. Um pouco da história brasileira das Ciências Biológicas no Brasil. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/07Biologia.pdf>. Acesso em:  20  set. 2013. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/07Biologia.pdf
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traduções e aos erros grosseiros que poderiam ser encontrados nos textos 
franceses (BIZZO, 2000, p. 149). 

 

Bizzo (2000) aponta dois problemas que se somavam a essa falta de referências 

estrangeiras adequadas para utilização em sala de aulas: a carência de uma tradição 

científica brasileira, que foi impulsionada, sobretudo, com a República, e a fundação 

de institutos de pesquisa ligados à saúde (como Manguinhos e Butantan), nos quais 

seriam desenvolvidos serviços educacionais. Segundo a inexistência de infraestrutura 

editorial, que impossibilitava pensar em publicações genuinamente nacionais, o que 

gerava reclamação de parte dos intelectuais brasileiros, como Monteiro Lobato, por 

exemplo.  

Além desses problemas citados pelo autor, outros também foram 

identificados, entre os quais o ensino de Biologia. Este estava atrelado à concepção de 

ciência reinante da época, preocupada com a busca da verdade em bases 

mecanicistas. Reforçava a tradição descritiva, com uma metodologia centrada em 

aulas expositivas e utilização dos livros didáticos importados da França que, embora 

trouxessem informações atualizadas da área, pecavam pela ausência de 

contextualização brasileira.  O método experimental era o instrumento de reforço à 

teoria científica (BIZZO, 2000). 

A Biologia torna-se referência no período Vargas, junto à disciplina Biologia 

Educacional, do professor Almeida Júnior, catedrático da Universidade de São Paulo. 

No ano de 1939 ele publicou sua primeira edição de Biologia Educacional pela Cia 

Editora Nacional, livro este reeditado até a década de 1960, sendo forte referência nos 

cursos de magistério. A primeira parte dedicava-se ao estudo da Evolução, seguida 

pela Genética, passando à Fisiologia, com estudo detalhado da Inteligência, sua 

herança e caracterização racial, e, por fim, a Eugenia (BIZZO, 2000).  

Para o citado autor na década de 1960, houve uma explosão do conhecimento 

biológico, que contribuiu para uma transformação na tradicional divisão entre a 

botânica e a zoologia, passando para o estudo das diferenças entre essas duas 

categorias para a análise de fenômenos comuns a todos os seres vivos. Essa análise 

era feita em todos os níveis de organização, da molécula à comunidade e teve como 
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consequência a inclusão de novos assuntos nos currículos escolares partindo da 

ecologia e da genética de populações até a genética molecular e bioquímica. 

 

Paralelamente à evolução da ciência, eclodiram no Brasil e nos Estados 
Unidos movimentos destinados a melhorar o ensino de ciências, incluindo 
entre elas a biologia. Embora os processos brasileiros e americanos tivessem 
origens independentes, tinha também muita semelhança. Eram liderados 
por cientistas preocupados com a formação dos jovens que entravam na 
universidade, das quais emergiriam os futuros cientistas. (KRASILCHIK, 
2011, p. 16). 

 

A Reforma Universitária de 1968 e a adoção do vestibular, como forma de 

acesso ao Ensino Superior serviram de força normativa em relação ao assunto a ser 

ensinado. A concorrência classificatória induz observância restrita aos conteúdos 

programáticos restritos a conteúdos conceituais, editados pelos próprios órgãos 

responsáveis pelos exames vestibulares. Em geral, esses órgãos pré-universitários 

não mantém nenhuma relação com a educação básica dos sistemas públicos. Essa 

concorrência levou ao surgimento dos chamados cursinhos, que acabaram por 

cristalizar modelos de formação para o EM ligado a conteúdos programáticos muito 

extensos, baseados na memorização, que exigem pouca vivência do método científico 

e quase nenhum trabalho cooperativo (BIZZO, 2000). 

Em 1971 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

5.692/71). Krasilchik (2011, p. 18) diz que “esse período foi caracterizado por uma 

série de fatores contraditórios, pois, ao mesmo tempo em que o texto legal valorizava 

as disciplinas científicas, na prática elas eram profundamente prejudicadas” diante 

do entrelaçamento do currículo por disciplinas que pretendiam ligar o aluno ao 

mundo do trabalho, sem que os estudantes tivessem base para as disciplinas 

cientificas. 

 

A Lei 5.692/71, que reformou o ensino de 1º e 2º graus, há a reformulação da 
estrutura e organização do ensino, contudo sem alterar os objetivos gerais da 
educação da Lei 4.024/61. O que a Lei 5.692/71 fez foi alterar os fins da lei 
anterior em termos de 1º e 2º graus, definindo como objetivo geral: “Art. 1º - 
O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a 
formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o 
exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1971, p. 59).  
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Fracalanza (1982), Vieira e Farias (2003) chamam a atenção para a reforma do 

ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 5.692/71) ocorrida durante o período do regime 

militar, cujo objetivo era duplo; de um lado, conter a crescente demanda sobre o 

ensino superior, de outro, promover a profissionalização de nível médio. Neste 

contexto o 2º grau tinha caráter de formação profissional do aluno, ou seja, 

habilitação profissional. 

No final dos anos 1970, o cenário político-econômico brasileiro passou por 

uma severa crise econômica e por diversos movimentos populares, que passaram a 

exigir a redemocratização do país. Nesse período, houve grande preocupação em 

relação ao ensino e à aprendizagem dos conteúdos científicos, bem como com o 

desenvolvimento de habilidades científicas pelos estudantes, visto que o país 

necessitava enfrentar a “guerra tecnológica” travada pelas grandes potências 

econômicas (NASCIMENTO, FERNANDES, MENDONÇA, 2010).  

A década de 1980 para Bizzo (2000) foi marcada pela popularização da ciência 

produzida no país.  

 
A década de 1980 presenciou o nascimento de um fruto da comunidade 
científica, tributário da estruturação da comunidade científica brasileira, no 
sentido de popularizar a ciência produzida no país. A Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) iniciou, em 1982, o projeto Ciência Hoje, 
no qual uma publicação passou a ser editada mensalmente, com atualidades 
científicas ao lado de artigos de cientistas brasileiros relatando suas 
pesquisas [...] (BIZZO, 2000, p. 153). 
 

Em 1982 surge uma nova reforma, na qual ficaram mantidas as características 

do currículo como o conjunto de matérias a serem ministradas, constituindo-se de 

um núcleo comum e uma parte diversificada. O que se altera é a obrigatoriedade da 

qualificação profissional no 2º grau, sendo substituído o termo “qualificação para o 

trabalho” (Lei n. 5.692/71)5 por “preparação para o trabalho”. O artigo 4º, § 1º define 

que “a preparação para o trabalho, como elemento de formação integral do aluno, 

                                                      
5Segundo o texto da Lei, o currículo tem como pressuposto proporcionar ao aluno a formação 
necessária ao desenvolvimento de sua potencialidade como elemento de autor realização, qualificação 
para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. 
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será obrigatória no ensino de 1
º 

e 2
º 

graus e constará dos planos curriculares dos 

estabelecimentos de ensino” (BRASIL, 1971, p. 59). 

Com relação às disciplinas, a lei n. 7.044/82 preconizava que, nas séries 

iniciais do 1º grau, as “Ciências” deveriam ser trabalhadas sob a forma de iniciação e 

tratadas, predominantemente, como atividades experimentais. Em seguida, até o 

final do 1º grau, o termo seria “Ciências Físicas” e “Biológicas”, tratadas como áreas 

de estudo ou disciplinas. No 2º grau, Física, Química e Biologia seriam consideradas 

disciplinas (KRASILCHIK, 2011).  

Em 1996 foi aprovada a LDBEN6 nº 9.394/96, que estabelece no parágrafo 2º 

do seu artigo 1º, que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a 

prática social. O artigo 26 estabelece que os conteúdos do currículo do Ensino 

Fundamental e Médio devem ter uma base comum, e serem complementados pelos 

demais conteúdos curriculares especificados na LDB/96 e em cada sistema de ensino 

(BRASIL, 1996). 

A formação básica do cidadão na escola fundamental exige o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente material e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade. O EM tem a função de consolidação dos conhecimentos e a preparação 

para o trabalho e a cidadania para continuar aprendendo (BRASIL, 1996). 

Nos anos de 1990, o Ministério da Educação (MEC) produziu e difundiu os 

PCN para o ensino fundamental considerando que o “papel das Ciências Naturais é 

de colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações, situando o 

homem como indivíduo participativo e parte integrante do universo.” (BRASIL, 

1997, p. 15). 

No EM os PCN têm o duplo papel “de difundir os princípios da reforma 

curricular e orientar o professor na busca de novas abordagens e metodologias.” 

(BRASIL, 1999, p. 13). Nesta década o volume de informações, produzido em 

                                                      
6 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação define e regulariza o sistema de educação brasileiro com 

base nos princípios presentes na Constituição brasileira. Esta foi citada pela primeira vez na 
Constituição de 1934. A primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma versão em 1971, que 
vigorou até a promulgação da LDB 9.394/96, promulgada em 20 de dezembro de 1996. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1934
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
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decorrência das novas tecnologias é imenso e é constantemente superado, colocando 

os parâmetros para a formação dos cidadãos. 

No final dos anos 1990, de acordo com Krasilchik (2011), os documentos 

oficiais dividem o que se pretende dos alunos em duas categorias difíceis de serem 

definidas e diferenciadas que são: competências e habilidades. As competências são 

de forma geral, ações e operações da inteligência que usamos para estabelecer 

relações entre objetos, situações, fenômenos e pessoas; as habilidades são decorrentes 

das competências adquiridas e confluem para o saber fazer. Essas habilidades se 

aperfeiçoam e se articulam por meio das ações desenvolvidas, possibilitando nova 

reorganização das competências. 

Segundo Brasil (2006) no período de 1990, as aulas de Biologia têm seus 

conteúdos pautados nas diretrizes dos PCNEM, que sugerem reformas educacionais 

mediante a LDB/96, com atualizações da Biologia. Os PCNEM orientam o estudo 

dos seres vivos e as suas interações, a qualidade de vida das populações humanas, a 

diversidade de vida, e a sua origem e evolução. Neste contexto as orientações para o 

ensino de Biologia na época destacam desafios a serem enfrentados para a formação 

de indivíduos com sólidos conhecimentos de Biologia e raciocínio crítico. 

 
O ensino da Biologia deve enfrentar alguns desafios: um deles seria 
possibilitar ao aluno a participação nos debates contemporâneos que exigem 
conhecimento biológico. O fato de o Brasil, por exemplo, ser considerado um 
país megadiverso, ostentando uma das maiores biodiversidades do planeta, 
nem sempre resulta em discussões na escola de forma a possibilitar ao aluno 
perceber a importância desse fato para a população de nosso país e o 
mundo, ou de forma a reconhecer como essa biodiversidade influencia a 
qualidade de vida humana, compreensão necessária para que se faça o 
melhor uso de seus produtos. (BRASIL, 2006, p. 17). 

 

Para enfrentar estes desafios na sociedade de informação em que vivemos é 

necessário que haja a “alfabetização biológica”, ou seja, que se tenha um processo 

contínuo de produção de conhecimento. Neste aspecto Krasilchik (2011, p. 13) 

justifica a importância da formação biológica do seguinte modo: “contribui para que 

cada indivíduo seja capaz de compreender e aprofundar as explicações atualizadas 

de processos de conceitos biológicos”. 
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1.1.2-  Ensino de Botânica no Brasil 
 

 

Etimologicamente, a palavra Botânica tem sua origem no grego botané e 

significa planta, que deriva, por sua vez, do verbo boskein, alimentar. É o ramo das 

Ciências Biológicas que têm como objetivo estudar as plantas (MINHOTO, 2002). As 

plantas e seus derivados estão presentes em nosso dia-a-dia, desde o despertar até a 

hora de dormir, no entanto, essa presença nem sempre é notada. Desde o início da 

história da humanidade, as plantas já eram empregadas como alimento, remédio, 

entre outras aplicações, portanto, desde cedo o seu estudo é um tema que desperta 

grande interesse nas pessoas.  

Durante a evolução humana, novas formas de utilização direta ou indireta das 

plantas vêm sendo descoberta. (FURLAN; SANTOS; CHOW, 2008). Neste aspecto, 

Raven, Evert e Eichhorn (2007) destacam que o estudo das plantas foi realizado por 

milhares de anos, tornando-se diversificado e especializado somente durante o 

século XX, como todas as áreas científicas. Até o final do século XIX, a Botânica era 

um ramo da medicina. Hoje, no entanto, a biologia vegetal é uma disciplina 

importante e com muitas divisões. 

Segundo Ferri (1979-1980), os primeiros documentos que contém informações 

escritas sobre nossa vegetação e as plantas aqui cultivadas foram relatos feitos pelos 

índios. Para o autor, um dos primeiros a observar a flora brasileira foi Hans Staden, e 

suas observações foram reunidas em um livro editado em alemão pela primeira vez 

em 1556 e reeditado várias vezes. Neste livro se encontram muitas informações a 

respeito da vegetação brasileira. 

 
Hans Staden já se refere à fabricação do cauim, às culturas de milho, 
mandioca e algodão, entre outras, à exportação do pau-brasil, ao uso do fogo 
pelos indígenas para limpar as áreas a serem cultivadas: nos lugares onde 
querem plantar, derrubam as árvores e as deixam secar um a três meses, 
depois põem fogo e queimam-nas; em seguida plantam entre os tocos a 
mandioca (FERRI, 1979 - 1980, p. 35). 
 

O período denominado do despertar de brasileiros fez com que nessa época 

alguns intelectuais do Brasil nos séculos XVIII e XIX fossem por um campo científico 

de grande prestígio para os naturalistas a partir do século XVII, em todo o mundo: o 
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da Botânica. Assim, são muitos os registros existentes no Brasil e em outras partes do 

planeta a respeito do sucesso que tinham os botânicos como cientistas (FERRI, 1979 -

1980). 

 
 

1.1.3-  Vinda dos naturalistas ao Brasil 
 
 

Segundo Kury (2011), os naturalistas que vieram ao Brasil no século XIX 

haviam tomado a difícil decisão de viajar pelo interior do país, enfrentando os 

perigos da viagem; a comunidade científica não era unânime quanto à valorização do 

trabalho do viajante. Muitos dos mais importantes naturalistas europeus nunca 

viajaram, para esta função treinava-se jardineiros-coletores, desenhistas, pintores e 

preparadores de animais que acompanhavam ou substituíam os próprios 

naturalistas. Ferri (1979-1980, p. 45) relata que “tais naturalistas vieram ao Brasil 

isoladamente, ou em comissões científicas, para estudo de nossa vegetação. Se 

muitos regressaram logo aos seus países de origem, vários se radicaram entre nós e 

aqui permaneceram até a morte”. 

 
O século XIX foi considerado o dos naturalistas no Brasil, com a realização 
de expedições cientificas, de norte a sul. Desde o período colonial, houve 
intercâmbio de recursos genéticos, com a inserção de plantas exóticas em 
nossa flora, estabelecendo monoculturas que contribuíram para o 
desenvolvimento econômico de Portugal e do Brasil [...]. A paisagem de 
nossos ecossistemas foi profundamente alterada. Não só colonizada a 
paisagem, como também as populações indígenas foram reduzidas “à 
condições de servos” das lavouras instaladas” (NOGUEIRA, 2000, p. 47). 
 

Para os naturalistas, um exemplo bastante conhecido é o do pesquisador que 

defendia a viagem como parte indispensável, Alexander Von Humboldt. Este 

naturalista acreditava que as impressões estéticas in loco vivenciadas pelo viajante 

faziam parte da atividade científica e não podiam ser substituídas por descrições ou 

amostras destacadas dos lugares de onde foram tiradas (KURY, 2011). 

Na segunda metade do século XVIII, a Botânica econômica tomou impulso e 

grandes expedições exploratórias foram realizadas. Para tais empreendimentos 

contava-se com apoio financeiro de comerciantes que patrocinavam aquelas viagens 

e dos diversos governos europeus interessados nas explorações dos recursos naturais 
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de colônias, como as da América Latina, a exemplo do Brasil. Ao mesmo tempo, 

milhares de europeus viajavam para regiões neotropicais, fugindo das dificuldades 

da Europa. Estes levavam consigo suas plantas e seus animais com o objetivo de criar 

uma cultura europeia nas colônias para exportar os produtos passíveis de serem 

comercializados. Até o século XVIII essa troca de plantas foi unilateral, isto é, as 

plantas trazidas da Europa adaptaram-se ao nosso clima e solo, enquanto as plantas 

das Américas não germinavam naquele solo (NOGUEIRA, 2000).  

Nogueira (2000) esclarece que uma aliança firmada no inicio do século XVIII, 

com o tratado de Methuen (1703)7, estabeleceu a troca de produtos manufaturados 

ingleses por recursos minerais extraídos do Brasil. A partir daí, os países europeus 

enviaram vários naturalistas ao Brasil após a abertura dos portos, que ocorreu com a 

vinda da família real. 

Um naturalista de grande importância naquela época foi Langsdorff, cuja 

expedição esteve no Brasil de 1824 a 1829 e percorreu mais de dezessete mil 

quilômetros pelo interior do país. A expedição era composta por cientistas e artistas 

que tinham a missão de registrar e retratar os aspectos naturais e sociais de cada 

região. Langsdorff era um alemão naturalizado russo, formado em Medicina. Em 

1813, foi nomeado cônsul geral no Rio de Janeiro, pelo Czar8 Alexandre I. Essa 

comissão russa de botânicos organizou um herbário com cerca de 60.000 exemplares, 

que foi levado para São Petersburgo, hoje Lenigrado (FERRI, 1979-1980). 

O naturalista Friedrich Sellow, nascido na Alemanha em 1789, quando muito 

jovem ganhou a simpatia de Humboldt e Georg Heinrich von Langsdorff, e com 

recursos financeiros dos dois amigos pôde desenvolver suas pesquisas, fazendo 

coleta de material no Rio de Janeiro, Estado do Espírito Santo e Bahia, assim como 

Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás; foi sem dúvida Sellow o botânico que forneceu 

maior quantidade de material utilizado na Flora Brasiliensis de Martius. Enviou ao 

                                                      
7Também denominado de Tratado dos Panos e Vinhos, foi um tratado assinado entre 
a Inglaterra e Portugal, em 27 de Dezembro de 1703. Foram seus negociadores o embaixador 
extraordinário britânico John Methuen, por parte da Rainha Ana da Inglaterra, e D. Manuel Teles da 
Silva, marquês de Portugal. Pelos seus termos, os portugueses se comprometiam a consumir os têxteis 
britânicos e, em contrapartida, os britânicos, os vinhos de Portugal. 
8Czar (tsar em russo) significa "imperador". Foi o título usado pelos soberanos russos, no período de 
duração do Império Russo, entre 1547 e 1917. O título foi adotado inicialmente pelo Imperador Ivan 
IV. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_von_Langsdorff
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1703
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Methuen
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_da_Inglaterra&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Teles_da_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Teles_da_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%AAs_de_Alegrete


 
 

39 

museu de Berlim cerca de 12 mil plantas, 5 mil aves, 110 mil insetos e 2 mil 

amostras geológicas (FERRI, 1979-1980). 

Segundo Ferri (1979-1980), um importante naturalista que por aqui passou foi 

Maximiliano, que com recursos próprios viajou pelo Brasil de 1815 a 1817, colecionou 

observações e materiais zoológicos, botânicos e etnográficos. Em 1820 publicou Reise 

nach Brasilien, no qual o referido autor representou muitas ilustrações dos materiais 

coletados do próprio punho. 

Na mesma época destaca-se Auguste de Saint-Hilaire que veio para o Brasil 

influenciado pelo conde de Luxemburgo,  estabelecendo-se de 1816 até 1822.  

 
Viajou durante este período pelos estados do Espirito Santo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sua 
coleta de material, principalmente botânico e zoológico durante essa viagem 
foi imensa [...] Uma de suas obras mais famosas é a Flora Brasiliae 
Meridionalis em colaboração com Jussieu e Cambessedés. Esta foi publicada 
em Paris de 1824 a 1833. [...] o material que Saint-Hilaire colecionou no 
Brasil: um herbário composto de 30.000 exemplares de mais de 7000 espécies 
de plantas. (FERRI, 1979-1980, p. 47) 

 

Todos estes trabalhos foram de grande importância para o conhecimento da 

flora brasileira, no entanto, a obra de suma importância para o Brasil, relacionado à 

vegetação foi a de Carl Friedrich Phillipp von Martius, que chegou ao Brasil em 15 de 

julho de 1817 e iniciou com  o zoólogo Johann Baptiste von Spix suas excussões pelas 

matas de Santa Tereza, Tijuca, Niterói e outras. Posteriormente, expandiram suas 

coletas por todo o Brasil durante 3 anos. Martius retornou a Europa aos 26 anos de 

idade, em seguida começou a estudar o vasto material aqui coletado (FERRI, 1979-

1980). 

 
Em 1823 iniciou, com Spix, a publicação de Reise in Brasilien, a qual terminou 
em 1831. Abrange grossos volumes. Excertos selecionados dessa obra foram 
publicados, em 1916, por Manuel A. Pirajá da Silva e Paulo Wolf, sob o título 
Através da Bahia. De 1824 a 1832 Martius publicou Nova genera et species 
plantarum brasiliensis em 3 volumes, com 300 pranchas coloridas, quase todas 
feitas por observações de material vivo e acompanhado da análise de flores e 
frutos em desenho do próprio autor (FERRI, 1979 - 1980, p. 49). 

 

Em 1840, o primeiro fascículo da Flora brasiliensis, no formato definitivo, como 

hoje a conhecemos, foi lançado por Martius, em uma publicação da Flora em tamanho 

muito menor, mas não foi além do terceiro volume. De acordo com Ferri (1980, p. 50) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Berlim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inseto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Baptiste_von_Spix
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“Endlicher auxiliou Martius na direção dessa obra.” Martius faleceu em 13 de 

dezembro de 1868, com 74  anos de idade, quando já havia publicado 46 fascículos da 

Flora Brasiliensis contando com as descrições de cerca de 10.000 espécies, ilustradas 

em 1.100 estampas.  

Ainda segundo Ferri (1979-1980), após a morte de Martius, Eichler o substituiu 

na direção desta produção até 1887, quando por sua vez foi substituído por Urban 

que ficou com a incumbência de terminar a publicação da Flora Brasiliensis, 

considerado o mais completo levantamento da diversidade da flora brasileira. Esta 

obra levou 66 anos para terminar e consta de 130 fascículos reunidos em 40 volumes 

in-fólio9.  

Nesta obra estão descritas 20.000 espécies, da quais na ocasião, 6.000 eram 
desconhecidas. Essa obra é ilustrada com mais de 3.000 estampas. Nenhum 
outro país pode orgulhar-se de possuir trabalho de tamanha envergadura 
sobre sua vegetação e os dados que apresentamos, ainda que sucintos, 
devem bastar para avaliar a importância do trabalho de Martius para a 
Botânica em geral e, em particular, para a Botânica brasileira (FERRI, 1979-
1980, p. 51). 

 

 Muitos outros pesquisadores visitaram o Brasil, a exemplo do naturalista 

inglês William John Burchell, que em 1825 excursionou pelo Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo estudando a vegetação. Em 1829 retornou para a Europa e levou 

consigo uma coleção de mais de 50.000 exemplares a qual foi incorporada ao herbário 

de Kew, na Inglaterra (FERRI, 1979-1980). 

Botânicos brasileiros também se destacaram, como Barbosa Rodrigues, 

nascido em 1842, em Minas Gerais. De acordo com Ferri (1979-1980), primeiro 

estudou a flora dos arredores do Rio de Janeiro, logo em seguida a de Minas Gerais. 

Fundou o Museu Botânico, que dirigiu até 1889, sendo nomeado no ano seguinte 

diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, cargo que ocupou até a morte, em 1909. 

Esse botânico classificou em sua época as plantas do Jardim Botânico e ampliou 

muito suas coleções (NOGUEIRA, 2000). 

Entre outros botânicos brasileiros temos Leônidas Damásio (1854-1922), 

farmacêutico e professor de botânica,  nasceu na Bahia, e  enviou muitas plantas que 

coletou para Casimir Candolle, que entre estas encontrou muitas espécies novas. 

                                                      
9 Fala-se do formato que tem a folha de impressão apenas dobrada em dois.  
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Damásio foi responsável pela formação de muitos botânicos no Brasil (FERRI, 1979-

1980). 

Com a criação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934, Felix Rawitscher 

veio da Alemanha e organizou no Brasil um ensino nos moldes internacionais 

introduzindo duas aulas práticas para uma teórica. Desde que chegou ao país 

Rawitscher se encantou com a flora brasileira e se transformou em pouco tempo em 

um grande conhecedor da ecologia tropical. Foram seus quatro primeiros 

colaboradores pela ordem: Mário G. Ferri, Mercedes Rachid, Berta Lange de Morretes 

e Aylthon Brandão Joly, primeiros botânicos brasileiros responsáveis pela formação 

da maioria dos botânicos atuais mais influentes (FERRI, 1979 - 1980, p. 67). 

 

 

1.1.4-  A botânica na atualidade 

 

 

Rawitscher (1976), precursor da botânica moderna no Brasil, em seu livro 

sobre os elementos básicos da botânica, apresenta na introdução, uma visão 

utilitarista das plantas. Ele destacou que o homem e os animais tiram seus alimentos 

de produtos vegetais. Diversas matérias-primas de uso industrial, como têxteis e 

madeiras, são de origem vegetal e é grande a importância das drogas fornecidas pela 

planta. 

Alguns autores para justificar o estudo do reino vegetal, dão ênfase às 

questões utilitaristas. A exemplo de Raven, Evert e Eichhorn (2007),  afirmam que o 

estudo das plantas é tão antigo quanto a humanidade, visto que o homem vive 

parcialmente da coleta, pois estas são fonte de alimento, fornecem material 

econômico como fibras para roupa, madeira para mobílias, combustível, abrigo nas 

habitações, papel para escrita, especiarias, drogas para medicamento, oxigênio para 

nossa respiração, etc. 

O ensino de Botânica apresenta dificuldades, desde a escassa publicação 

científica (MARQUES, 2000), à ausência de relatos nacionais e de exemplos de 

plantas nativas regionais nas práticas pedagógicas no ensino superior dos futuros 

docentes da área (SILVA, CAVALLET, ALQUINI, 2005). A maioria dos processos de 
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ensino e aprendizagem de Botânica ocorre através de um único enfoque 

metodológico, no caso, a aula expositiva e o uso do livro didático, o que gera 

dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos (SILVA; CAVASSAN, 2006). 

Embora para Nogueira (2000), a emergência da Botânica brasileira foi 

propiciada por naturalistas que principalmente a partir do século XIX fizeram  do 

Brasil, de Norte a Sul, palco de inúmeras expedições cientificas estrangeiras. O ensino 

da Botânica pode ser considerado recente como uma ciência no Brasil, pois foi apenas 

em 1982 que se instituiu como ensino e pesquisa. Tal fato também foi relatado por 

Güllich (2003), ao fazer uma análise dos trabalhos e resumos esboçados na Sociedade 

Brasileira de Botânica (SBB) destaca-se que de 1950 até 1981, não há registro de 

trabalhos sobre ensino de Botânica. Estes só foram evidenciados em 1982, quando se 

deu a criação da Sessão Técnica de Ensino de Botânica, a partir da publicação de três 

trabalhos voltados para essa área e, às vezes, para educação ambiental. 

Para Güllich (2003, p. 25), “a sessão própria e exclusiva do ensino de Botânica, 

firmando seu espaço de discussão, somente se dá após o ano de 1998, quando já são 

publicados 10 trabalhos”. Após os anos de 1999, os trabalhos desenvolvidos nessa 

área deixam de analisar o processo de ensinar e aprender, direcionando a pesquisa 

para produções de metodologias de ensino diferenciadas, porém sem a preocupação 

de como ocorre o processo de apropriação do conhecimento teórico. Os trabalhos 

analisados por este autor, de 1982 a 2001, revelam que o ensino de Botânica passou 

por algumas modificações, porém o que predominou foi um ensino mecanicista, 

positivista e disciplinar. 

Neste pressuposto Silva (2008) acrescenta que muitas das dificuldades 

encontradas no estudo das plantas podem estar diretamente ligadas às metodologias 

de ensino utilizadas nessa área. Tais dificuldades, muitas vezes, são justificadas pelos 

professores pela falta de recursos ou estrutura, como laboratórios e equipamentos 

tecnológicos, que seriam necessários para desenvolver o estudo dos vegetais e 

despertar o interesse nos alunos. 

Nesse aspecto, apropriando-nos dos dizeres de Silva e Zanon (2000), é 

importante considerar que os fenômenos práticos do ensino de ciências e biologia 

não se limitam àqueles que podem ser criados e reproduzidos na sala de aula ou no 



 
 

43 

laboratório, mas também aos materializados na vivência social e que permeiam as 

negociações de significado do ponto de vista dos educandos. Assim, ultrapassa-se a 

dimensão do laboratório ao serem incluídas, nas interlocuções, vivências e 

ocorrências do mundo social, como o microscópio, balança e tantos outros que 

ampliam a capacidade dos nossos sentidos. A utilização de estratégias como 

fotografias, espécies vegetais, terrários, passeio no entorno escolar, jogos, laboratório 

virtual, simulações, herbário virtual entre outros se constitui em instrumentos úteis 

na construção do conhecimento científico significativo acerca dos vegetais. 

O professor ao fazer a escolha dos conteúdos, deve incluir múltiplas 

estratégias de ensino adequadas, pois, cada situação de aprendizagem exige solução 

própria. Entendemos que a variação das atividades pode estimular o interesse dos 

alunos, atendendo às diferenças individuais e estabelecendo relação na interação 

social. 

 
 

1.1.5-  Ensino e aprendizagem 
 
 

A aprendizagem ocorre no ambiente escolar e nos ambientes informais e não- 

formais de forma sistemática e assistemática. “Mas em que consiste a aprendizagem? 

Como pode ser facilitada?”. Para Bordenave e Pereira (2008, p. 25) “toda 

aprendizagem se baseia em aprendizagens anteriores”. Portanto, é um processo 

qualitativo, em que as pessoas ficam preparadas para novas aprendizagens; “não se 

trata, pois de um aumento quantitativo de elementos descobertos, mas de uma 

transformação estrutural da inteligência da pessoa”. 

Vigotski10 (1987) afirma que é pelo intermédio da escola, como instituição 

universalmente responsável pela transmissão e socialização do saber sistematizado, 

que o processo de aprendizado acontece. Assim, a escola é o principal lugar no qual a 

                                                      
10Existem diferentes modos de grafia do nome Vygotsky: (i) VYGOTSKI, (2) VYGOTSKII e (3) 
VYGOTSKY. “Os dois primeiros são “transliterações” do russo para o espanhol; o terceiro a grafia 
moda inglesa”. Neste trabalho optamos por empregar a grafia Vigotski para Lev Semenovitch 
Vigotski psicólogo bielo-russo (1896-1934).  
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intervenção pedagógica intencional desencadeia o processo de ensino e da 

aprendizagem. O papel da escola e do professor é favorecer as aprendizagens 

naturais dos discentes. É criar espaços de aula que propiciem o envolvimento ativo 

dos estudantes com recursos didáticos que os ajudem a  envolver-se com os temas 

escolhidos para trabalhar. Além disso, na visão deste autor: 

 

O aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar; é a 
aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias 
coisas. O aprendizado não altera nossa capacidade global de focalizar a 
atenção; em vez disso, no entanto, desenvolve várias capacidades de 
focalizar a atenção sobre várias coisas (VIGOTSKI, 2007, p. 92 -93). 

 

Para Vigotski (1998) o aprendizado não se inicia na escola, os conhecimentos 

prévios dos estudantes são um produto do aprendizado pré-escolar da mesma forma 

que os conhecimentos científicos são produtos do aprendizado escolar.  Sendo assim 

para este autor o desenvolvimento dos conhecimentos científicos pressupõe alguns 

fatores. Entre eles a percepção das diferenças e a linguagem são fundamentais na 

construção dos conceitos. Para este autor os conceitos científicos constituem o meio 

no qual a consciência reflexiva se desenvolve. Os conhecimentos prévios e os 

conceitos científicos, inicialmente afastados terminam por se encontrar.  

Conforme Vigotski (1987), a ideia de que o ser humano aprende quando em 

contato com outros seres humanos, é que aprender significa, dentre outras coisas, 

aprender significados que são compartilhados socialmente, a partir de um processo 

de negociação de significados mediado pela cultura do grupo ao qual o indivíduo 

pertence. 

A Teoria Sociocultural nos impõe a condição de que a aprendizagem não 

ocorre por interação direta do aprendiz com o objeto a ser aprendido, mas é sempre 

uma aprendizagem mediada. Do ponto de vista pedagógico, isto significa que os 

alunos devem ser, preferencialmente, colocados para trabalhar em grupo, para que 

possam negociar os significados do material colocado à sua disposição enquanto 

realizam alguma tarefa (VIGOTSKI, 1987).  

Nesta teoria segundo Vigotski (2007), são reconhecidos dois estágios de 

desenvolvimento do ser humano, que aparecem primeiro no nível social 

(interpessoal) depois, no nível individual (intrapessoal). São eles: Nível de 
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Desenvolvimento Real (NDR) caracterizado pela capacidade do indivíduo em 

solucionar independentemente as atividades que lhe são propostas. É essa região que 

é explorada pelos testes e provas.  Nela estão as habilidades já dominadas pelo 

sujeito. O desenvolvimento que precede essa zona é o lugar onde tanto o professor, 

quanto o sistema de ensino devem trabalhar. O segundo nível de desenvolvimento é 

o Nível de Desenvolvimento Potencial (NDP): conjunto de atividades que o 

indivíduo não consegue realizar sozinho, mas que, com a ajuda de outro que lhe dê 

algumas orientações adequadas (um adulto ou outra criança ou adolescente mais 

experiente) consegue resolver. O mesmo autor afirma que o nível de 

desenvolvimento potencial é muito mais indicativo do progresso individual do que o 

nível de desenvolvimento real, pois este último refere-se a ciclos de crescimento já 

completos, é fato passado, enquanto o nível de desenvolvimento potencial indica o 

progresso prospectivamente, referente ao futuro. 

A distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial, caracteriza o que Vigotski (2007) denominou de Zona de 

Desenvolvimento Proximal: 

 
Zona de Desenvolvimento Proximal é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 
ou de um colaborador com companheiros mais capazes (VIGOTSKI, 2007, p. 
97). 

 

A necessidade de trabalho em grupo também tem outra origem: para que os 

alunos possam ajudar-se mutuamente, compartilhando o que Vigotski chama de 

ZDP (VIGOTSKI, 2007), definida como uma região na qual o sujeito é capaz de 

realizar uma determinada tarefa, desde que assistido, ou seja, a discrepância entre a 

idade mental que ele atinge ao resolver problemas com auxílio de outra pessoa indica 

a zona de desenvolvimento proximal.  

Para Vigotski (1998) o estudante à medida que assume maior responsabilidade 

cognitiva sobre as estratégias de ensino, vai gradualmente interiorizando os 

procedimentos e o conhecimento envolvidos, enquanto vai tornando-se mais 

autorregulado nas atividades. Para o autor a autorregularão é precedida por uma 

regulação exterior e ocorre na ZDP. Diante do exposto fica claro segundo Brasil 
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(1998), que toda atividade em sala de aula é única, acontece em tempo e espaço 

socialmente determinados envolve estudantes e professores. Assim os materiais de 

apoio ao currículo e ao professor cumprem seu papel quando são fontes de 

sugestões.  

 
 

1.1.6- O currículo e o ensino-aprendizagem 
 
 

Vigotski (1998, p. 126) esclarece que “o aprendizado tem as suas próprias 

sequências e sua própria organização, segue um currículo e um horário, e não se 

pode esperar que as suas regras coincidam com as leis internas dos processos de 

desenvolvimento que desencadeia”. 

Assim autores como Pacheco (1996), expressam a relação entre a 

aprendizagem e o currículo e afirmam que a teoria técnica do currículo é 

demonstrada como um plano estruturado de aprendizagem centrado nos conteúdos 

ou nos estudantes ou ainda nos objetivos previamente formulados, com vista a um 

dado resultado ou produto. De acordo com essa perspectiva, o currículo centra-se 

nos conteúdos como produtos do saber culto e elaborado sob a formalização de 

diferentes disciplinas. Mas o currículo pode também expressar-se de acordo com as 

concepções propostas por Gimeno Sacristán (1991), através das experiências e dos 

interesses dos discentes, sendo entendido como um meio de promoção da sua 

autorrealização. Por último, o currículo pode ser entendido como um plano de 

orientação tecnológica que se prende com aquilo que deve ser ensinado e como deve 

ser em ordem a um máximo de eficiência. “Neste sentido, o professor é um mero 

“operário curricular” que tem a tarefa de executar um plano.” (CORREIA; DIAS, 

1998, p. 115). 

A seleção dos conteúdos só faz sentido de acordo com Raposo e Oliveira 

(2012) quando espelham as concepções de homem e sociedade que orientam seus 

autores. E só é possível por meio do currículo. Para Goodson (1995), diferentes 

currículos produzem diferentes pessoas e, naturalmente, essas diferenças não são 

meras alterações individuais, mas modificações sociais, ligadas à classe, à raça, ao 

gênero. Nessa mesma direção, Moreira e Silva (1994), autores que estão no centro do 
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debate sobre currículo no Brasil, insistem em que o currículo educacional não pode 

ser analisado fora de sua constituição social e histórica e procuram estabelecer 

vinculações entre o currículo e outros elementos presentes nas relações sociais, entre 

eles ideologia, cultura e poder. 

Portanto, Raposo e Oliveira (2012); Moreira e Silva (1994) concebem o 

currículo escolar não como um conjunto neutro de informações científicas e culturais, 

mas como informações sistematizadas, ou seja, aquelas que são as ideias 

hegemônicas de uma sociedade, consideradas essenciais para a inculcação dos 

padrões e dos valores dominantes nas gerações mais jovens. O principal instrumento 

utilizado para o trabalho ideológico realizado pelo currículo escolar é a linguagem. 

Mas como ocorre a aprendizagem? Como o currículo pode influenciar no 

ensino-aprendizagem? Para Vigotski (1998, p. 118) “qualquer aprendizado exige 

certo grau de maturidade de determinadas funções”, não se pode ensinar uma 

criança de um ano a ler, pois isto exige várias funções ainda não amadurecidas como 

a capacidade de fazer conexão entre o signo e o som. A partir das funções psíquicas 

maduras, os estudantes já se mostraram capazes de dominar o currículo 

rapidamente, com muito bons resultados. Uma das finalidades do currículo segundo 

Krasilchik (2011, p. 43) “no ensino de Biologia é desenvolver a capacidade de pensar 

lógica e criticamente”.  

Desse modo, a análise da aprendizagem reduz-se à determinação do nível de 

desenvolvimento que várias funções devem atingir para que ocorra a aprendizagem. 

Como descrito por Ribeiro (1989), o currículo constituiu um dos fatores que maior 

influência possui na qualidade do ensino. No entender de Raposo  e  Oliveira (2012, 

p. 08), “o currículo escolar deve expressar e respeitar a diversidade de culturas 

existentes, dentro e fora da escola”. Currículo não é apenas o plano de curso, mas 

tudo o que constitui o planejamento do processo de ensino e da aprendizagem, 

incluindo os objetivos educacionais, os métodos e recursos instrucionais adotados, e 

o modelo de avaliação. Desta forma, elementos como as estratégias de ensino 

também fazem parte do processo. 

E por fim segundo Krasilchik,  (2000); Coll,  (2003)  o currículo tem que levar 

em conta a formação básica do cidadão, além de exigir pleno domínio da leitura, da 
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escrita, e do cálculo, além da compreensão do sistema político e tecnológico, deve 

também abranger a conquista da melhoria da qualidade de vida. 

 

 

1.1.7-  Sequência didática 

 

 

Uma SD é um conjunto de atividades pedagógicas sistematizadas, ligadas 

entre si, planejadas etapa por etapa, tendo como finalidade o domínio de 

determinado gênero oral ou escrito pelo aluno e o desenvolvimento de suas 

capacidades cognitivas (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEWLY, 2004). Para Zabala (1998) 

trata-se de um ensino que planeja um conjunto coerente e lógico de atividades 

sequenciadas, com o objetivo de explicitar e articular os momentos fundamentais de 

preparação, aplicação e avaliação da prática educativa. Conforme Zabala (1998, p. 

18), as sequências didáticas são atividades ordenadas e articuladas para a “realização 

de certos objetivos educacionais, que têm um principio e um fim conhecido tanto 

pelos professores como pelos estudantes”.  

De acordo com Andrade Senna (2012), no contexto da escola a SD permite 

antecipar problemas e desenvolver procedimentos para resolvê-los, adequando os 

objetivos de ensino a expectativa de aprendizagem. A forma sequencial auxilia a 

pensar e a prever de maneira lógica e processual, formulando um passo a passo para 

o ensino e uma memória do percurso didático. Na organização das atividades 

propostas, nos baseamos em Krasilchik (2011); Rosa (2010); Torres e Irala (2007) para 

descrever as diferentes estratégias de ensino. 

 

 

1.1.8-  Discussões 

 

 

Nesta EE os alunos interagem entre os colegas e o professor desenvolvendo 

atividades, com o objetivo de fazer o estudante participar intelectualmente de 

atividade de investigação. Há possibilidade de utilização de discussões de diversas 

maneiras tais como discussões estruturadas e seminários. 
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Para Torres e Irala (2007), por meio de discussões é possível utilizar a 

aprendizagem colaborativa e cooperativa, pois essas tem o potencial de promover 

uma aprendizagem mais ativa por meio do pensamento crítico.  

Em síntese, aulas que valorizam a participação dos alunos e que abre espaço 

para as discussões de suas concepções contribuem não apenas para a apropriação da 

linguagem dos conceitos científicos por parte dos alunos, mas também fornecem 

elementos para os professores compreenderem como acontece esse processo 

(ALTARUGIO; DINIZ; LOCATELLI, 2010). O debate e a tempestade de ideias como  

estratégia preveem um ambiente propício para que os alunos aprendam a 

argumentar, isto é, que se tornem capazes de reconhecer as informações 

contraditórias e aquelas que dão suporte à educação. Da mesma forma é importante 

que os alunos percebam que as ideias, quando debatidas coletivamente podem ser 

reformuladas por meio da contribuição dos colegas (ALTARUGIO; DINIZ; 

LOCATELLI, 2010). 

 
 

1.1.9- Aula expositiva 
 
 

Citada por Krasilchik (2011); Rosa (2010) é a EE mais comum no ensino de 

Biologia e tem como função informar os alunos repetindo o que trazem os livros 

didáticos (LD) enquanto os alunos ficam passivamente ouvindo. Há pouca interação 

entre o professor e o aluno e a popularidade dessa estratégia está vinculada a um 

processo econômico, pois apenas um professor atende a um grande número de 

alunos. Uma desvantagem da aula expositiva é a passividade dos alunos. 

De acordo com Vigotski (2010, p. 64), “a passividade do aluno é um pecado do 

ponto de vista científico, uma vez que toma o falso preceito o mestre é tudo, o aluno 

nada”. Para quebrar este paradigma o ensino deve ser organizado de tal forma que 

não se eduque o aluno, mas o próprio aluno se eduque, neste aspecto o papel do 

professor é organizar os conteúdos de maneira que se torne mais claro. 

 

Os professores não estabelecem relações casuais. Apresentam fatos sem 
justificá-los e sem explicar como se chegou a eles, o que afasta ainda mais a 
modalidade didática do objetivo de ensinar a pensar lógica e criticamente. 
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Centralizar a aula num problema é uma das formas de intensificar a 
participação intelectual dos alunos, que acompanham as alternativas de 
solução proposta pelo expositor (KRASILCHIK, 2011, p. 82). 

 

De acordo com Rosa (2010), as aulas expositivas podem ter variações e, 

portanto classificações que não seguem um padrão fixo. A seguir elencamos alguns: 

 Clássica: é o tipo mais comum encontrado na escola; o professor 

discorre durante algum tempo sobre determinado assunto. 

 Dialogada: o professor tenta romper com a postura passiva dos 

alunos, introduzindo questões que deverão ser respondidas pelos 

alunos. 

 Magistral: o professor é um especialista de renome que discorre sobre 

o tema dando uma visão geral do assunto que será então desenvolvido 

em grupos menores por seus assistentes ou monitores.  

 Colóquio: usado em encontros científicos; a população alvo de um 

Colóquio são pessoas não especialistas no assunto.     

 Seminário: bastante usado em encontros científicos, no qual um 

especialista discorre sobre um tema específico, sua especialidade, para 

uma plateia de especialistas ou não.  

 Demonstração: o professor utiliza algum aparato experimental para 

demonstrar algum efeito ou lei científica enquanto discorre sobre o 

assunto.  

 

 

1.1.10-  Aulas práticas ou experimentais 

 

 

A origem do trabalho experimental aconteceu há mais de cem anos, 

influenciada pelo trabalho que era desenvolvido nas universidades, e tinha por 

objetivo melhorar a aprendizagem do conteúdo científico, pois os alunos aprendiam 

os conteúdos, mas não sabiam aplicá-los. No entanto, a aprendizagem não se dá pelo 

fato de ouvir e folhear o caderno, mas de uma relação teórica prática, com intuito não 

de comparar, mas sim de despertar interesse nos alunos, gerando discussões e o 

melhor aproveitamento das aulas (POSSOBOM; OKADA; DINIZ, 2002). 
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É importante salientar que as atividades práticas não devem se limitar a 

nomeações e manipulações de vidrarias e reagentes, sendo fundamental que se 

garanta o espaço de reflexão, desenvolvimento e construção de ideias ao lado de 

conhecimentos, de procedimentos e atitudes. O planejamento das atividades práticas 

deve ser acompanhado por uma profunda reflexão não apenas sobre sua pertinência 

pedagógica, como também sobre os riscos reais ou potenciais à integridade física dos 

estudantes. (BRASIL, 1998). Também se faz necessário esclarecer que as modalidades 

de aulas práticas não se restringem apenas às aulas de laboratório. Segundo Andrade 

e Massabni (2011), o estudo do meio, experimentação, montagem de terrário, 

ascensão da água nas plantas, dissecação de uma flor e feira dos sabores, são 

exemplos de atividades práticas. 

Na visão de Krasilchik (2011, p. 88) as aulas práticas ou: 

 

As aulas de laboratório têm um lugar insubstituível nos cursos de Biologia, 
pois desempenham funções únicas: permite que os alunos tenham contato 
direto com os fenômenos, manipulando os materiais e equipamentos e 
observando organismos [...] a oportunidade muitas vezes é perdida, porque 
as atividades são organizadas de modo que aluno siga instruções detalhadas 
para encontrar “respostas certas” e não para resolver problemas, reduzindo-
a trabalho de laboratório a uma simples atividade manual. 

 

 

1.1.11- Excursões 

 

 

É uma EE raramente utilizada pelos professores. Para a realização desse tipo 

de atividade, uma alternativa seria observar e coletar dados em um sítio ou na 

proximidade da escola, pois não há necessidade de autorizações dos pais e da 

direção da escola ou de veículo para levar os estudantes. Outra  alternativa para este 

tipo de aula citada por Krasilchik (2011) são as simulações. Nessas atividades os 

participantes são envolvidos numa situação problemática na qual devem tomar 

decisões e prever suas consequências. Dentro desta estratégia podemos destacar 

excursões ao entorno da escola e produção de horta. 

Segundo Krasilchik (2011), a compreensão de conteúdos científicos é de 

grande relevância para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. A formação 

biológica como parte desse conteúdo, contribui para que o indivíduo seja capaz de 
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compreender e aprofundar conceitos relacionados à concepção e ao desenvolvimento 

dos seres vivos, habitat, modo de vida e relações que estes seres mantêm um com 

outro. Esses conhecimentos devem contribuir para que os seres humanos em geral 

sejam capazes de usar o que aprenderam ao tomar decisões de interesse individual e 

coletivo, diante de um quadro ético de responsabilidade e respeito considerando seu 

papel na biosfera. 

As excursões favorecem o ensino-aprendizado. Brasil (1998). A realização de 

estudos do meio é motivador para os alunos, pois desloca o ambiente de aprendizagem 

para fora das salas de aula. Um estudo do meio significativo pode ser realizado na região 

onde se situa a escola. 

 

 

1.1.12- Atividades lúdicas 

 

 

A palavra: “lúdico”, vem do latim “ludus” e significa “brincar”. Neste brincar 

estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos de modo geral e é relativa 

também à conduta daquele que joga que brinca e que se diverte. Por sua vez, a 

função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu 

conhecimento e sua compreensão de mundo (DELLABONA; MENDES, 2004).  

Para Antunes (2005), o lúdico se expressa desde os primitivos nas atividades 

de dança, caça, pesca, lutas.  Na Grécia antiga, Platão afirmava que os primeiros anos 

de vida da criança deveriam ser ocupados por jogos. Com o cristianismo, os jogos 

vão sendo deixados de lado, considerados profanos, sem significação.  

        Comentado por Sneyders (1996, p. 36), o lúdico é “Educar é ir em direção à 

alegria”. As estratégias lúdicas promovem prazer, alegria e entretenimento, sendo 

importante ressaltar que a educação lúdica está distante da concepção ingênua de 

passatempo, brincadeira vulgar e diversão superficial. 

 
[...] A educação lúdica é uma ação inerente ao estudante e aparece como 
uma forma transicional em direção a algum conhecimento, que se define na 
elaboração constante do pensamento individual em mudanças constantes 
com o pensamento coletivo (grifo nosso). (ALMEIDA, 1998, p. 11). 
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O lúdico favorece que o estudante tenha uma visão de mundo real, por meio 

de descobertas e da criatividade do aprendiz que tem a oportunidade de expressar, 

analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem empregada e compreendida o 

lúdico pode contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem, ajudando na 

formação crítica do educando para redefinir valores (DELLABONA; MENDES, 2004). 

 

 

1.1.13- Palavras cruzadas 

 

 

O emprego das palavras cruzadas como estratégia de ensino tem como meta 

criar oportunidades onde o desafio e a curiosidade são favorecidos, facilitando o 

trabalho de construção do conhecimento. Funciona como um apoio didático eficaz 

que conduz a situações variadas a partir dos jogos, desenvolvendo as probabilidades 

do ensino e da ortografia (FRANCO NETO; PARREIRA JÚNIOR, 2005). 

 A palavra cruzada consiste em um esquema, onde cada linha vertical ou 

horizontal deve ser preenchida por uma palavra descoberta através de dicas que 

acompanham as cruzadas. Ao  preencher uma das linhas, automaticamente, se 

preenche alguns quadrados das outras linhas que a cruzam, tornando mais fácil a 

resolução das mesmas (BENEDETTI FILHO et al; 2009). As palavras cruzadas 

constituem um dos passatempos de grande sucesso comercial. Consideradas jogos 

psíquicos, as cruzadas se utilizam do cognitivismo, incentivando a descoberta, a 

busca e o raciocínio lógico (BENEDETTI FILHO  et al, 2009). 

 

 

1.1.14- Jogos didáticos 
 

 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de 

apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências no 

âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em 

equipe. Neles se utiliza a relação entre cooperação e competição em um contexto 

formativo.  
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O jogo oferece o estímulo e o ambiente propício que favorece o 
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor 
ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver 
capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade 
de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica e 
prazerosa e participativa, de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a 
uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos (BRASIL, 2006, p.73). 

 

Atualmente a criança e o adolescente vivem num mundo repleto de 

brinquedos e tecnologias que encantam e fascinam a todos. Os atrativos oferecidos 

pela mídia despertam os interesses que vão além de frequentar uma escola. No 

entanto, a escola, muitas vezes não oferece a mesma sedução, o que na maioria dos 

casos gera desinteresse e falta de motivação pelos estudos, pois para as crianças e os 

adolescentes é muito mais interessante ter contato com toda a tecnologia que os 

cercam a ter que estudar com recursos tradicionais (KNÜPPE, 2006).  

O jogo quando bem planejado é um recurso pedagógico eficiente no processo 

de construção do conhecimento. Para Rieder; Zanelatto e Brancher (2005), é 

importante pensar no jogo como um meio educacional, deixando de lado a ideia do 

jogo pelo jogo, e observando-o como um instrumento de trabalho.  

Segundo Zacharias (2001), os jogos educativos ou pedagógicos são atividades 

lúdicas com o objetivo de promover o raciocínio, a criatividade e o aprendizado. Os 

jogos, dessa maneira, ganham espaço no processo de aprendizagem à medida que 

estimulam o interesse do discente, ampliam níveis diferentes de experiência pessoal e 

social, desenvolvem e enriquecem sua personalidade, possibilitam construir novas 

descobertas e ainda são instrumentos pedagógicos que levam o educador à condição 

de condutor estimulador e avaliador da aprendizagem. 

 O jogo constitui-se em um importante recurso para o professor ao 

desenvolver a habilidade de resolução de problemas, e ao favorecer a apropriação de 

conceitos e atender às necessidades da adolescência (CAMPOS; BORTOLOTO; 

FELÍCIO, 2002). Autores a exemplo de Orlick, (1989); Kishimoto, (1997); Piaget, 

(1978); Rizzi: Haydt (1986), Cury (2007) concordam que a utilização de jogos para 

disciplinas de Ciências e Biologia é de grande relevância para o ensino e 

aprendizagem efetiva. Para Lopes (2001), aprender por meio de jogos é muito mais 
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eficiente. O envolvimento com o jogo aumenta o interesse do educando, que, por sua 

vez, torna-se sujeito ativo do processo. 

Moraes; Fontana e Calsa (2006) ressaltam que, no decorrer de um jogo, a 

disciplina, a perseverança e a flexibilidade são bastante trabalhadas, acarretando 

aprimoramento nos esquemas de ação e operações mentais dos alunos. Para Teixeira; 

Rocha e Silva, (2005) os educandos envolvidos por uma atividade lúdica sentem-se 

mais livres para criticar e argumentar, enquanto que, quando estão expostos somente 

aos métodos tradicionais de educação, nada mais são de que consumidores de 

informações prontas.  

Miranda (2001) afirma que mediante o jogo didático, vários objetivos podem 

ser atingidos, relacionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da 

personalidade, fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição 

(desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no sentido de estreitar laços 

de amizade e afetividade); socialização (simulação de vida em grupo); motivação 

(envolvimento da ação, do desfio e mobilização da curiosidade) e criatividade. 

No entanto, devemos ter cuidado uma vez que o jogo apenas pelo jogo não é 

uma ferramenta didática na concepção de Zanon; Guereiro e Oliveira (2008, p. 73), 

“os jogos podem ser considerados educativos se desenvolverem habilidades 

cognitivas importantes para o processo de aprendizagem e resolução de problemas, 

percepção, criatividade, raciocínio rápido”, dentre outras habilidades. Portanto, 

atividades lúdicas a exemplo de jogos e outras como as palavras cruzadas e HQ 

permitem que os alunos façam da aprendizagem um processo divertido. 

 

 

1.1.15- História em quadrinhos (HQ) 

 

 

As histórias em quadrinhos HQs são atividades lúdicas que têm sido usadas 

para o registro de informações desde as pinturas rupestres há 40 mil anos atrás. Nem 

toda pintura rupestre segundo o autor usa a linguagem das HQ’s; quando um 

desenho é usado para representar homens e animais isolados, fora de um contexto, é 

classificado como retrato (GUIMARÃES, 2001). 
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A história da trajetória dos quadrinhos no Brasil conforme Cardoso (2002); 

Patati e Braga, (2006), iniciou com os desenhos do ítalo-brasileiro Angelo Agostino no 

primeiro capítulo de As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte 

datam de 30/01/1869. Esta série é considerada por muitos estudiosos como a 

primeira história em quadrinhos do país e uma das mais antigas do mundo. 

No Brasil, o primeiro gibi de expressão foi O Tico-tico, no Rio de Janeiro, em 

1905. Acredita-se que foi o início dos quadrinhos infantis, pois trazia em seu bojo 

contos, curiosidades, poesia, datas históricas e textos informativos como aponta 

(PENTEADO, 2008). 

A introdução das HQs na educação aconteceu de forma bastante restrita, 

utilizadas inicialmente nos livros didáticos para ilustrar textos complexos. Com o 

tempo, foi observada a boa aceitação entre os alunos, e as pesquisas mostraram 

benefícios de sua utilização nas salas de aula como apoio pedagógico as diversas 

disciplinas (VERGUEIRO, 2010). 

Nesta perspectiva é inegável a importância das histórias em quadrinhos nas 

escolas. 

[...] a educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante. 
Seus objetivos, além de explicar as relações múltiplas do ser humano em seu 
contexto histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação das 
relações pessoais, técnicas para as relações reflexivas, criadoras, inteligentes, 
socializadoras, fazendo do ato de educar um compromisso consciente 
intencional, de esforço, sem perder o caráter de prazer, de satisfação 
individual e modificador de sociedade (ALMEIDA, 1998, p. 31-32). 

 

De acordo com Naranjo (2010), torna-se cada vez mais evidente a relação entre 

os quadrinhos e a educação como um importante instrumento no ensino, pois atua 

de modo a criar interesse nos jovens, normalmente contrários a leituras mais 

pesadas. As HQs podem ser utilizadas, ainda como complemento a leitura de livros, 

tornando-a mais estimulante e dinâmica. Já para Santos (2003) a produção de HQ 

promove o incentivo à leitura, à discussão de temas e à dramatização. Outro aspecto 

apontado como positivo pelo autor para apoiar  o  uso de HQ no ensino de botânica é 

que esta deixa mais claro para os estudantes os conceitos científicos que 

continuariam abstratos se confinados unicamente às palavras, ou a exercícios do LD. 
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1.1.16-  Mapa conceitual  (MC) 

 

 

Para Moreira (1999), os MC foram inicialmente desenvolvidos por Joseph 

Novak na década de 1970, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Devido 

ao seu uso frequente e diversificado, uma definição rigorosa de mapa conceitual seria 

difícil. Deste modo poderíamos chamá-los de diagramas de conceitos com suas 

relações e hierarquia claras. Os conceitos são usados aqui como sendo rótulos 

representantes de regularidades em acontecimentos, objetos e registros. Tais rótulos 

podem ser palavras ou símbolos (RUIZ-MORENO, et al, 2007). 

O mapa conceitual se fundamenta em princípios teóricos da aprendizagem 

significativa que considera a necessidade de conhecer as ideias prévias e a estrutura 

de significados dos sujeitos com o propósito de estabelecer aprendizagens inter-

relacionadas. Na medida em que o novo conhecimento é construído, os conceitos 

preexistentes experimentam uma diferenciação progressiva e, quando dois ou mais 

conceitos se relacionam de forma significativa, acontece uma reconciliação 

integradora (NOVAK, 1977). 

Os MC devem ser ordenados de maneira lógica, de modo que permitam 

maiores possibilidades de inter-relações, ou seja, a estrutura do mapa deve permitir 

uma leitura de cima para baixo ou de baixo para cima, explorando relações entre 

todos os conceitos (COSTAMAGNA, 2001). Na caracterização dos mapas feita por 

Novak e Gowin (1988), destaca-se a ideia de hierarquia, sendo possível distinguir 

conceitos primários, mais hierárquicos e conceitos secundários, de menor ordem, os 

quais podem estar representados por exemplos específicos.  

De acordo com Torres e Marriott (2007), os MC promovem mudanças na 

maneira de estudar dos alunos, pois o estudante é levado a fazer uma leitura mais 

atenta, buscando estabelecer relações e selecionar os conceitos. Os MC servem para 

resumir conteúdos, fazer anotações, revisar e estudar determinado conteúdos como 

também podem ser adotados como instrumento de avaliação. 

“Os mapas conceituais são dinâmicos, pois à medida que o aluno desenvolve 

compreensão e o conhecimento sobre o assunto que está sendo trabalhado, os mapas 



 
 

58 

devem ser revisitados e retrabalhados para incorporar os novos conceitos” (TORRES; 

MARRIOTT, 2007, p. 164). 

 

 

1.1.17- Tecnologia educacional 
 

 

Segundo Krasilchik (2011), para o ensino de Biologia, qualquer que seja a EE 

que o professor escolha e utilize, esta pode ser acompanhada, com vantagem, por 

recursos tecnológicos como vídeo, TV Pendrive, Power Point, lousa digital, celular, 

tablete, Data Show, lista de discussão, fórum, entre outros. 

Moreira, Costa e Oliveira (2001) situam três principais concepções do processo 

de ensino-aprendizagem que determinam a prática pedagógica com uso da 

tecnologia educacional. Na concepção empirista, o aluno é considerado um ser 

passivo onde são depositados os conhecimentos, confirmando o que Freire (1975, 

p.70) chama de “educação bancária”. Neste modelo, o uso de tecnologias consiste em 

disponibilizar conteúdos no ambiente tecnológico por meio de recursos, como textos, 

sons, animações, softwares e vídeos e, ao finalizar o processo, realizar avaliações para 

testar os conceitos adquiridos. Já, na concepção racionalista, a aprendizagem é um 

processo autônomo regulado pelo amadurecimento orgânico das estruturas 

racionais. As atividades são centradas no aluno, que depende exclusivamente do seu 

potencial cognitivo para realizar a aprendizagem, sendo secundarizada a mediação 

docente neste processo. 

Para Moran (1995) o uso de tecnologias que facilitam o acesso e troca de 

informações, ampliando a possibilidade de escolha de alunos e docentes, pode 

constituir um facilitador do processo educativo em relação ao acesso da população à 

informação. Vigotski (2007) define a tecnologia como um dos mediadores culturais, 

criados pelo homem, que possibilitam sua relação com o mundo material.  
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1.1.18- Instrução individualizada. 

 

 

Assim são chamadas todas as atividades  que o aluno tem liberdade para 

seguir em sua própria velocidade de aprendizagem. Podemos citar: os estudos 

dirigidos, atividades “on-line”, provas e eventualmente projetos. Estas estratégias de 

ensino procuram atender às diferenças individuais dos estudantes (KRASILCHIK, 

2011). 

Ainda esclarecendo o termo, segundo Costa e Chagas (1980), o ensino 

individualizado ou instrução personalizada tem recebido diferentes definições por 

diversos dos autores. Sendo que, alguns o entendem como um programa de estudo 

individual, enquanto que outros o caracterizam como um sistema que ajusta a 

aprendizagem as características e necessidades do aluno.  

 

 

1.1.19-  Brainstorming 

 

 

 O “brainstorming”, ou tempestade de ideias é uma técnica bastante conhecida 

na dinâmica de grupos visando à resolução de situações problema ou o debate de 

questões polêmicas de todos os elementos de um grupo ou individualmente. Em 

termos de investigação educativa estão reportadas diversas utilizações desta 

estratégia em atividades de aprendizagem cooperativa, na educação à distância e 

presencial (GUNDRY, 1992; FELDER; BRENT, 2001; RUEDA, 1992).  

A execução desta EE ocorre a partir de questionamentos realizados pelo 

professor no início de cada unidade ou conteúdo. As perguntas devem ser 

respondidas pelos alunos de forma oral, baseados nas experiências e nos 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida por estes. Tudo que eles responderem 

deve ser anotado, pois cada palavra registrada será usada como ponto de partida 

para o conhecimento do conteúdo que se pretende estudar. Assim de acordo com 

Ogle (1996), os estímulos produzidos pelas perguntas são a parte fundamental da 

tempestade de ideias.  Eles ajudam a ordenar o conteúdo da memória e a descobrir o 
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que não é conhecido a respeito do assunto. Assim, o papel do professor, neste 

primeiro momento, é elencar as respostas orais e registrá-las. 

 

 

1.1.20- Estratégias de ensino e aprendizagem 

 

A palavra estratégia vem do grego strategíae do latim strategia, é a arte de 

aplicar ou explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis, com vistas à 

consecução de objetivos específicos. O professor é visto como um verdadeiro 

estrategista, no sentido de estudar, selecionar, organizar e propor as melhores 

ferramentas facilitadoras da aprendizagem (ANASTASIOU; ALVES, 2004).  

Para Petrucci e Batiston (2006, p. 263), a palavra estratégia esteve, 

historicamente, vinculada à arte militar no planejamento das ações a serem 

executadas nas guerras, e, atualmente, largamente utilizadas no ambiente 

empresarial. Porém, os autores admitem que:  

 
[...] a palavra estratégia possui estreita ligação com o ensino. Ensinar requer 
arte por parte do docente, que precisa envolver o aluno e fazer com que ele 
se encante com o saber. O professor precisa promover a curiosidade, a 
segurança e a criatividade para que o principal objetivo educacional, a 
aprendizagem do aluno, seja alcançado. 

 

Desse modo, o uso do termo estratégias de ensino refere-se aos meios 

utilizados pelos docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com cada 

atividade e os resultados esperados. No entanto, Anastasiou e Alves (2004, p. 71) 

advertem que: 

 
As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, tem que ter clareza 
sobre aonde se pretende chegar no processo de ensinar. Por isso, os objetivos 
que norteiam devem estar claros para os sujeitos envolvidos: professores e 
alunos e estar presentes no contrato didático. 

 

Masetto (2003) amplia o conceito de estratégia de ensino e aprendizagem, 

considerando-o como os meios utilizados pelo professor para facilitar o processo de 

aprendizagem dos alunos. Nesta definição, entram a organização do espaço utilizado 

enquanto sala de aula, os materiais necessários, os recursos audiovisuais, as visitas 

técnicas, os estudos de casos, as discussões em grupos, o uso da Internet, as aulas em 
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Power Point, Prezi, Data-show, e de programas educacionais de computadores, 

dentre várias outras opções. 

Tradicionalmente, o ensino das Ciências e Biologia estiveram dirigidos 

principalmente a transmitir o corpus conceitual das disciplinas, os principais modelos 

e teorias gerados pela ciência para interpretar a natureza e seu funcionamento. O 

conhecimento científico tal como é ensinado nas salas de aula, continua sendo, 

sobretudo um conhecimento conceitual (POZO; CRESPO, 2009). Em uma sociedade 

em que os conhecimentos e as demandas formativas mudam com grande rapidez, é 

essencial que os futuros cidadãos sejam aprendizes eficazes ativos e flexíveis, que 

contem com procedimentos e capacidades de aprendizagem que lhes permitam 

adaptarem-se a essas novas demandas. 

Neste contexto o emprego de estratégias para ensinar os conteúdos de 

Botânica são procedimentos segundo Pozo e Crespo (2009, p. 49): 

 

Que podem ser situados ao longo de um continuum de generalidade e 
complexidade que iria das simples técnicas e destrezas até as estratégias de 
aprendizagem e raciocínio. Conforme os autores as estratégias seriam 
compostas por técnicas. A execução de uma técnica (por exemplo, a 

construção e apresentação de mapas conceituais pelos estudantes) requer 
dominar técnica. De fato o uso de uma estratégia depende, em grande parte, 
do domínio das técnicas que dela fazem parte (grifo nosso). 

 

Além do domínio de técnicas Pozo e Crespo (2009) mostram que o uso de uma 

estratégia necessita de recursos cognitivos para exercer o controle além da execução 

de técnicas, assim como certo grau de reflexão consciente ou metaconhecimento. 

Entretanto, para Maseto (2003), na escolha das estratégias para o ensino e 

aprendizagem três pontos são essenciais a serem considerados pelos professores, 

para alcançar seus objetivos: 

a) Utilizar estratégias adequadas para cada objetivo pretendido; 

b) Dispor de estratégias adequadas para cada grupo de alunos, ou 

para cada turma ou classe;  

c) Variá-las no decorrer do curso. 

No que concerne à educação, Anastasiou e Alves (2004) descrevem que as 

estratégias de ensino constituem-se em percursos e ações que viabilizam o processo 
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de aprendizagem por meio de uma metodologia dialética, ou seja, que favorecem o 

desenvolvimento de ações cognitivas como a observação, a confrontação, a 

elaboração de hipóteses, a análise e a sintetização, entre outras, realizadas pelo aluno 

ao aprender. Esta metodologia dialética desenvolve-se a partir da interlocução 

existente entre os processos de síncrese, que trabalham com os conhecimentos 

empíricos do aluno originários de suas observações, reflexões e teorizações com os 

processos de síntese, responsáveis pela mediação entre esses movimentos cognitivos 

sincréticos e a elaboração de novos conhecimentos. Para a elaboração desses novos 

conhecimentos são necessários instrumentos facilitadores, entre estes, os portfólios 

como objeto de avaliação são uma ferramenta que permite aos estudantes ampliar 

suas aprendizagens.  

 

 

1.1.21- Portfólio como instrumento de avaliação 

 

 

Hernández (1998), define portfolio como sendo um continente de diferentes 

classes de documentos (notas pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, 

controle de aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações 

visuais, fotos,  etc.) que proporciona evidências do conhecimento que foi construído, 

das estratégias utilizadas e da disposição de quem o elabora em continuar 

aprendendo.  

Em geral, portfólios são descritos como uma coletânea das evidências que 

documentam o desenvolvimento, as competências e as habilidades do indivíduo 

(WATERMAN, 1991). Na concepção de Crockett (1998), grande defensor da 

ferramenta, os portfólios podem ser usados como alternativa para o professor avaliar 

os seus estudantes, bem como para conduzi-los a uma autorreflexão e posterior 

autoavaliação. O portfólio deve, portanto, refletir: 

 

Globalmente o percurso do estudante, não se limitando aos aspectos 
cognitivos do seu trabalho, mas incidindo igualmente nos aspectos de 
natureza afetiva, ser um instrumento de diálogo contínuo entre estudante e 
professor, elaborado sobre a ação, na ação e para a ação, partilhado em 
tempo útil de modo a facilitar a interpretação das realidades vividas e 
sentidas, a autorreflexão e as tomadas de decisão mais congruentes para os 
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contextos nos quais o processo de desenvolvimento ocorre (SÁ-CHAVES, 
2005, p. 163/164). 

 

Ainda segundo Sá-Chaves (2005), a produção de portfólio pelos estudantes 

tem impacto positivo na aprendizagem, isto pode ser evidenciado pelo 

desenvolvimento individual e em grupo e ainda por uma aprendizagem reflexiva e 

crítica e não rotineira; assim como pelo desenvolvimento de competências de 

planejamento; pela capacidade de pesquisa; a valorização do trabalho do outro; a 

objetivação da avaliação e a aprendizagem da competência gerida no grupo. 

Na visão de Vigotski (2007), o portfólio tem relação entre o aprendizado e os 

processos de desenvolvimento, sendo que o aprendizado constitui um dos aspectos 

dos processos de desenvolvimento na organização cultural e humana das funções 

psicológicas. Para o desencadeamento desses processos, o portfólio como estratégia 

de avaliação é bastante eficaz. Para Kish, et al. (1997, p. 257), “a reflexão pode ser 

melhorada pelo uso do portfólio”, a reflexão está ligada à capacidade de síntese de 

informações, a partir da análise e avaliação. Estes autores firmam a importância de se 

estruturar situações que permitam aos estudantes refletir a respeito de seus 

pensamentos, para entender o motivo do aprendizado ou do não aprendizado. Além 

disso, identificar quais habilidades já foram adquiridas para seguir em frente. 

Zanelatto (2008, p. 16) esclarece que o conteúdo de um portfólio: 

 

É rico podendo conter grandes variedades de itens ou mesmo de artefatos: 
rascunho de textos, esboços de desenhos, ficha de avaliação, relatórios de 
reflexão, composições, colagens, exemplos retirados de uma grande 
variedade de suportes, fichas de leituras e análises visuais, trabalhos de 
pesquisa para fundamentação de conteúdos, recortes de jornais, feedback 
escritos de outros colegas e/ou do professor, gráficos, folhas de cálculos e 
até mesmo páginas impressas a partir da web (internet) ou transcrições ou 
conversas em chat. 

 

Para Zanelatto (2008) a avaliação utilizando o portfólio não se restringe ao 

julgamento sobre sucesso ou fracasso do estudante, mas deve ser vista como um 

conjunto de atuações que tem como função sustentar e orientar o projeto de 

intervenção. Ocorre sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do 

conhecimento construído pelo aluno. 
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Assim a opção por uma ou outra estratégia de ensino define-se pelo conteúdo 

a ser trabalhado, os objetivos selecionados, o público-alvo, tempo e recursos. Dentre 

as diferentes EE que o educador dispõe para o ensino das ciências pode se mencionar 

as aulas expositivas, as discussões, as demonstrações, as aulas práticas (aulas de 

laboratório) e as atividades de campo (KRASILCHIK, 2011).  
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CAPÍTULO 2 
DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

2.1- Pesquisa com abordagem qualitativa 

 
 

A pesquisa foi desenvolvida e fundamentada na abordagem qualitativa, de 

acordo com Chizzotti (2008) caracterizando-se como uma pesquisa de intervenção 

que busca investigar a vida da coletividade na sua diversidade. Neste aspecto, 

observa-se que a pesquisa de intervenção representa uma crítica à política positivista 

da pesquisa.  

Para Tripp (2005), a pesquisa-intervenção (pesquisa de intervenção) é uma 

estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo que 

estes possam utilizar suas pesquisas para aprimorar o ensino, e por consequência o 

aprendizado de seus alunos. 

Lüdke e André (1986) confirmam que na atualidade é cada vez mais evidente 

o interesse que os pesquisadores da área de educação vêm demonstrando pelo uso 

da “pesquisa qualitativa”, pois é estudada no ambiente em que a situação pesquisada 

ocorre, sem manipulação intencional do pesquisador, portanto, a pesquisa qualitativa 

também é chamada de “naturalística”. 

 
O termo qualitativo implica uma partilha com pessoas, fatos e locais que 
constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 
visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível. 
(CHIZZOTTI, 2008, p. 28). 

 

O olhar da pesquisa sobre os acontecimentos ditos “naturais” permite a 

revelação das opiniões e pontos de vista dos sujeitos envolvidos, com enfoque em 

suas perspectivas. Dessa maneira, “[...] ao considerar os diferentes pontos de vista 

dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno 

das situações estudadas, geralmente inacessível ao observador externo” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 12). 

Para Lüdke e André (1986), na pesquisa qualitativa, não há preocupação com a 

comprovação de hipótese definidas a priori, nem com a busca de evidências que as 
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validem e as transformem em um corpo teórico. Isto não significa que não se produz 

conhecimento com essa abordagem.  

 Conforme Chizzotti (2008, p. 29), “a pesquisa qualitativa são fenômenos 

humanos, sempre saturados de razão, liberdade e vontade, estão possuídos de 

características específicas: criam e atribuem significados às coisas e às pessoas nas 

interações sociais” e estas podem ser descritas e analisadas sem quantificações 

estatísticas. A abordagem da pesquisa busca a interpretação dos dados em lugar da 

mensuração Chizzotti (2008).  As pesquisas ativas são classificadas sob dois títulos: a) 

pesquisa-ação e pesquisa intervenção, b) pesquisa participativa. As pesquisas ativas 

mantêm alguns elementos comuns, entre eles, tais como: 

 Crítica ao modelo convencional, que privilegia apenas as descrições 

explanativas, mesmo que estabelecidas em fundamentos descritivos, 

mensuráveis ou analíticos. 

 Tem como objetivo comum aprofundar o conhecimento de um 

problema a fim de orientar a ação de quem procura soluções para este 

problema. 

 Inclusão dos sujeitos pesquisados na recolha e análise de informações e 

na proposição das ações saneadoras dos problemas estudados. 

 Uso de técnicas e recursos que favoreçam o desenvolvimento da ação 

que tem como objetivo superar os problemas enfrentados. 

A escolha pela pesquisa qualitativa e do tipo intervenção se deu tendo como 

fundamentação CHIZZOTTI (2008), o qual explica que não existe um modelo único 

de pesquisa, pois é indispensável ter presente as características específicas do 

problema, sobre o qual se pretende intervir, o contexto no qual o problema se situa, 

os constrangimentos e as limitações com os quais os pesquisadores confrontam, as 

opiniões ou posições sociopolíticas que professam, o tempo de duração da pesquisa e 

o nível esperado de participação possível de todos os envolvidos na pesquisa. Tendo 

em vista, que se trata de uma investigação de natureza qualitativa é importante 

acrescentar as cinco características principais conforme Bogdan e Biklen (1994).  Entre 

elas destacamos:  a investigação qualitativa é caracterizada por ter como fonte direta 

de dados o ambiente natural, ser descritiva, o pesquisador interessa-se mais pelo 
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processo do que pelos resultados,  analisar os dados de forma indutiva, os 

pesquisadores estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às 

suas vidas. 

 
 

2.2-  Local da pesquisa 
 
 

A pesquisa foi realizada em um colégio da rede estadual de ensino no 

município de Jequié, BA. A aplicação do projeto de pesquisa se fez na disciplina 

Biologia, do turno matutino, no período compreendido entre maio de 2013 a 

setembro de 2013. 

A professora regente do referido colégio teve participação ativa, pois 

juntamente com a pesquisadora se manteve todos os dias em sala, coordenando as 

atividades desenvolvidas e colaborando ativamente com os estudantes, tirando 

dúvidas, solicitando o cumprimento das tarefas propostas, nos horários regulares e 

nas propostas produzidas extraclasses. As aulas de Biologia do referido colégio 

seguem a resolução da Secretaria Educação do Estado da Bahia – SEC, que estabelece 

em Portaria nº 1.128/201011 a organização curricular da escola da educação básica 

(ensino fundamental e médio. Tendo em vista, a consolidação das aprendizagens da 

base nacional comum a disciplina de Biologia deve ter 2 aulas semanais  de 50 

minutos cada, totalizando 80 aulas em 200 dias letivos.  

 
 

2.3-  Organização da pesquisa 

 

 

Na construção dessa pesquisa foram adotadas várias etapas indispensáveis 

para obter as respostas do problema identificado e dos objetivos. Dessa forma a 

pesquisa consta de cinco etapas que descrevemos a seguir: 

Na primeira etapa, foi feita uma revisão bibliográfica e para o 

desenvolvimento das atividades propostas foi produzida uma sequência didática -

                                                      
11 Disponível em: <http://www.gper.com.br/noticias/37aba2e70f9dd8d4a2c646f7530f1014.pdf>. 
Acesso em . 25 de jan. 2013.  

http://www.gper.com.br/noticias/37aba2e70f9dd8d4a2c646f7530f1014.pdf
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SD, (Apêndice C). As SD foram fundamentais neste processo, pois são as unidades 

fundamentais de um ensino que visa à aprendizagem. Trata-se de um ensino que 

planeja um conjunto coerente e lógico de atividades sequenciais com o objetivo de 

explicar e articular os momentos fundamentais de preparação, aplicação e avaliação 

deste projeto de intervenção. As SD foram planejadas e organizadas para o ensino de 

Botânica no EM, que priorizou os grupos vegetais. 

A segunda etapa foi à exploração dos conhecimentos prévios dos estudantes 

mediante a aplicação de questionário relacionado às plantas. Segundo Miras (2006), 

os conhecimentos prévios englobam não só conhecimentos sobre o próprio conceito 

como também relações diretas ou indiretas com as que o aluno seja capaz de 

estabelecer com o novo conteúdo. Esses conhecimentos espontâneos são os 

fundamentos da construção dos novos significados. 

Terceira etapa: Nesta etapa foram aplicadas diferentes estratégias de ensino 

como objetivo de diversificar as atividades e os recursos didáticos na intenção de 

motivar os estudantes e dinamizar as aulas, possibilitando entender as contribuições 

da aplicação de diferentes estratégias para o processo de ensino e aprendizagem de 

Botânica no Ensino Médio. 

 
Para tanto é de fundamental importância atender a distintas necessidades e 
interesses dos estudantes compreendendo que quanto mais variado e rico 
for o meio intelectual, e as estratégias de ensino ou recurso didático 
fornecido pelo professor, maiores condições ele terá de desenvolver uma 
aprendizagem mais efetiva na maioria de seus alunos” (grifo nosso). 
(LABURÚ; ARRUDA; NARDI, 2003, p. 258). 

 

Quarta etapa: Aqui foram realizadas as entrevistas, analisou-se e avaliou-se os 

portfólios produzido pelos alunos que eram entregues à professora-pesquisadora a 

cada EE desenvolvida e elaborada por estes. Os portfólios eram compostos de fotos, 

imagens, trabalhos escritos, vídeos, aulas em Power Point, e outras ferramentas,  

além da análise dos  áudios.  Ainda nesta etapa foram feitas entrevistas do tipo focal, 

semiestruturada com seis estudantes e individual com mais quatro alunos.  

As entrevistas foram feitas com base em Caplan (1990). Segundo esse autor, as 

entrevistas semiestruturadas são feitas com pequenos grupos de pessoas reunidos 

para avaliar conceitos ou identificar problemas. Já no entender de Gomes (2005), o 
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grupo focal é uma técnica qualitativa de coleta e tem por finalidade extrair respostas 

dos participantes do grupo, assim como perceber sentimentos, verificar opiniões e 

reações que resultem em novos conhecimentos. Já a entrevista individual é 

considerada uma técnica bastante adequada, quando o objetivo é explorar em 

profundidade aspectos da vida do entrevistado. Por outro lado, se não forem 

tomadas algumas precauções, esta técnica pode fazer com que o entrevistado se sinta 

um tanto constrangido, hesitante e defensivo (GASKELL, 2004). Nesta etapa também 

foi realizada entrevista semiestruturada com a professora-regente para identificar 

suas concepções sobre o projeto desenvolvido.· 

Na quinta etapa foram feitas as descrições dos resultados e as considerações 

finais da pesquisa com análises e avaliações das estratégias aplicadas na disciplina de 

biologia, especificamente para o estudo dos conteúdos de Botânica.  

 

 

2.4- Sujeitos envolvidos na pesquisa 

 

 

Os sujeitos da pesquisa foram 35 alunos de uma turma do 2º ano do Ensino 

Médio do turno matutino, com idade entre 15 a 18 anos de um Colégio da Rede 

Estadual de ensino no município de Jequié sudoeste da Bahia.  

Havia 43 alunos matriculados no 2º ano; turma C, no entanto, oito alunos 

evadiram na I unidade. No primeiro momento em que foi aplicado o questionário de 

verificação para conhecer o que estes alunos conheciam sobre Botânica, estavam 

presentes em sala 30 alunos, os quais responderam e devolveram para a professora 

regente o questionário. 

Na segunda aula, depois de feitas as apresentações pela professora regente; a 

pesquisadora explicou à classe o objetivo do projeto. Logo em seguida foram  

entregues duas cópias do termo de livre consentimento a cada aluno (Apêndice A) 

para ser assinado pelos responsáveis dos respectivos estudantes. A assinatura deste 

termo pelos responsáveis concede autorização aos estudantes com idade inferior a 18 

anos a participarem da pesquisa; uma copia ficou com os responsáveis pelo aluno(a) 

e a outra foi devolvida à professora pesquisadora. Entre os alunos havia seis com 
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idade de 18 anos, os mesmos assinaram o termo e devolveram-no. A pesquisadora 

esclareceu para a classe que a participação no desenvolvimento no projeto não era 

obrigatória e  em qualquer momento eles poderiam desistir sem nenhum  prejuízo. 

 
 

2.5- Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados iniciou-se a partir do mês de maio no início da II unidade 

do ano letivo de 2013, nas aulas da disciplina Biologia, totalizando 21 encontros, e 

culminou com as respostas do questionário de sondagem (Apêndice B) para a 

verificação dos conhecimentos prévios dos estudantes e aplicação das estratégias de 

ensino. 

Antes do início da coleta de dados, a professora-pesquisadora reuniu-se com a 

professora regente para apresentar a SD elaborada pela pesquisadora. De comum 

acordo ficou estabelecido que os conteúdos de Botânica fossem ministrados 

associando os aspectos morfológicos, anatômicos e fisiológicos das plantas, e não 

mais dissociados como ocorre normalmente. Os conteúdos abordados tiveram 

enfoque evolutivo relacionado à importância dos vegetais ao meio ambiente e a vida 

do homem. A escolha dessa abordagem se deu na tentativa e necessidade de superar 

a fragmentação dos conteúdos de Biologia visando compreende-los em sua 

totalidade, pois entendemos que a fragmentação dos conteúdos, sem interligação 

dificulta para os estudantes a compreensão dos fatos científicos socialmente 

produzidos.  

 
 

2.5.1- Instrumentos para obtenção dos dados da pesquisa 
 
2.5.1.1-  Questionário 
 

 

Conforme Rosa (2010, p. 261), “os questionários são, sem dúvida, um dos 

instrumentos mais utilizados na área de pesquisa em Ensino e em Ciências Sociais de 

uma forma geral.” Os questionários são classificados em dois grupos:  
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a) Questionário restrito ou de forma fechada, aqueles questionários que pedem 

respostas curtas, do tipo sim ou não, ou do tipo de marcar itens de uma lista 

de respostas sugeridas. 

b) O segundo grupo, chamado de aberto, é formado por aqueles questionários 

que pedem aos respondentes que usem suas próprias palavras (oralmente ou 

por escrito).  

O questionário utilizado para identificar os conhecimentos prévios dos alunos 

foi composto de 10 questões, sendo as seis primeiras dissertativas (questionário 

aberto) e as quatro últimas de múltipla escolha (questionário restrito). Para 

responder às seis primeiras questões foi solicitado aos estudantes que respondesse 

por escrito e individualmente as perguntas relativas às plantas. Para as quatro 

últimas os estudantes deveriam marcar entre as quatro alternativas apresentadas o 

item certo correspondente à pergunta, também de forma individual e sem consultar à 

professora ou os colegas.  

 

 

2.5.1.2-  Entrevista GF e Individual 

 

 

As entrevistas foram realizadas no final do processo com os alunos, para que 

estes avaliassem as EE desenvolvidas pelas professoras pesquisadora e regente, 

assim como uma entrevista com a professora regente com o intuito de conhecer as 

suas concepções a cerca do processo desenvolvido (Apêndice O). Para Haguette 

(1997, p. 86), a entrevista (GF) caracteriza-se como um “processo de interação social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção 

de informações por parte do outro, o entrevistado”. As entrevistas com GF é uma 

técnica de coleta de dados cuja meta é estimular os participantes a discutir sobre um 

tema de interesse comum, ela se apresenta como um debate aberto sobre um assunto 

de interesse de todos.  

Para elencar umas das vantagens dessa técnica, nos reportamos a Johnson 

(1994), que explica que os usuários dessa técnica partem do pressuposto de que a 

energia gerada pelo grupo resulta em maior diversidade e profundidade de 
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respostas, isto é, o esforço combinado do grupo produz mais informações e com 

maior riqueza de detalhes do que o somatório das respostas individuais. 

A entrevista individual (EI) conforme Gaskell (2004) é indicada quando o 

pesquisador deseja conhecer com profundidade os significados e a visão da pessoa, 

para o autor esta oferece mais  flexibilidade para o agendamento de horário e de local 

da realização da entrevista. 

 
 

2.5.1.3-  Outros instrumentos 
 
 

Foram feitos registros de áudio das aulas ministradas pela professora-

pesquisadora e professora regente; fotografias da apresentação dos alunos das 

diferentes estratégias metodológicas aplicadas durante as aulas, diário de campo, 

entrevista GF e individual. 

 

 

2.5.1.4- Codificação para identificação dos participantes 
 

 

Na intenção de responder à questão norteadora do trabalho de pesquisa 

analisamos e avaliamos o material produzido durante o transcorrer do projeto, os 

dados e resultados obtidos foram organizados e categorizados.    

Para a organização e a categorização, os dados relacionados ao questionário 

aplicado aos estudantes sobre os conhecimentos espontâneos foram utilizados para 

sua identificação letras e números, da seguinte forma: QA1 = a resposta dada ao 

questionário (Q) pelo aluno (A1) e assim sucessivamente até o aluno 30. Na 

identificação das argumentações dos alunos extraídas durante as aulas e gravadas 

em áudio, estes foram organizadas utilizando os códigos a seguir: FA1 = fala (F) do 

aluno 1 (A1) consecutivamente. 

 Para o teste surpresa em dupla os estudantes foram nomeados nas categorias: 

TA1...TA17*12. Já para as respostas das questões do vídeo documentário os 

estudantes foram classificados como grupo 1 (G1) e grupo 2 (G2). 

                                                      
12E17* Nesta categoria o estudante optou em fazer o teste individual. 



 
 

73 

Os seis participantes da entrevista em grupo são aqui identificados pelas letras 

GF (grupo focal), sendo individualmente cada aluno identificado de GF1 a GF6; e 

finalmente para as entrevista individual os quatro estudante foram categorizados de 

aluno: EI1 a EI4,  respeitando assim o anonimato dos alunos. 

 
 

2.6- Instrumentos utilizados na análise dos dados 
 

 

Para obter os dados relacionados às aplicações das estratégias foram utilizados 

os seguintes instrumentos: 1) fotografias; 2) gravação em áudio de todas as aulas que 

foram ministradas pela pesquisadora que assumiu a função de professora regente, 

com a colaboração  da professora da classe como auxiliar; 3)  produção dos alunos; 4) 

jogos produzidos pela pesquisadora; 5) entrevista com grupo focal (GF) com seis 

estudantes e entrevista individual com mais 4 alunos diferentes dos primeiros 

respectivamente 5) entrevista semiestruturada  com a professora-regente e diário de 

campo.  

A entrevista semiestruturada com o GF e a individual foi feitas com questões 

previamente elaboradas sobre a aplicação das estratégias e conteúdos abordados 

durante a aplicação do projeto (Apêndice D). Para a entrevista individual (EI) 

utilizou-se as mesmas questões do GF. Na EI, foram convidados mais quatro 

estudantes os quais se propuseram espontaneamente a serem entrevistados. As 

entrevistas foram áudio gravadas e posteriormente transcritas.  

 

 
2.7- Instrumento de análise dos dados: ATD 
 
 

Para a análise deste trabalho, utilizou-se a Análise Textual Discursiva (ATD), 

orientada por Moraes e  Galiazzi (2011), que corresponde a um conjunto variado de 

metodologias trabalhado com textos, e se baseia entre os extremos de análise do 

conteúdo e análise do discurso é de natureza qualitativa. Tem como finalidade 

produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos. O autor explica que a 

analise textual discursiva é um processo que se inicia com uma unitarização, em que 
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os textos são separados por unidade de significados. Estas unidades por si só podem 

gerar outros conjuntos de unidades da interlocução empírica, da interlocução teórica 

e das interpretações feita pelo pesquisador. 

Moraes e Galiazzi (2011) propõem três etapas para ATD: unitarização, 

categorização e comunicação (metatexto). Na primeira etapa denominada de 

unitarização, os textos foram fragmentados surgindo às palavras Botânica e Ensino 

Médio, a partir daí surgem às unidades de significados para a interpretação dos 

significados dos discursos dos sujeitos. Na segunda etapa da ATD surgiram às 

categorias emergentes: mapa conceitual, terrário, história em quadrinho, jogos, 

palavras cruzadas, visita ao entorno do colégio e horta, produção de aulas pelos 

alunos, ascensão da água no caule, dissecação de uma flor, painel dos fitos 

hormônios, feira de cores e sabores entrevistas focal; entrevista individual. 

Na unitarização os textos são fragmentados e surgem as unidades de análises, 

também chamadas de unidades de significados ou de sentido. Estes são chamados de 

corpus, por Moraes e Galiazzi (2011, p. 16) “segundo os quais o corpus representa as 

informações da pesquisa e para a obtenção de resultados válidos e confiáveis requer 

uma seleção e delimitação rigorosa”. Segundo esses autores os textos que compõem o 

corpus pode tanto ser: 

 

Produzido especialmente para a pesquisa quanto podem ser documentos já 
existentes previamente. No primeiro grupo integram-se transcrições de 
entrevistas, registros de observações, depoimento produzido por escrito, 
assim como anotações e diários diversos. O segundo grupo pode ser 
constituído de relatórios, publicações de variadas natureza, tais como 
editoriais de jornais e revistas, resultados de avaliações, atas de diversos 
tipos, entre muitos outros.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 17).  

 

De acordo com Moraes (1999), a unitarização pode ser concretizada em três 

momentos distintos: 

a. Fragmentação dos textos e codificação de cada unidade; 

b. Reescrita de cada unidade, de modo que assuma um significado o 

mais completo possível em si mesmo; 

c. Atribuição de um nome ou título para cada unidade assim 

produzida. 
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A segunda etapa da ATD, denominada de categorização constitui um processo 

de classificação em que elementos de base, as unidades de significados são 

organizados e ordenados em conjuntos lógicos abstratos, possibilitando o início de 

um processo de teorização em relação aos fenômenos investigados. Em síntese 

podemos dizer que a “categorização é um processo de criação, ordenamento, 

organização e síntese” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 78). 

A terceira etapa da ATD denominada de comunicação é a fase da elaboração 

dos textos descritivos, interpretativos e argumentativos também chamados de 

metatextos. Para Moraes e Galiazzi (2011, p. 32): 

 

Diferentes tipos de textos podem ser produzidos nesta etapa […] com ênfase 
diversificada em descrição e interpretação e procurando atingir diferentes 
objetivos de análises. Alguns textos serão mais descritivos, mantendo-se 
mais próximo do corpus analisado. Outros serão mais interpretativos, 
pretendendo um afastamento maior do material original num sentido de 
abstração e teorização mais aprofundado. 
 

Na análise textual discursiva, as realidades investigadas não são dadas 

prontas para serem descritas e interpretadas. São incertas e instáveis, mostrando, 

segundo Moraes (2008, p. 199) que “ideias e teorias não refletem, mas traduzem a 

realidade” e por que não dizer que produzem a própria realidade, realidade de 

discurso sempre em movimento. De acordo com os autores citados. 

 

[...] análise textual discursiva pode ser compreendida como um processo 
auto-organizado de construção de compreensão em que novos 
entendimentos emergem a partir de uma sequencia discursiva de três 
componentes: a desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização; o 
estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a categorização; o 
captar emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada [...] 
(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 12). 
 

 

2.8- Categorias de codificação 
 
 

Para Bogdan e Biklen (1994; p. 221), “À medida que vai lendo os dados, 

repetem-se ou destacam-se certas palavras, frases, padrões de comportamento, forma 

dos sujeitos pensarem e acontecimentos”. O desenvolvimento da categoria de 

codificação envolve vários passos entre eles: percorre os dados em busca de 
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regularidades e padrões, em seguida escreve palavras e frases que representam estes 

mesmos tópicos e padrões. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), as categorias constituem um meio de 

classificar os dados descritivos que o pesquisador recolheu. A categorização auxilia 

no registro dos dados para o levantamento dos termos, e consiste em identificar as 

prováveis classes gerais (categorias). 

Para Moraes e Galiazzi (2011), as categorias correspondem à segunda etapa da 

ATD e consiste na organização das unidades construídas e podem ser produzidas de 

três maneiras diferentes que o autor denominou de método, os quais são: a) método 

dedutivo, que consiste em ir do geral para o particular, implica em construir 

categorias antes mesmo de examinar o corpus; b) método indutivo neste as categorias 

são produzidas a partir das unidades de análises construídas desde o corpus, por 

processo de comparação e contraste das unidades; c) método intuitivo, por este 

método chega a um conjunto de categorias por meio da intuição. O processo intuitivo 

pretende superar a racionalidade linear que está implícita tanto no método dedutivo 

quanto no indutivo, e defende que as categorias tenham sentido a partir do 

fenômeno focalizado como um todo. 

A descrição acima dos métodos de categorização para analise dos dados da 

pesquisa mostra que a análise textual qualitativa pode utilizar na sua construção dois 

tipos de categorias: 

 

Categorias a priori e categorias emergentes. As primeiras correspondem a 
construções que o pesquisador elabora antes de realizar a análise 
propriamente dita dos dados. Provém das teorias em que fundamenta o 
trabalho e são obtidas por métodos dedutivos. Já as categorias emergentes são 
construções teóricas que o pesquisador elabora a partir do corpus. Sua 
produção é associada aos métodos indutivos e intuitivos [...] (MORAES; 
GALIAZZI, 2011, p. 25). 

 

As atividades desenvolvidas em sala de aula, e as analises dos dados coletados 

foram organizados em categorias a priori tais como: Estratégias de ensino; conhecimentos 

prévios; ensino de botânica; sequência didática. Dessa forma, as respostas dos 

questionários foram agrupadas em categorias, assim como a interpretação dos dados 

coletados resultados da aplicação das diversas estratégias, como é descrito no item 
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análise de dados. A escolha dessas categorias perpassa pelas discussões teóricas 

dentro de uma abordagem na teoria da aprendizagem sociocultural. Para Moraes e 

Galiazzi (2011, p. 26); uma “propriedade desejável em conjunto de categorias [...] As 

categorias precisam ser homogêneas, ou seja, precisam ser construídas a partir de um 

mesmo princípio, a partir de um mesmo contínuo conceitual”. Não se pode misturar 

plantas e animais quando se está categorizando plantas. 

 

 

2.9-  Comunicação 

 

 

Para Moraes e Galiazzi (2011), um texto produzido a partir da ATD é 

composto de: descrição, interpretação e argumentação. Descrição: é caracterizado por 

expor os elementos de modo organizado por meio das categorias construídas (estas 

precisam ser ancoradas na realidade empírica); Interpretação, a parte da produção 

escrita que expressa as novas relações e inferências entre os elementos constituintes 

de um fenômeno; Argumentação integradora, é característica da pesquisa ter pretensão 

de teorização, aqui o pesquisador procura atingir abstração e relações teóricas cada 

vez mais aprofundadas relativas aos fenômenos investigados. 

Esses três elementos, no seu conjunto, constituem a teorização da pesquisa. 

Teorizar, para a ATD, significa ir além da descrição, combinando a esta com 

interpretação e argumentação. “Os argumentos vão além das descrições e categorias” 

(MORAES; GALLIAZZI, 2011, p. 103). Teorizar, no sentido proposto pela ATD, é 

conseguir ir além do que o discurso dominante permite. Desta forma, a ATD servirá 

como ferramenta para uma melhor compreensão e análise do corpus desta pesquisa, 

auxiliando para a construção da dissertação como um todo. 

 

Figura 1- Componentes de uma produção escrita 

Fonte: ATD (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 97) 

 

   

 

 

 

 

  

Descrição Interpretação Argumentação 
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Na etapa de comunicação, são construídos textos descritivos e interpretativos 

a partir das categorias. Essa nova representação discursiva se caracteriza por delinear 

de forma sistematizada as compreensões alcançadas no processo analítico. A 

qualidade e originalidade da representação discursiva têm como determinantes o 

conhecimento dos materiais de análise e as premissas teóricas e epistemológicas do 

investigador (MOARES; GALIAZZI, 2011). 

 

A validade de um metatexto ou comunicação pode ser construída a partir da 
inserção neles de falas e citações de fragmentos de textos analisados, o que 
denominamos interlocuções empíricas. Num texto de resultados válido, os 
sujeitos autores dos textos analisados deverão perceber representadas suas 
ideias e teoria […]. Já na parte interpretativa dos metatextos cabe mais as 
interlocuções teóricas, ou, diálogos com teóricos que tratam dos mesmos 
temas ou fenômenos. É isso que caracteriza como momento propriamente 
interpretativo dos metatextos (MOARES; GALIAZZI, 2011, p. 126). 

 

Para os autores citados, a clareza e a validade do conjunto de categorias 

somente se completam no final da análise. O processo é recursivo, obrigando 

retomadas constantes para sua qualificação.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADO E DISCUSSÕES 
 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussões da aplicação do 

questionário, que teve como finalidade verificar os conhecimentos prévios dos 

alunos, as estratégias de ensino que transcorreram nos encontros realizados em uma 

turma do segundo ano do EM e as transcrições das entrevistas. Ressaltando que no 

desenvolvimento desta pesquisa foi considerado que os alunos pesquisados já 

tiveram contato com os conteúdos relacionados às plantas, pois esse conteúdo é o 

objeto de estudo do 7º ano do Ensino Fundamental II. Todas as citações dos 

estudantes foram reproduzidas exatamente como eles escreveram no questionário de 

sondagem ou  expressadas nas entrevistas e atividades escritas. 

Aqui também foram analisados e avaliados a viabilidade das EE 

desenvolvidas durante os 21 encontros, assim como as entrevistas e todo material 

produzido pelos estudantes durante a aplicação do projeto de pesquisa e a  entrevista 

da professora da classe. 

Após o término da coleta dos dados obtidos, iniciou-se a etapa de organização e 

categorização dos mesmos. Tal etapa torna-se de importância fundamental para a 

interpretação dos dados obtidos, pois considera o estabelecimento de uma ordenação 

lógica dos mesmos quanto à relevância e evidência apresentadas por estes (PÁDUA, 

2000). 

 

 

3.1-  Questionário sondagem dos conhecimentos prévios dos estudantes  
 

 

As práticas pedagógicas podem apresentar resultados mais satisfatórios 

quando são construídas a partir dos conhecimentos que os alunos trazem para a 

escola. Nesse contexto os conhecimentos prévios dos estudantes desempenham um 

importante papel nos processos de ensino e aprendizagem (MORTIMER; 

CARVALHO, 1996). 
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A educação nunca começa no vazio, não se forjam reações inteiramente 
novas nem se concretizam o primeiro impulso. Ao contrário, sempre se parte 
de formas de comportamentos já dadas e acabadas e fala-se de uma 
mudança, procura-se uma substituição, mas não absolutamente novo 
(VIGOSTKI, 2010, p. 428).  

 

A partir desse pressuposto, aplicamos um questionário de sondagem para 

conhecer o que sabem ou pensam os estudantes de uma escola estadual no município 

de Jequié, Bahia sobre as plantas. As respostas dos alunos às questões do 

questionário foram agrupadas em categorias e subcategorias e são apresentadas a 

seguir nas tabelas e gráficos de acordo com o aporte teórico de Moraes e Galiazzi 

(2011) 

 

Tabela 1- Categorias elencadas a partir das repostas da questão 1 e o quantitativo  de alunos 

por categorias. Para você o que é Planta?   

 

Algumas respostas dos estudantes as questões proposta no questionário 

QA7: “É um mato”. 

QA9: “É uma semente que nasce e cresce e que nos dar oxigênio”. 

QA11: ”É de certa forma um organismo vivo capaz de se reproduzir, respirar e 

produzir seu próprio alimento”. 

QA13“Plantas são árvores, flores, mato, etc”. 

QA15: “Um ser vivo de suma importância ao mundo que como os humanos possuem 

um ciclo de vida.  Nascem, crescem, reproduzem e morrem.” 

QA21: “É uma semente que é plantada e depois se desenvolve e vira uma planta. E 

depois morre”. 

QA6: “É uma semente que respira através da fotossíntese e desenvolve em forma de      

planta”. 

Categorias Número de alunos 

Ser vivo 18 

Organismo vegetal 5 

Conhecimento empírico 4 

Semente 2 

Não responderam 1 
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A análise das repostas da primeira questão, permitiu constatar que o conceito 

de planta estabelecido pelos educandos é bastante diversificado e generalista. A 

maioria concebe as plantas como um ser vivo. Neste aspecto, Carniello e Neto (1997) 

explicam que os estudantes ao atribuírem à planta o sinônimo de "Árvore", 

"Natureza", "Mato" e “Semente”, estão refletindo uma visão generalizada sobre este 

grupo, demonstrando compreensão apenas do que é visível em uma escala de 

tamanho grande, passando despercebidas aquelas cujo tamanho nem sempre é de 

fácil visualização. 

Para Bizzo (p. 135, 2009) é importante que o professor ao trabalhar conteúdos 

como as características das plantas “inter-relacione aspectos macro e microscópicos 

em um mesmo organismo, desde o nível celular até as trocas gasosas com o meio 

ambiente”. 

Na concepção de Brito (2009), as respostas dadas na primeira questão não 

estão incorretas, porém são vagas e incompletas ou em nível muito básico para 

definir planta e não apresentaram às características específicas que representem um 

vegetal.  

Na questão 2 verificamos que a maioria dos estudantes relacionaram a forma 

de alimentação das plantas com o processo da fotossíntese, produção, e  capacidade 

que os vegetais têm de produzir seu próprio alimento com a utilização da energia do 

sol, porém algumas das respostas são ingênuas, equivocadas e destituídas de 

fundamentação científica.  

 

Tabela 2- Categorias elencadas a partir das repostas da questão 2 e o quantitativo  de alunos 

por categorias. As plantas se alimentam? Justifique 

Categorias Número de alunos 

Fotossíntese 21 

Seres abióticos 4 

Para a produção 2 

Transformação 2 

Não responderam 1 
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QA3: “Sim”. “Por meio da fotossíntese, e também retirando a água e os sais minerais 

do solo através da raiz”. 

QA11: “Sim. Pois existe um processo pelo qual utilizando a luz solar a planta 

consegue fazer síntese de alguns nutrientes e com isso de certa forma se 

alimentando”. 

QA5: “Sim. Através da glicose que faz a fotossíntese”. 

QA8: “Planta é um ser vivo que consegue produzir seu próprio alimento”. 

QA9: “Sim. Elas se alimentam com o sol e a terra e o ar”. 

QA12: “Sim. Elas precisam se alimentar para crescer e produzir”. 

QA13: “Sim. Através do solo e a partir da chuva elas ficam mais bonitas e renovadas”. 

Verificamos que o estudante QA9 apresentou um modelo em que as plantas se 

alimentam com sol, terra e ar. A primeira vista parece desconexo, no entanto, fazemos 

a seguinte leitura: As plantas se alimentam de forma diferente, elas sintetizam o seu 

próprio alimento neste processo retiram água e sais minerais da terra, o gás 

carbônico é retirado do ar e com a energia do sol elaboram um tipo de açúcar que é o 

seu alimento.  

Na concepção do aluno QA12, as plantas precisam de alimento, no entanto, ele 

não explica como ocorre o processo. A resposta do estudante à questão demonstra 

que este conhece uma das necessidades vitais de todos os seres vivos o alimento, 

fonte de energia, para crescer e reproduzir. Vigotski (2010) esclarece que o ensino 

nunca começa no vazio, ao contrário, sempre se parte de conceitos já estabelecidos. 

Neste pressuposto este estudante afirma algo já conhecido dentro de sua estrutura 

cognitiva. 

Na visão do aluno QA13, as plantas obtém o alimento do solo através das 

raízes. Ao apresentar este modelo o estudante não considera a existência de plantas 

que vivem sobre outras plantas, a exemplo das epífitas e as plantas aquáticas que 

ficam sobre a lâmina d’ água. Conforme Almeida, (2005), esta ideia de que as plantas 

retiram o nutriente do solo vem desde o filósofo grego Aristóteles (384 a 322 a.C.) que 

acreditava que o alimento consumido pelas plantas era obtido diretamente do solo 

através das raízes.  



 
 

83 

Pesquisas sobre o ensino da Fotossíntese relatadas na literatura por vários 

autores: (FUMAGALLI, 1993; SOUZA, 2000; SOUZA; ALMEIDA, 2001; AMORIM; 

BRAÚNA, 1995; ALMEIDA, 1996; ALVES-MAZZOTTI, 2001), têm apontado 

dificuldades nesse conteúdo, pois os estudos revelam inúmeras concepções dos 

estudantes, diferentes das aceitas pela comunidade científica. Segundo Souza e 

Almeida (2001), essas concepções diferenciadas do conhecimento atualmente 

considerado adequado, são apresentadas para crianças, adolescentes e adultos, e 

dificultam a compreensão da importância da fotossíntese como um processo de 

síntese de alimentos. 

Tabela 3- Categorias elencadas a partir das repostas da questão 3 e o quantitativo  de alunos 

por categorias De forma breve descreva a importância das plantas 

 

Na tabela acima, são apresentadas as respostas elencadas para a pergunta cujo  

objetivo  foi verificar se os estudantes conseguiriam relacionar as plantas como a base 

da sustentação da vida na Terra, ou seja, que elas estão na base da cadeia alimentar.  

A seguir transcrevemos algumas respostas. 

QA1: “São importantes pra a sobrevivência humana, pois através da fotossíntese elas 

liberam oxigênio que nós seres humanos respiramos”.  

QA2: “Serve para a nossa sobrevivência, e para embelezar nossa casa”. 

QA5: “É importante para nossa respiração, pois ela ajuda a purificar o ar”. 

QA8: “As plantas são vitais para a vida humana porque elas consomem C02 e libera o 

O2”. 

Categorias Número de alunos 

Visão antropocêntrica 14 

Equilíbrio ambiental  6 

Visão global  2 

Não responderam 1 

Visão utilitarista  3 

Libera oxigênio  4 
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QA11: “São responsáveis por filtrar o ar, impedir a alta concentração de água no solo, 

principal causa do deslizamento, dentre outra”. 

QA17“As plantas são importantes para manter a atmosfera terrestre abitável para 

seres que respiram oxigênio, fazem parte da alimentação de seres vivos, e 

também mantém o equilíbrio do ecossistema”.  

QA22: “No auxílio ao combate ao efeito estufa, elas fazem a troca de ar, o impuro 

sendo sugado e é liberado o ar limpo “oxigênio”, importante na cadeia 

alimentar para igualmente os animais carnívoros se alimentando dos 

herbívoros e sem as plantas, não poderia existir os herbívoros levando a 

extinção dos carnívoros e mamíferos”. 

Nas respostas dadas podemos verificar que os educandos mesmo 

timidamente, atribuem às plantas um papel fundamental ao meio ambiente, quando 

citam que estas evitam a erosão do solo e mantém o equilíbrio dos ecossistemas. No 

entanto, os aspectos antropocêntricos como a visão utilitarista, estão presentes na 

maioria das repostas. Bizzo (2009, p. 129), explica que “as plantas costumam ser 

vistas a partir de uma ótica utilitarista, como se sua função fosse de embelezar 

ambientes, benefício para a saúde, produção de oxigênio, renovação e purificação do 

ar ou de produzir alimentos”.  

O aluno QA22 foi o único a mencionar as plantas como sendo a base da cadeia 

alimentar. Considerando que durante as séries anteriores os alunos tiveram acesso 

aos conteúdos relativos à ecologia, a exemplo, das cadeias alimentares, componentes 

bióticos e abióticos do meio, deterioração ao ambiente como o efeito estufa, dentre 

outros. Sendo assim, espera-se, que os alunos tenham construído conhecimentos 

sobre os aspectos ecológicos, os quais farão parte da estrutura cognitiva e serão 

posteriormente utilizadas para a compreensão dos conteúdos das séries seguintes.  

Conforme Moreira (1999), as concepções relevantes existentes na estrutura 

cognitiva dos estudantes irão compor as impressões alternativas para as novas 

aprendizagens.  

Observando as categorias da tabela 4, vemos que a maioria dos estudantes 

pesquisados associaram as plantas como útil para a alimentação e saúde. A 

habilidade requerida nesta questão foi associar a existência dos vegetais como 



 
 

85 

relevante para a sobrevivência de todas as espécies no planeta. Importante salientar 

que na questão proposta foi solicitado que o educando exemplificasse; não foi dado 

nenhum exemplo. Outro fator importante a acrescentar é que seis estudantes disseram 

desconhecer qualquer importância atribuídas as plantas. 

 

Tabela 4 - Categorias elencadas a partir das repostas da questão 4 e o quantitativo  de alunos 

por categorias.  Para que servem os vegetais. Exemplifique 

Categorias Número de alunos 

Alimentação 16 

Não sabe 6 

Dividir as plantas 2 

Saúde e Consumo 5 

Manter a atmosfera 1 

 

 

A seguir algumas das respostas dos participantes: 

QA1 “Para nossa alimentação, a riqueza que contém os vegetais muitas vezes não 

encontramos em outros alimentos”. 

QA3: “Produz alimento (fruto) para os animais, até para nós mesmos, purificar o ar 

eliminando o gás carbônico, etc”. 

QA7: “Muita das vezes servem para beneficiar a saúde dos seres vivos”. 

QA22: “Servem como alimento, e para manter o ar menos denso, no caso ao fazer a 

fotossíntese acontece a troca do ar impuro para o ar puro, fazendo com que a 

terra seja habitável”. 

O aluno QA22, em uma visão antropocêntrica e generalista sobre os vegetais 

cita, as plantas como seres responsáveis pela produção de alimento e renovação do 

ar,  e em consequência responsável pela manutenção da vida na Terra. Esta troca só é 

possível, de acordo com QA22, pelo processo da fotossíntese. Fotossíntese para este 

aluno não é um processo para produção de síntese de alimento para o vegetal, mas 

um fenômeno de produção de oxigênio imprescindível para que aconteçam as trocas 

gasosas necessárias à existência de seres vivos.  
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No início da evolução da humanidade a relação entre homem e natureza, era 

de coexistência, isto foi paulatinamente se convertendo em dominação, em que “o 

homem serve-se dela, apresenta-a como beleza natural, utiliza-se dela, domina-a e a 

explora incondicionalmente, sem reservas, sem pudores, sem consciência do futuro”. 

(BRANCO, 2003, p. 8).  

Na transcrição abaixo respostas, como órgãos, sementes, frutos, raízes e flores 

foram mencionados, o que indica que os estudantes têm ideia de que as plantas 

podem se reproduzir tanto de forma sexuada como assexuada, mas estes não 

conseguem expressá-lo usando a linguagem científica. As flores são citadas 

conjuntamente com os frutos apenas duas vezes, indicando que os estudantes não as 

veem como órgão responsável pela reprodução, mas são vistas como plantas com 

função ornamental. 

 

Tabela 5 - Categorias elencadas a partir das repostas da questão 5 e o quantitativo  de alunos 

por categorias.  As plantas se reproduzem? 

Categorias Número de alunos 

Incerteza 6 

Polinização 4 

Semente e fruto 13 

Semente e raízes 2 

Não respondeu 2 

Fotossíntese 1 

Fruto e flores 2 

 

Transcrevemos algumas repostas dos alunos: 

QA10: “Pois um capim não dar frutos”. 

QA11: “Sim, por meio da polinização, tanto artificial como natural que é feito pelos 

insetos”. 

QA13: “Mato não tem fruto”. 

QA5: “Sim, elas dão frutos e a partir desses frutos tem a semente” 

QA17: “Algumas não tem sementes e frutos. Algumas plantas produzem frutos e 

sementes e outras não”. 
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Nas respostas de QA10 e QA13, ficam evidenciados que plantas como capim e 

mato não se reproduzem por não produzirem frutos. Para estes estudantes o fruto 

está ligado à reprodução, sem o fruto esse processo não ocorreria. Nas respostas dos 

dois alunos observamos que estes desconhecem parcialmente o modo de reprodução 

das plantas, ou seja, a reprodução assexuada em que o indivíduo reproduz-se sem 

que exista a necessidade de qualquer partilha de material genético ou e sexuada onde 

há troca de material genético. 

Na concepção do aluno QA11, as plantas se reproduzem por meio da 

polinização artificial feita pelo homem e natural por meio de animais, entre eles os 

insetos são os mais variados. De acordo com Vigotski (2010) os conhecimentos 

prévios dos estudantes não começam apenas na idade escolar estes são aprendidos 

em vários contextos sociais.  

Apenas dois estudantes citaram as flores como meio de reprodução, neste 

contexto Catunda (2003), menciona que muitos estudantes consideram a flor como 

uma planta e não uma parte dela, uma vez que as flores são observadas pela sua 

beleza, cor e forma, perfume que apresentam, portanto, a flor na concepção de 

muitos estudantes não é vista como o órgão responsável pela reprodução dos 

vegetais. 

Na questão 6, foi analisada e avaliada a capacidade do aluno de  relacionar os 

diferentes grupos de plantas a sua estrutura reprodutiva, por exemplo, as Briófitas e 

Pteridófitas são criptógamas, ou seja, um grupo que não produz frutos nem 

sementes, são plantas com estruturas produtoras de gametas pouco evidentes.   

 As Gimnospermas e Angiospermas são fanerógamas. No primeiro grupo 

ocorre a formação de sementes nuas, mas não apresentam frutos e no segundo há 

produção de sementes no interior de frutos. Porém o entendimento de que nem todas 

as plantas possuem sementes e frutos verificados a partir das respostas, confirma que 

os alunos trazem à escola, muitas das suas observações do cotidiano.  Ou seja, para 

muitos estudantes as plantas pertencem a um mesmo grupo, fato comprovado na 

entrevista do GF e EI. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reprodu%C3%A7%C3%A3o_assexuada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reprodu%C3%A7%C3%A3o_sexuada
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Tabela - 6 Categorias elencadas a partir das repostas da questão, 6 e o quantitativo  de 

alunos por categorias.  Todas as plantas produzem sementes e frutos? 

Categorias Número de alunos 

Para enfeite 2 

Não sabe 13 

Produz fruto ou semente 2 

Algumas plantas não produzem frutos/ apenas sementes 6 

Nem semente/nem fruto 4 

Incerteza 3 
 

 

Algumas respostas transcritas a seguir: 

A22: Sim, após ficar velha, suas sementes caem, levando ao nascimento de um novo 

ser, nesse caso com nascimento de uma nova planta. 

A2: “Não, pois algumas plantas servem para enfeitar”. 

A3: “Sim, através do fruto e flores”. 

 A21: “Não sabe”. 

A10: “Não, pois capim dar fruto”. 

Nas questões dissertativas analisadas e avaliadas, os alunos apresentaram 

uma grande quantidade de definições equivocadas, limitações e distorções dos 

conteúdos de Botânica em uma visão generalizada e antropocêntrica. Considerando 

o contexto da importância das plantas, Nogueira (2000) evidencia que a Botânica se 

firma em uma atividade científica de extrema importância. Pois, um país que procura 

estudar, analisar e conhecer a sua diversidade biológica visando à utilização 

sustentável, precisa ter a Botânica como área de ensino de excelência e pelo que 

vemos das respostas dos estudantes de EM, o ensino da botânica continua sendo 

negligenciado nas escolas de ensino básico. 

Nas questões de múltipla escolha, quando solicitados a marcar uma única 

alternativa correta, observamos que à pergunta número 7; dezessete alunos 

responderam corretamente. Nesta questão foi analisado e avaliado o conhecimento 

que os alunos têm sobre a diversidade de espécies de plantas; mais de 50% dos 

pesquisados marcou a resposta correta, isso pode ser indício de que os alunos têm 

concepção do tema abordado. 



 
 

89 

 

Gráfico 1- Análise de categorias das respostas relativa ao questionário de sondagem sobre os 

conhecimentos prévios dos estudantes questão 7: Como estão agrupados os vegetais 

terrestres? 

 

Na questão 8 de múltipla escolha, “a fotossíntese é um processo de vital 

importância para todos os seres vivos, pois direta ou indiretamente todos os seres 

dependem desse fenômeno. Esse processo é fundamental para a planta por quê?” 

apenas 10 dos alunos presentes marcaram a alternativa correta. Verificamos que 

poucos conseguiram relacionar a produção de carboidratos ao fenômeno da 

fotossíntese, ou seja, menos de 50%. Esta questão está diretamente relacionada com a 

questão dissertativa número 2 sobre como as plantas se alimentam, em que 70% dos 

alunos citaram a fotossíntese como forma de alimentação das plantas. Porém ao 

formular a pergunta de modo diferente observamos diferentes interpretações dos 

estudantes sobre um mesmo tema.    

Podemos inferir que para os estudantes ao estudar “fotossíntese” a 

aprendizagem não desenvolveu significado, pois, o aluno aprende um conteúdo, um 

conceito, um determinado procedimento, quando consegue lhe atribuir significados. 

Quando ele aprende de modo puramente memorístico, não atribui significado ao 

conteúdo. Nesse caso, é possível que o estudante utilize o conhecimento, sem 

entender e refletir o que está fazendo (COLL, 1990).  

Para analisarmos este item reportamo-nos ao que afirmam Bizzo e Kawasaki 

(2000) a fotossíntese é um processo que o estudante memoriza, mas não compreende, 

pois não consegue relacioná-lo a outros conhecimentos que lhe permitiriam ter uma 

visão global dos processos envolvidos em nutrição vegetal. Todavia, Souza e 
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Almeida (2002), ao pesquisarem as interpretações dos alunos de 8ª séries do Ensino 

Fundamental acerca da fotossíntese, identificaram que os alunos apresentavam ideias 

vagas sobre o fenômeno, mas que segundo as autoras, são ideias que passam a 

impressão de que explicam tudo, tais como:  

 

“Fotossíntese é o processo das plantas”; “Fotossíntese é algo ligado a 
animais e plantas”; “É o fenômeno da natureza”, A planta é capaz de 
produzir seu próprio “alimento”, “Pelo processo utilizando a luz solar”.  A 

planta transforma a luz solar em alimento (grifo nosso). (SOUZA; 
ALMEIDA, 2002, p. 100,). 

 

 

 
 

Gráfico 2 - Análise de categorias  das respostas relativa ao  questionário de sondagem sobre 

os  dos conhecimentos prévios dos estudantes,  questão 8: A fotossíntese como processo vital 

para todos os seres vivos 

 

 

A3: “Sim. Por meio da fotossíntese, e também retirando a água e os sais minerais do 

solo através da raiz”. 

A8: “Sim. As plantas consomem água do solo, e sais minerais também. A planta 

também é capaz de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese”. 

A partir das repostas, verifica-se que os alunos têm a sensação de saber o todo, 

mas as respostas refletem apenas um conhecimento vago. Além disso, o termo 

fotossíntese é visto como obstáculo em trabalhos realizado por Almeida (2005), pois 

para esta autora o termo traz um sentido para cada indivíduo e pelo fato de ser 

considerado “importante” na linguagem da ciência. Além disso, o termo é 

amplamente utilizado como sinônimo de reprodução, energia, respiração, 
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pigmentação da planta, transformação, metamorfose, alimento, ou, então, associado 

a frases feitas, como “produção do próprio alimento”.  

 

  

 

Gráfico 3 - Análise  de categorias  das  respostas relativa ao  questionário de sondagem dos  

conhecimentos prévios dos estudantes,  questão 9:  Grupos de plantas que os estudantes 

veem no caminho para a escola 

 

Sobre a quais grupos pertencem às plantas que todos os dias os estudantes 

veem no caminho para a escola, apenas oito alunos responderam corretamente.  Em 

entrevista focal e individual, dois estudantes disseram desconhecer que as plantas 

eram classificadas de acordo uma tendência evolutiva, para eles todas as plantas 

pertenciam a uma mesma espécie ou grupo. Se compararmos a resposta, a maioria 

dos alunos optou por assinalar briófitas como sendo os vegetais mais abundantes e 

vistos por eles no caminho para a escola. Sabemos que as angiospermas são as 

plantas de maior ocorrência em nosso planeta, apresentando-se nos mais diversos 

tamanhos, formas e ambientes, dotadas de flores e frutos. No entanto, a morfologia e 

diversidade destas plantas deve ter sido um fator limitante para identificar este 

grupo como o mais representativo no caminho de casa, isto por causa da informação 

acerca da diversidade que apresenta este grupo e o desconhecimento das 

características das briófitas pelos estudantes. Podemos verificar pela afirmação a 

seguir: 
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A maioria das plantas visíveis constitui-se atualmente de angiospermas. 
Árvores, arbustos, gramado, campos de trigo e milho; frutas e legumes nas 
cestas de uma mercearia; as cores brilhantes nas vitrines de uma floricultura; 
cactos e roseiras espinhentas; onde quer que você esteja à planta com flores 
também estarão [...] Em termo de sua história evolutiva, as angiospermas 
são um grupo de plantas com sementes que apresentam algumas 
características especiais: flores, frutos são características de seu ciclo de vida 
que diferem daqueles de outros organismos [...] (RAVEN; EVERT; 
EICHHORN, p. 354, 2007). 

 

 Para a questão: Quais os processos vitais realizados pelas plantas e animais? 

70% dos alunos acertaram a resposta. Esse índice possivelmente se deve à relação 

feita com os animais, visto que a respiração é um processo contínuo realizado por 

animais e vegetais. Diversos trabalhos, entre eles o de Oliveira et al (2002), mostram 

que os alunos tendem a não discriminar a respiração da fotossíntese; dizem por 

exemplo que as plantas respiram o ar de forma oposta à dos animais e que a 

fotossíntese é uma espécie de respiração, ou ainda que as plantas respiram oxigênio 

de dia e de noite dióxido de carbono.  

 

 

Gráfico 4 - Análise de categorias  das respostas relativa ao  questionário de sondagem dos 

conhecimentos prévios dos estudantes,  questão 10: Processos vitais realizados pelas plantas 

e animais 

 

Segundo Bizzo (2010), é importante que o professor conheça as concepções da 

turma. O próprio aluno precisa estar consciente das suas explicações para os 

fenômenos, pois é desse modo que ele poderá perceber’’ algumas contradições e 

falhas na sua maneira de pensar.  
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Esse é o ponto de partida ideal para a elaboração de estratégias que 
favoreçam um contraste entre as explicações dos alunos para os fenômenos e 
os próprios fenômenos. A proposição de atividades que contradigam ou 
ampliem as concepções alternativas dos alunos, pode, por exemplo, criar 
uma insatisfação e contribuir para que sintam necessidade de modificar tais 
ideias. É esse conflito cognitivo que pode sugerir um caminho no qual a 
construção do conhecimento se dará (BIZZO, 2010, p. 77). 

 

Para Vigotski (1998) deve se dar valor àquilo que o aluno já sabe, pois isto 

pode ser mais uma etapa no processo do desenvolvimento cognitivo e não o 

parâmetro para nivelar o seu aprendizado. Nesse sentido, a zona de 

desenvolvimento proximal pode revelar aos professores o que realmente o aluno 

precisa aprender, pois o fato da mediação ajudá-lo a resolver problemas que não 

conseguiria realizar espontaneamente, o torna apto para internalizá-los no futuro.  

 
 

3.2- Construindo mapa conceitual  
 

 

 Nesta EE, pretendeu-se analisar e avaliar a integração dos conceitos 

estabelecidos pelos alunos, por meio da avaliação dos mapas produzidos por estes. 

Anterior a esta atividade foi ministrada pela professora-pesquisadora aula expositiva 

dialogada em Power Point com uso da TV Pendrive para explicar as características 

gerais, evolutivas, importância econômica e ecológica dos grupos de plantas 

(Apêndice E). Nesta aula também foram respondidas às questões do questionário de 

sondagem aplicado no início do projeto. 

 Após o término da aula a pesquisadora solicitou aos estudantes que 

produzissem um mapa conceitual mostrando as características gerais dos vegetais. 

Para a construção desta atividade foi explicado aos discentes à função de um MC e 

como desenvolver este instrumento. As professoras distribuíram para os presentes um 

diagrama contendo o passo a passo da elaboração de um MC13. Além disso, demostraram no 

quadro branco a organização de um mapa.  

                                                      
13 Disponível em: 
<http://projetodeaprendizagem.pbworks.com/w/page/19250030/Material%20de%20Apoio>. 
Acesso em: 05 de mai, 2013.  

http://projetodeaprendizagem.pbworks.com/w/page/19250030/Material%20de%20Apoio
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Foi distribuído para cada grupo uma cartolina, para que estes organizassem 

seu MC. O seguinte comando foi dado: Para o trabalho extraclasse os estudantes deverão 

se reunir em grupos e construir um mapa de conceitos abordando as características das 

plantas. O trabalho pode abranger todos os grupos ou apenas um, ficando, portanto, a critério 

de cada equipe, o modo de construção dos mapas. Além de elaborarem os mapas, os grupos 

socializarão suas produções com a classe. 

A professora-pesquisadora explicou que as características gerais das plantas 

descritas em aulas anteriores deveriam servir de ancoragem para a formulação da 

referida atividade (Reino Plantae) e o livro-texto adotado na escola poderia servir de 

suporte para o estabelecimento dos conceitos.  

Na apresentação dos MC, os grupos foram à frente da sala e compartilharam 

suas produções (Figura 2 e 3) com os colegas e professoras. Observamos certa 

inibição e dificuldade em pronunciar corretamente os nomes dos grupos de plantas a 

exemplo, de monocotiledônea entre outras nas equipes que expuseram o seu mapa. 

Dentre os grupos, apenas um não conseguiu apresentar. Ressalta-se que os alunos 

dessa equipe têm como hábito sentar-se no final da sala e embora demonstrando 

timidez quando solicitados a participar das atividades, conversam bastante entre si 

durante as aulas. Foi solicitado pela professora-regente caso um (a) aluno (a) de outra 

equipe desejasse poderia ajudar o grupo (o que foi feito prontamente por uma aluna). 

Para análise e avaliação dos cinco mapas produzidos pelos alunos foram 

utilizados os critérios de Ruiz-Moreno et al. (2007) listados abaixo. 

a) Conceitos apresentados e níveis de hierarquia conceitual 

partindo dos conceitos gerais para os mais específicos, 

incluindo exemplos. 

b) Relação ou inter-relação entre os conceitos, entre cruzamento 

e palavra de enlace e significado lógico do ponto de vista 

semântico. 

c) Estrutura do mapa sequencial ou em rede, presença de 

relações cruzadas (inter-relações não hierárquicas entre 

segmentos distantes do mapa, as quais estabelecem novas 
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relações entre conceitos ou campos de conceitos). 

Criatividade, relacionado à estética do mapa.  

A figura 02 é um modelo de mapa conceitual para plantas em que o conceito 

geral está ordenado na parte superior ao centro no topo do mapa, e diferentes 

conectivos relacionados às plantas estão inseridos em uma posição intermediária 

ligados por palavra de enlace, alguns exemplos são citados para cada grupo de 

plantas. 

Na análise e avaliação dos MC, certificamos que houve relação entre os 

conceitos mais geral(is), mais inclusivo(s) em três mapas e todas as linhas de 

cruzamento apresentavam palavras de enlace, ou seja, conectivos (Figura 2 e 3). Na 

maioria dos mapas, as palavras selecionadas para ligar as palavras-chaves foram 

fundamentais para os alunos organizarem o MC e relacionarem os conhecimentos 

cognitivos sobre os grupos vegetais, observado no exemplo (Reino Plantae dividido:  

plantas avasculares, plantas vasculares). Três mapas mantiveram uma hierarquia 

vertical de cima para baixo, em ordem descendente, de generalidade e inclusão. 

 

Figura 2 - Plantas: Mapa de conceitos produzido pelos alunos 

 

A figura 03 é um modelo de mapa para o reino Plantae em que o conceito geral 

de plantas está no início do mapa, à esquerda, e gradualmente, os demais conceitos 
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são agregados até completar o diagrama. Diferentes divisões ou clados de plantas 

estão em um nível intermediário e exemplos específicos dos grupos de vegetais estão 

na base do mapa. 

 

 

Figura 3 - Reino Plantae: Mapa conceitual produzido pelos alunos 

 

Dessa forma os principais “conceitos” sobre os vegetais foram elencados  nos 

MC como avascular, vasculares, espermatófitos, fanerógamas.  Entretanto, a própria falta 

de hábito em construir MC talvez foi o principal obstáculo a ser superado pelos 

alunos. Afinal, foram os primeiros mapas construídos por eles, baseados na 

informação da professora regente e no esquema fornecido por esta, de como 

construir um MC. Durante a apresentação houve colaboração dos presentes, que 

aplaudiram os colegas, mostrando interesse e respeito pelo trabalho das equipes. 

 No item “estrutura dos mapas” nem todos apresentaram relações cruzadas, 

mas a maioria dos mapas continha a relação de hierarquia e estruturação linear ou 

em rede. Houve criatividade na montagem dos MC, quando os estudantes 

adicionaram imagens para exemplificação dos grupos de plantas. Com relação às 

palavras de enlace ou conectivos, três mapas traziam os conectivos para explicar a 

relação entre os conceitos.  Todavia dois mapas não mostraram esse link, essa união 

que cria uma proposição, com dois ou mais termos unidos por uma ou mais palavras 

para formar uma unidade semântica. 

Na produção dos MC, verificamos acertos, equívocos conceituais e erros de 

concordância. Além disso, algumas conexões foram feitas aleatoriamente, sem 



 
 

97 

relação entre os conceitos ligados. Isto foi observado nas conexões propostas entre 

tecido, avascular, e fundamental. Aqui não foi adicionando qualquer palavra ou 

explicação no esquema, isso pode indicar que os discentes não estavam certos da 

existência de ligação entre esses termos ou não sabiam como deveria ser feito.  

Ao término das explanações dos alunos, a pesquisadora fez alguns 

questionamentos e esclareceu dúvidas que surgiram na apresentação, a exemplo de 

um grupo, que na apresentação disse não entender o que significava seres haploides e 

diploides, assim, como apontou os equívocos que surgiram a partir das tarefas 

elaboradas e apresentadas pelos grupos. 

Nesta atividade, os alunos foram sujeitos ativos do processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos. Porém uma limitação observada na apresentação dos 

MC estava relacionada à linguagem oral, (pronúncia) dos estudantes que não 

conseguiam articular corretamente palavra como: Angiosperma, Coniferophyta, 

Eudicotiledônea, entre outras.  

Esse limite é comentado por Vigotski (2007, p. 101 – 102) a aquisição da 

linguagem pode “ser um paradigma para o problema da relação entre aprendizado e 

desenvolvimento. A linguagem surge inicialmente como um meio de comunicação 

entre a criança e as pessoas em seu ambiente [...]”. No momento em que uma criança 

assimila o significado de uma palavra, ou domina uma operação como a adição ou a 

linguagem escrita, seus processos de desenvolvimento estão basicamente completos. 

Na verdade naquele momento eles apenas começaram. 

Neste contexto, Moreira (2006); Novak e Gowin (1988) explicam que como 

instrumentos didáticos, os mapas podem ser usados para mostrar as relações 

hierárquicas entre os conceitos que estão sendo ensinados em uma aula, em uma 

unidade de estudo ou em um curso inteiro. Eles explicitam relações de subordinação 

e superordenação, que possivelmente afetarão a aprendizagem de conceitos. São 

representações concisas das estruturas conceituais que estão sendo ensinadas e, como 

tal, provavelmente facilitarão a aprendizagem dessas estruturas. 

Neste aspecto, podemos inferir que os alunos começaram a se apropriar da 

linguagem científica dos conhecimentos botânicos, a partir da apresentação dos MC. 

Neste aspecto Vigotski (2007) explica que a principal distinção na apropriação dos 
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conceitos científicos e cotidianos é o vínculo existente entre os tipos de conceito e a 

tomada de consciência desses conceitos pelo sujeito.  

 
 

3.3-   Montagem de um terrário de briófitas e pteridófitas 
 
 

Conforme Cancian e Frenedozo (2010), as experiências de sala de aula têm 

demonstrado que somente a descrição das características dos grupos vegetais não é 

suficiente para que haja o efetivo aprendizado dos alunos. Quando se utilizam 

materiais botânicos, verifica-se que a aula torna-se mais dinâmica e interessante e o 

estudante passa a ter participação ativa no processo da aprendizagem.  

Nesta perspectiva, foi solicitado aos alunos a construção do terrário de 

Briófitas e Pteridófitas, a fim de caracterizar e identificar morfologicamente as 

estruturas destas plantas. A opção por estes grupos se deu por quatro motivos: 

a) Por serem as Briófitas o provável elo entre as plantas terrestres e as algas.  

b) Para responder de forma mais efetiva à questão do questionário de 

sondagem aplicado no inicio do projeto quando questionados qual grupo 

de plantas de maior diversidade; 46% responderam serem as Briófitas e 

apenas 26, 7% acertaram.  

c) Após aula teórica e resolução de atividade envolvendo as Briófitas e 

Pteridófitas os alunos continuavam a fazer confusão entre estes grupos e 

as Angiospermas.  

d) No terrário por ser um recipiente transparente com pedras, areia, terra e 

plantas, é possível simular um modelo em miniatura de um ecossistema 

terrestre autossustentável e propicia observar a influência dos fatores 

bióticos e abióticos que influenciam os seres que vivem naquele espaço; 

assim como ajuda a assimilar conceitos científicos.  

Anterior à montagem do terrário, foi ministrada uma aula teórica explicando 

as características gerais dos grupos em estudo (Apêndices F e G), para avaliação 

desta atividade foi requerido aos alunos que fizessem uma atividade em classe com 

roteiro pré-estabelecido (Apêndice H) sobre as diferenças e semelhanças entre 

Briófitas e Pteridófitas. Para a execução da atividade os estudantes fizeram uso do 
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LD. Algumas dificuldades foram relatadas pelos estudantes no desenvolvimento da 

tarefa, os quais solicitavam constantemente a ajuda das professoras para entender as 

imagens.  

 Entre os obstáculos observados na tarefa desenvolvida pelos estudantes, a 

dificuldade para identificar nas imagens a função das estruturas indicadas por 

números, culminou para que estes não conseguissem terminar a atividade no 

período de aula, sendo permitido que finalizassem em casa e entregassem na 

próxima aula. Na aula seguinte os alunos entregaram as atividades respondidas, as 

quais foram discutidas na aula da montagem do terrário. 

Para a elaboração dessa atividade (Figura 4a e Figura 4b), foram coletadas 

amostras de duas espécies de Bryophyta: Neckera complanata Hedw. Huebener e 

Bryum sp e de uma espécie de Pteridófitas da espécie Doryopteris pentagona  Pic. Serm. 

Todas foram retiradas com o substrato para cultivo em aquário ou em outro 

recipiente com tampa; também foi usada uma espátula para evitar danificar os 

rizoides e raízes dos respectivos exemplares.  

 

  

      Figura 4ª - Terrário visto de cima                Figura 4b - Terrário visto lateralmente 
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O material foi coletado pela professora-pesquisadora (Figura 5) em um sítio 

nas proximidades do município de Jequié. A coleta das espécies de Briófitas e 

Pteridófitas foram feitas em árvores de cacau (Theobroma cacao L.) e rochas 

respectivamente. Na montagem do terrário foram empregados outros materiais 

como carvão vegetal, para absorver a umidade e evitar que as plantas sejam 

contaminadas por fungos; pequenos pedaços de rochas que conservam o calor; água, 

para manter a umidade do solo; garrafa Pet, vaso plástico e um pequeno aquário 

para acondicionar as plantas. Antes do inicio da atividade foi necessário explicar a 

importância e os tipos do terrário fechado e aberto e as diferenças que determinam 

cada um. 

 

 

Figura 5-Briófita usada na montagem do terrário em sala de aula 

 

Além das plantas coletadas pela professora-pesquisadora, foi solicitado aos 

alunos que trouxessem de casa exemplares de Pteridófitas, por serem os vegetais 

mais fáceis de serem encontrados, pois os mesmos são utilizados com frequência 

como plantas ornamentais no interior de casas. No entanto, aqueles que acataram a 

sugestão trouxeram equivocadamente espécies em sua maioria de angiospermas 

coletadas do pátio do colégio, ou de casa, a exemplo de plantas como: Tradescantia 
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pallida purpurea (Rose) D. R. Hunt var. purpurea; Pilea microphylla  (Figura 6), entre 

outras encontradas no jardim do colégio. Foram poucos os estudantes que 

conseguiram reconhecer e coletar espécies de Pteridófitas. 

 

 

 

Figura 6 - Planta confundida pelos estudantes como sendo Pteridófitas 

 

Diante desse quadro torna-se importante o desenvolvimento de atividades 

práticas como a construção de um terrário, pois embora os alunos tenham feito o 

exercício em classe sobre o grupo de briófitas e pteridófitas com utilização de 

imagens com o objetivo de identificar as diferenças e características dos dois grupos e 

a pesquisadora tenha ministrado aula teórica e apresentado um vídeo14 com música 

caracterizando as briófitas; percebemos que estes não reconheciam as diferenças 

entre os diferentes grupos de vegetais, tendo em vista, que terminaram confundindo 

as plantas avasculares e vasculares sem semente com as Angiospermas. 

Durante e após realização da montagem do terrário os estudantes fizeram 

alguns questionamentos elencados abaixo. Foi possível a partir das dúvidas chegar 

                                                      
14 < http://www.youtube.com/watch?v=93TPAt6uMlo> Acesso em: 05 de mai., 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=93TPAt6uMlo
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aos conceitos científicos sobre estes grupos de plantas, suas características, ciclo de 

vida, semelhanças e diferenças, evolução e importância ecológica.  

FA1: “Professora, a grama também é uma briófita?” 

FA2: “Essas plantas aí dentro fechadas, não vão morrer por falta de ar e de água?”. 

FA2: “Onde as plantas vão conseguir a água para sobreviverem?” 

FA3: “Quando as plantas crescerem aqui dentro não vai ter espaço pra elas, então elas 

vão morrer?” 

FA11: “A camada verde que se forma sobre a água são Briófitas também?” 

De acordo com Bizzo (2009), em uma atividade como esta é comum que os 

alunos afirmem que as plantas morrerão sufocadas devido à falta de ar. A partir da 

troca de ideias entre os estudantes é possível proporcionar oportunidades de se 

expressarem melhor o que entendem. 

Para explicar acertos e equívocos, Vigotski (2007, p. 155) faz uma analogia 

quando relata que “a formação de novos sistemas funcionais de aprendizado inclui 

um processo semelhante ao da nutrição no crescimento do corpo, em que 

determinados momentos certos nutrientes são digeridos e assimilados outros são 

rejeitados”. Além disso, à medida que os estudantes enfrentam situações em que são 

solicitados a utilizar os conhecimentos com seus conceitos aprendidos, estes podem 

apresentar um conjunto variado de conceitos acertados ou equivocados.   

Durante esta atividade em uma perspectiva do ensino tradicional, um 

observador que cruzasse a sala poderia concluir que, durante a realização da 

montagem do terrário, havia muito barulho e, portanto, o aspecto disciplinar foi 

totalmente negligenciado, todavia verificamos que as conversas entre os alunos 

estavam relacionadas à atividade. Nesse aspecto Bizzo e Kawazaki (2000) e outros 

autores citam o barulho durante as aulas práticas como um fator de motivação e 

interesse dos alunos.  

Uma sala de aula onde o aluno se sinta estimulado a fazer perguntas para 

expressar sua curiosidade, avançar além do senso comum, sem, entretanto, ter seu 

conhecimento prévio desvalorizado, provavelmente será um espaço favorável ao 

aprendizado. Neste contexto importante propiciar situações, tanto coletivas como 

individuais, “para observações, questionamentos, formulação de hipóteses, 
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experimentação, análise e registro, estabelecendo um processo de troca professor 

classe para gerar novas indagações” (PAVÃO, 2008, p. 18). 

Segundo Krasilchik (2011), o uso de aulas práticas possibilita o envolvimento 

dos alunos em investigação científica para resolução de problemas, desperta o 

interesse destes e proporciona a apreensão de conceitos básicos, podendo assim 

estabelecer um contato direto entre os alunos e os fenômenos da natureza. Nesse 

contexto, embora muitos estudantes em um primeiro momento não conseguiram 

diferenciar os grupos de plantas que estudavam, todavia, percebemos que foi o 

ponto de partida para que os alunos conseguissem  observar e perceber as principais 

diferenças que separam um grupo do outro. 

 

 

3.4- Resolução de palavras cruzadas 

 

 

Esta atividade foi produzida individualmente pelos estudantes com o auxílio 

do livro texto, tendo como objetivo estabelecer relações entre os diferentes grupos de 

plantas terrestres (relação de semelhança, diferenças e aspectos evolutivos).  

As palavras cruzadas foram compostas por sete itens dispostas na horizontal e 

dez na vertical (Apêndice I). As questões que constavam nas palavras cruzadas 

foram elaboradas a partir das aulas ministradas. Foi permitido que os alunos 

fizessem uso do LD adotado pela escola para responder as questões. As palavras 

cruzadas foram elaboradas no programa Word, e posteriormente impressa e 

entregue aos estudantes em sala. A atividade foi respondida após a professora-

pesquisadora ter feito uma exposição oral dos grupos vegetais com recurso da TV 

Pendrive, em seguida foi distribuída a atividade aos discentes. O tempo 

disponibilizado para responder essa atividade em sala de aula não foi suficiente, 

sendo permitido aos alunos terminarem em casa e entregarem as respostas na aula 

seguinte.  

Nesta proposta, o desafio enfrentado pelo aluno foi o preenchimento das 

palavras cruzadas, que o obriga a tomar decisões e desenvolver a habilidades, como 

pesquisar no livro didático ou em outra fonte sobre o conteúdo em estudo, reelaborar 
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conceitos e definições e relacionar palavras e letras de sua estrutura cognitiva com 

lacunas ou palavras existentes. 

Na aula seguinte os alunos devolveram a atividade, todavia, a maioria não 

respondeu a questão de número sete, cuja pergunta era: grupo que tem um ancestral 

comum com as plantas. A justificativa para não responderem a questão foi à 

inexistência de resposta. Foi necessário a professora-pesquisadora explicar e 

relembrar para a classe a evolução das plantas terrestres, como citado por Judd et al. 

(2009, p. 156). 

 

 [...] A maioria das análises filogenéticas tem sustentado uma ramificação 
basal das plantas verdes em duas linhagens, as clorófitas, contendo a 
maioria das "algas verdes", e o clado das estreptófitas, que compreende as 
plantas terrestres e outras linhagens incluídas nas “algas verdes”. 

 

Para muitos autores como Benedetti Filho et al (2009) as palavras cruzadas 

geralmente são utilizadas como meio complementar para auxiliar o processo do 

ensino e da aprendizagem. É um método de ensino alternativo e complementar para 

auxiliar na aprendizagem da turma, em qualquer disciplina e série. Trata-se de um 

método lúdico no qual o estudante vai descobrindo as respostas com os próprios 

erros ou acertos.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), nesta atividade deve ser enfatizada a 

capacidade dos alunos de pesquisar, de buscar informações, abalizá-las e selecioná-

las, além da capacidade de aprender, criar e formular. Assim, ao invés de um simples 

exercício de memorização, o aluno deve ser capaz de formular questionamentos, 

diagnosticar problemas e propor soluções para a realidade na qual se insere. 

Para Barbosa (2000), é necessário dispor de ferramentas alternativas que 

vislumbrem o escape da rotinização. Contemplar-se-á momentos individuais e 

coletivos; valorizar-se-á em algumas situações, a ação deliberada da criança e 

adolescente e em outras a orientação do profissional; utilizar-se-á de espaços tanto 

internos como externos no ensino e aprendizagem. 

No desenvolvimento cognitivo que favorece o crescimento dos alunos, é 

necessário o uso de instrumentos facilitadores; o lúdico pode ser utilizado como 

promotor da aprendizagem nas práticas escolares, possibilitando a aproximação dos 
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alunos ao conhecimento científico. Neste sentido, trabalhar com ludicidade se 

constitui um importante recurso para o professor desenvolver a habilidade de 

resolução de problemas, a favorecer a apropriação de conceitos e atender aos anseios 

daqueles que ainda estão em processo de desenvolvimento (CAMPOS; 

BORTOLOTO; FELICIO, 2008). 

Na concepção de Vigotski (2007), a palavra cruzada cria uma zona de 

desenvolvimento proximal no adolescente, e este se comporta diferente do 

comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário. Na 

resolução de palavras cruzadas é como se ela fosse maior do que é na realidade. 

Como no foco de uma lente de aumento, a palavra cruzada contém todas as 

tendências do desenvolvimento de forma condensada, sendo, ela mesma, uma 

grande fonte de desenvolvimento. Neste sentido, Vigotski (2007) afirma que as 

palavras cruzadas são extremamente importantes para o desenvolvimento do 

estudante, provocando mudanças, criando situações de aprendizagem que a 

auxiliam a desenvolver conceitos.  

 

 

3.5-  Construção de  uma história em quadrinhos  

 

 

Sabemos que o processo de aprendizagem se dá por múltiplos caminhos. 

Desde os postulados piagetianos sobre a aprendizagem até a compreensão da 

aprendizagem sociocultural baseado na teoria  vigotskiana o conhecimento se mostra 

bastante versátil na forma de se apresentar e se tornar hegemônico enquanto 

construção humana. Diante do contexto e como forma de dinamizar as aulas com 

enfoque nos conteúdos de Botânica, foi sugerido aos estudantes a elaboração de 

Histórias em Quadrinhos (HQs). 

Para a realização desta atividade os alunos foram convidados a se dividirem 

em grupos de quatro ou cinco alunos. Na criação das HQs, os grupos poderiam 

utilizar diferentes instrumentos como: software a HagáQuê, desenhos manuais, 

colagem, entre outros. A produção ficou a critério dos estudantes, e as HQs 

produzidas por estes deveriam ter como tema a diversidade das Gimnospermas e 
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Angiospermas. A proposta da atividade não seguiu nenhum roteiro de como estes 

iriam organizar suas histórias. Apenas um grupo não abordou o tema sugerido pela 

pesquisadora, estes produziram uma história cujo título foi: Musgo e sua Turma, em 

que abordaram de forma resumida os grupos de briófitas, gimnospermas e 

angiospermas.  Este grupo construiu sua HQ em sala, durante a apresentação dos 

colegas. Além de produzir as HQs, os alunos socializaram por meio de leituras e 

dramatização suas produções para os colegas e as professoras.  

Na avaliação das histórias foram utilizados critérios como coerência do 

diálogo entre os personagens das HQs, tipos de personagens, a criatividade, os 

recursos semióticos, compreensão dos conceitos, abrangência dos conteúdos 

estabelecidos, apresentação do grupo e o grau de comprometimento dos estudantes 

com a tarefa estabelecida. 

Ao analisarmos e avaliarmos as cinco HQs criadas pelos estudantes, 

observamos que uma cujo título é “Amor entre uma gimnosperma e angiosperma” 

(Figura7) possui erros de conceito quando se referem ao pinheiro (Gimnosperma) e a 

rosa (Angiosperma) como avascular (Figura 8). No entanto, os alunos conseguiram 

perceber a relação de semelhança e diferença entre esses dois grupos de plantas. No 

exemplo, (Figura 8) tem-se a tirinha que mostra quando o pinheiro diz para a rosa: 

 

Figura 7 - Capa com o título da HQ 
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Figura 8 - HQ produzida pelos alunos 

 

Pinheiro: “Não somos tão diferentes, temos tantas coisas em comum, como: temos 

sementes, grãos de pólen, não necessitamos de água para reproduzir”. 

Rosa1: “Ele também se reproduz por flores. Tá vendo como combinamos?!” 

Rosa2: “A flor dele não chega ao nível de complexidade da nossa”. 

A HQ mais completa em relação à abrangência dos conteúdos simula uma 

aula tradicional em que o professor permanece de pé ao lado do quadro em frente  

aos  alunos  que estão sentados em suas respectivas carteiras. Trata-se, entretanto, de 

uma aula expositiva dialógica em que alunos e professor interagem por meio de 

perguntas e respostas, a exemplo, do diálogo abaixo (Figura 9) observado em um dos 

quadrinhos.  

Considerando que a aula expositiva dialógica acontece em uma conversa com 

os alunos, em que o professor faz indagações e os alunos dão as respostas 

interligando conceitos propiciando a aprendizagem. Abaixo temos a transcrição do 

diálogo professor/aluno (Figura 9). 
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Figura 9 - Representação de uma aula expositiva dialogada 

 

Aluno: Professora como seria a classificação dessas plantas?(se referindo ao grupo 

de Gimnospermas). 

Professora: Gimnospermas são plantas vasculares com sementes nuas, que são 

distribuídas em quatro filos: 1. Coniferophyta; 2. Cicadophyta; 3. Gnetophita; 

4. Ginkgophyta”. 

Os estudantes deste grupo na criação das HQs reproduziram uma aula nos 

moldes tradicionais, em que reúne os elementos do cotidiano da sala de aula. A 

interação entre o professor/aluno é um componente forte nos diálogos (Figuras 9, 10, 

11 e 12) e utilizaram como referência para os diálogos entre os personagens a 

classificação das plantas  de acordo com o que traz o LD adotado pela escola em que 

a pesquisa se realizou.  

 

As classificações mais modernas que utilizam metodologia cladística, 
consideram como pertencentes ao reino Plantae todos os organismos que 
apresentam, no ciclo de vida, embriões multicelulares maciços que se 
desenvolvem à custa do organismo materno. A palavra embrião vem do 
grego em, dentro, e bryen, expandir, referindo-se à capacidade de 
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desenvolvimento própria dos embriões. Possuir embrião maciço, isto é, que 
não desenvolve cavidades internas como o dos animais, é apomorfia típica 
das plantas, que nenhum outro grupo apresenta. Por isso alguns autores 
propõe que seja usado o termo Embryophytes para denominar o filo das 
plantas, o que, segundo ele evitaria mal-entendido, uma vez que o termo 
planta já foi empregado no passado para designar também algas e fungos 
(AMABIS; MARTHO, 2004, p. 137). 

 

 
Figura 10 - Representação do diálogo entre o professor e o aluno 

Em toda HQ (Figura 10) existe o predomínio dos questionamentos dos alunos 

ao professor. Ao questionar oportuniza o posicionamento criativo e reflexivo maior 

participação do estudante no processo de ensino e da aprendizagem e  

consequentemente o desenvolvimento do pensamento crítico.  

Aluno: “O que seria polinização?” 

Aluno: “Como se caracteriza o ciclo de vida das Gimnospermas?” 

Neste aspecto é importante que o professor trabalhe sempre a partir das 

perguntas, nunca a partir de respostas prontas. Respostas prontas significa apenas 

reproduzir um conhecimento, enquanto o questionamento produz conhecimento. 

Por meio das perguntas o professor deve buscar a troca de experiências com seus 

alunos, e entre seus alunos, por meio de descobertas coletivas, de novas 

interpretações do conhecimento. Observamos que nesta HQ produzida por um dos 

grupos há um diálogo constante entre o professor e o aluno, em que a maioria das 

vezes quem  questiona e argumenta são os estudantes (Figura 11).  
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Figura 11- Representação de uma aula dialógica entre professor/aluno 

Aluno: “Professora como se explica a polinização das Angiospermas”? 

Aluno: “E as Angiospermas também possuem sementes?” 

 

Figura 12- Representação de um professor solicitando exercício ao aluno 
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No encerramento da aula o aluno diz (Figura 12) 

Aluno: “Vamos fazer o que pró Marta?” 

Professora: “Encerramos o nosso assunto da unidade, e agora vamos por em prática. 

Vocês irão fazer um quadro e colocar exemplos de Angiospermas e 

Gimnospermas como vocês podem ver aqui no quadro”. 

A HQs produzida neste grupo é uma típica aula tradicional cujo diferencial 

são os questionamentos feitos pelos alunos durante a aula, estabelecendo um diálogo 

constante em que há as questões problematizadoras e respostas às interrogações 

formuladas pelo professor e pelos estudantes. Percebe-se que ao formular as questões 

os alunos demonstram um grau de entendimento dos conteúdos.  

Nesse contexto podemos inferir que a interação entre professor e alunos na 

sala é um elemento que se constitui como um dos principais fatores no processo de 

ensino e da aprendizagem, sendo que sua compreensão não apenas facilita este 

processo como também influi na qualidade de ensino.  

Na HQ intitulada de Reino Plantae, os dois personagens iniciam um diálogo 

curto, mas elucidativo do ponto de vista da evolução das plantas, haja vista, em que 

um pergunta: (Figura 13) 

 

Figura 13 - HQ: representando a origem das plantas (Reino Plantae) 
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Personagem 1: “Me fala um pouco sobre o que você tanto estuda”. 

Personagem 2: “Estou estudando o Reino Plantae”. 

Personagem 1: “Hum botânica?” 

Personagem 2: “É, você sabia que as plantas surgiram de um grupo ancestral de 

algas  verdes?” 

A aula expositiva dialogada institui o diálogo entre o professor e os estudantes 

que confrontam suas ideias com os pensamentos de seus interlocutores. Nesse 

aspecto a aula expositiva dialógica estabelece significado para a relação entre o 

professor e estudante ao instituir o diálogo como mediador do trabalho em sala de 

aula, uma vez que a discussão torna-se estratégica para o estudante confrontar suas 

ideias com as ideias do professor, colegas, autores, textos de referência, atividades 

práticas etc. O objetivo é aprofundar os conhecimentos que o estudante já possui no 

âmbito do tema abordado (LIMA; FREITAS, 2008). 

Além de exercitar a criatividade. Segundo Vigotski (1982), todas as pessoas 

são capazes de criar, de serem criativas, independentemente de sua classe social. O 

homem é um ser criativo e para explicar como surge a criatividade, ele responde  que 

a imaginação criativa é própria da consciência humana. Conforme Vigostki  salienta 

que a vida nos cerca de ideias  necessárias para criar e tudo que vai além da rotina 

envolve uma partícula mínima de novidades, se origina no processo criador do 

homem. 

Em uma das HQs há uma passagem relacionada à dificuldade de aprender 

Botânica (Figura 11). Conforme Silva (2008), a utilização de listas de nomes científicos 

e descrições de conceitos em excesso para o estudo dos vegetais torna o estudo das 

plantas demasiado teórico e desestimulante.  

A utilização de HQ como estratégias de ensino, permitiu aos discentes 

fomentar uma atitude reflexiva, à medida que ofereceu aos alunos a oportunidades 

de participação na construção dos diálogos em linguagem verbal e não verbal, nas 

quais estes conseguiram vivenciar uma variedade de experiências, entre elas, a 

tomada de decisões, a criatividade, a elaboração de conceitos  e a oportunidade  de se 

ajudarem mutualmente. 
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3.6- Conhecendo as plantas do entorno da escola 
 
 

Esta EE teve a finalidade de relacionar as diferentes espécies de Angiospermas 

como habitat, modo de vida, ecologia, morfologia externa, além de observar 

semelhanças e diferenças entre Angiospermas eudicotiledôneas e monocotiledôneas. 

Os alunos foram convidados a deixarem a sala de aula para visitar o entorno do 

colégio, acompanhados das professoras e orientados, a fazerem uso de celular para 

fotografar ou filmar as plantas e posteriormente produzir vídeo ou aula em Power 

Point, ou outro recurso para apresentarem na aula seguinte. Na produção dos vídeos 

ou aulas os alunos deveriam abordar as características das plantas que eles haviam 

observado na excursão, evidenciando principalmente as diferenças entre as duas 

classes eudicotiledôneas e monocotiledôneas. 

A escola proíbe o uso de celulares, portanto, foi necessário a professora-

pesquisadora solicitar à diretora permissão para que os alunos fizessem uso de tal 

instrumento. A permissão foi dada com algumas observações, entre elas, que os 

alunos utilizassem os celulares apenas no momento da aula no exterior do prédio, ou 

seja, na horta e jardim do colégio. 

As características gerais do grupo de angiospermas eudicotiledôneas e 

monocotiledôneas já haviam sido discutidas em aulas anteriores. Antes dos alunos 

saírem para a visita às plantas do entorno e horta do colégio, a professora-

pesquisadora distribuiu um resumo (Anexo A) com as principais diferenças 

morfológicas dos dois grupos. 

Durante a visita ao entorno da escola (Figura 14) os alunos à medida que 

caminhavam, fotografavam as plantas, procuravam sanar as dúvidas. A 

pesquisadora apontava as características morfológicas externas das folhas, caule, flor 

e, de acordo com a explicação em sala de aula sobre as características principais dos 

dois grupos questionava a qual grupo pertencia. É importante esclarecer que os 

alunos conseguiram acertar a maioria das plantas indicadas, ficando na dúvida a 

exemplo, do Allium fistulosum (Figura 15) conhecida popularmente na região como 

cebola verde ou cebolinha. Considerou-se como entorno da escola todo terreno no 

interior do colégio cercado por um muro.  
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Figura 14 - Visita ao entorno da escolar             Figura 15 - Horta escolar (Allium fistulosum) 

 

 A professora regente descreveu para os estudantes a existência de dois tipos 

de horta: A orgânica a qual se utiliza adubo orgânico, a exemplo, de restos de 

vegetais, folhas, etc., e a inorgânica que usa adubo e pesticida para melhorar o solo e 

matar as pragas. Durante esta visita os estudantes observaram as relações existentes 

entre os diferentes seres abióticos e bióticos. Questão sobre a importância da 

polinização foi focado quando os alunos tiveram a oportunidade de verem insetos 

prováveis polinizadores das flores. Sendo assim, as hortas escolares podem constituir 

excelente ferramenta lúdica para a integração de conteúdos que são trabalhados 

tradicionalmente nas escolas. 

A relação inseto-planta foi abordada, pois  foram observados algumas espécies 

de insetos durante a visita (Figura 16). A interação inseto-planta pode ocorrer 

principalmente pela dieta, entre insetos fitófagos e as plantas que servem de 

alimentos para eles, ou pela polinização, entre o inseto polinizador e a planta 

polinizada15. No entanto, essa interação nem sempre é benéfica.  Pode ocorrer que 

muitas espécies de lagartas são predadoras e podem comer as folhas, sugar a seiva, 

consumir o meristema (tecidos de crescimento), danificar as flores e os frutos e cortar 

as raízes. 

 

                                                      
15 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Coevolu%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em:  23 out, 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coevolu%C3%A7%C3%A3o
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Figura 16 - Interação inseto-planta vista durante a visita ao entorno do colégio 

Ao final da aula, os alunos foram convidados a elaborarem seus registros, em 

forma de texto seguido o seguinte comando: produzir uma aula em Power Point ou vídeo 

com as fotos tiradas no celular, mostrando as diferenças externas entre os dois clados de 

eudicotiledôneas e monocotiledôneas. 

A avaliação desta EE foi com base nos vídeos e aulas em Power Point 

construídas pelos estudantes (Anexo B e C). Em sala uma equipe apresentou sua 

produção em PPT. Os critérios para produção e apresentação constavam de 

exemplos de plantas fotografadas durante a excursão e respectiva identificação com 

nome popular. Identificação das plantas como sendo monocotiledônea e 

eudicotiledôneas. Em um vídeo cujo título era: Briófitas e Angiospermas havia 

relação incorreta entre os grupos de plantas analisadas. Durante a excursão ao 

entorno do colégio os estudantes não tiveram contanto com as Briófitas, as plantas ali 

observadas foram angiospermas eudicotiledôneas e monocotiledôneas. Mesmo com 

o título incorreto o grupo estabeleceu corretamente as diferenças morfológicas dos 

dois grupos vistos in loco e apresentaram exemplos de plantas com seus respectivos 

nomes populares.  

Um diálogo entre a professora-pesquisadora e um aluno, imediatamente após 

a saída da sala, no jardim do colégio:  
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Professora-pesquisadora: Apontando um coqueiro ornamental Dypsis lutescens 

(H.Wendl.). Beentje & J. Dransf. “O coqueiro é uma monocotiledônea ou uma 

eudicotiledônea?” 

FA1: “Monocotiledônea professora!” 

Pesquisadora: “Quais as características que permite fazer esta afirmação. Como você 

sabe que se trata de Monocotiledônea?” 

FA1: “Pela raiz”. 

Pesquisadora: “Mas você não está vendo a raiz”. 

FA1“Olha a espessura do caule professora!” 

Pelo diálogo é evidente que o aluno FA1 conseguiu diferenciar o clado das 

monocotiledôneas ao citar as raízes e em seguida quando confrontado, mencionou a 

espessura do caule como determinante para diferenciar os dois clados. As 

características elencadas pelo aluno para identificar e diferenciar o coqueiro como 

sendo monocotiledônea não é determinante para fazer tal afirmação.  Considerando 

que as monocotiledôneas em geral possuem um sistema caulinar de crescimento 

primário e o caule do coqueiro é do tipo estipe, não ramificado, em seu ápice prende-

se um tufo de folhas que protege a gema terminal. Entretanto, Bordenave e Pereira 

(2008) comentam que para que haja aprendizagem dos conteúdos existem elementos 

indicadores, entre estes estão à necessidade de resolver um problema, seja por 

motivação espontânea, seja por motivação induzida por outros (o professor, a 

questão, a prova, etc), o aluno faz algumas tentativas de ação, ensaia, tenta, observa, 

sente curiosidade, analisa, compara.  Isto tudo  configuram o processo de aprender.  

A escola mantém um jardineiro responsável por cuidar das plantas  no interior 

(próximo ao refeitório e jardim de inverno) e exterior da escola (pátio), o mesmo tem 

a incumbência de plantar e cuidar da horta escolar. Verificamos que as plantas e a 

horta no interior da escola são um excelente meio de propiciar a construção coletiva 

do conhecimento científico, ali são encontradas desde plantas daninhas, até espécie 

de uso medicinal. 

 

A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que 
possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em 
educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática de forma 
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contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e 
estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado 
entre os agentes sociais envolvidos (MORGADO, 2006, p. 1). 

 

Nas produções apresentadas pelos alunos (Anexo B e C), verificou-se que estes 

conseguiram identificar semelhanças e diferenças entre os dois grupos de 

angiospermas (eudicotileôneas e monocotiledôneas). Neste contexto citamos Vigotski 

para explicar que é necessário que eles tenham o domínio de vários conceitos para 

desenvolver determinada tarefa.  

 
Se, por exemplo, seu enfoque for aplicado na classificação usada na botânica, 
poder-se-ia dizer que, para ele, aluno o essencial não é o conhecimento das 
categorias taxionômicas, mas o domínio do procedimento de classificação 
(definição e aplicação dos critérios de classificação), classificação dos casos 
limite ou ambíguos, produção de novos elementos de uma classe e, antes de 
tudo, aprendizagem da execução das operações lógicas que ligam as 
diferentes classes entre elas, etc (grifo nosso). (VIGOTSKI, 2007 p. 3,). 

 

Vigotski (2007) trabalha constantemente com a ideia de reconstrução, de 

reelaboração, por parte de indivíduo, dos significados que lhe são transmitidos pelo 

grupo cultural. Assim, com relação à atividade escolar, é interessante destacar que a 

interação entre os alunos também provoca intervenções no desenvolvimento destes, 

este elemento foi muitas vezes observado pela professora da classe como pela 

pesquisadora enquanto os alunos discutiam alguns conceitos para ordenar as plantas 

em determinado grupo. 

 

 

3.7- Jogos de cartas e grupo vegetal 

 

 

Para Cury (2007), é importante deixar claro que por meio dos jogos é possível 

investigar e avaliar onde estão as dificuldades que interferem na aprendizagem dos 

alunos. Nesta perspectiva, foram produzidos pela pesquisadora dois jogos que foram 

aplicados como estratégias durante as aulas, o primeiro jogo  do grupo vegetal com 

abordagem evolutiva, com regras estabelecidas.  

Para a avaliação dos jogos, foram observados aspectos atitudinais como a 

capacidade dos estudantes interagirem em grupo, interesse e cooperação dos 
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participantes. Foram considerados também aspectos conceituais como os acertos e 

erros das questões.  

O jogo do grupo vegetal (Figura 17) com abordagem evolutiva (Apêndice K) 

foi elaborado em modelo de pôster no programa Power Point com dimensões de 90 

cm; e reproduzido em lona em tamanho 30 cm x 30 cm. Esse foi um jogo em que os 

estudantes precisam conhecer o conteúdo conceitual de modo que possa responder 

as perguntas para chegar ao final da partida antes que seu adversário e pode ser 

jogado por duas ou mais pessoas. Aquele que obter o maior número no lançamento 

do dado começa o jogo. Se o participante responder corretamente a primeira questão, 

continuará jogando até errar, quando passará a vez. Ganha aquele que responder 

corretamente o maior número de questões. Acompanha o jogo uma cartela com 

questões corretas para conferência após o final do jogo e um dado (Apêndice L). 

 

 

Figura 17 - Jogo do grupo vegetal com abordagem evolutiva 

 

Nesse jogo, verificou-se que os estudantes mesmo tendo contato com o 

conteúdo em aula anterior (Apêndice J) tiveram dificuldade no entendimento dos 

conceitos sobre os grupos vegetais e as regras do jogo de modo geral. Neste jogo a 

cada acerto forma-se um par. Exemplo: questão número 1- Quais as primeiras plantas 

terrestres que não possuem vasos condutores? A resposta se encontra no número 18- As 
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Briófitas não possuem vasos condutores de seiva. “A fase dominante é gametófito”. Portanto, 

a sequência correta para pergunta e resposta é 1 e 18.  

Na percepção da professora regente quando os estudantes começaram a 

entender e a interagir com o jogo, a aula estava no final. Verificamos que mesmo com 

objetivo claro, o jogo do grupo vegetal com abordagem evolutiva não favoreceu o 

ensino e a aprendizagem. Algumas limitações contribuíram para esse aspecto, entre 

eles destacamos o grau de complexidade do jogo, este consistia em 14 questões e 

igual número de resposta, enumeradas de 1 a 28; as perguntas separadas por ponto 

de interrogação para diferenciar das respostas, pois ambas as perguntas e respostas 

se encontravam no mesmo painel e não em uma sequencia numerada, 

consecutivamente, mas estavam distribuídas de maneira aleatória no tabuleiro; isto 

exigia dos estudantes tempo e disciplina para a busca. 

As respostas do jogo vinham formadas apenas por uma palavra ou frase ou 

acompanhada de uma informação, o tempo disponível de 20 minutos para jogar foi 

outro fator limitante. A complexidade do jogo também comprometeu, pois não foi 

possível aos estudantes responderem grande parte das questões, tendo estes que 

encerrar a estratégia logo que soou o sinal de término da aula.  

Outro jogo produzido pela pesquisadora foi o jogo de cartas de taxonomia 

vegetal. (Figura 18) composto por 54 cartas, tendo como objetivo organizar e 

classificar as plantas de acordo com suas semelhanças e diferenças morfológicas. O 

jogo foi confeccionado em painel e todas as cartas foram recortadas do mesmo 

tamanho (Apêndice M).  

Nessa modalidade de jogo didático, os estudantes são agrupados em 

pequenos grupos de dois a quatro jogadores. Joga uma dupla contra uma dupla da 

mesma equipe ou de grupos diferentes, as cartas são distribuídas por famílias  

numeradas de 1 a 54. O vencedor do jogo é a dupla que conseguir relacionar o maior 

número de famílias com características afins (iguais). Nesse jogo se encontram cartas 

de famílias com apenas uma espécie, portanto, a carta deverá ser eliminada.  
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Figura 18 – Alunos utilizando jogo de cartas para a classificação das plantas 

 

No inicio do jogo, os estudantes abriram as cartas sobre a mesa e começaram a 

identificá-las e agrupá-las pelas características morfológicas externa de cada família, 

o jogo terminará quando uma das duplas formar o maior número de cartas com 

famílias similares. À medida que os alunos jogavam, estes marcavam em uma cartela 

os pares correspondentes, desse modo foi possível verificar o número de acertos por 

cada dupla ou quarteto. 

Sabemos que o jogo tem muitas qualidades, mas às vezes passam 

despercebidas. Embora nem sempre possa dar certo seu uso em sala de aula, 

entretanto é um forte mecanismo que propicia uma melhor aprendizagem e ainda 

exercita a mente, constrói personalidade, prepara para vida e uma ocupação futura 

(KISHIMOTO, 1997). 

Com base em estudos anteriores, percebemos que boa parte dos educadores 

faz uso de jogos didáticos JD, sem uma maior preocupação de como abordá-los na 

sala de aula, ou seja, não há uma metodologia ao programar o jogo. Na maior parte 

dos estudos, onde os autores demonstraram estar informados acerca das limitações 

no uso de jogos, a teoria não condizia com a implementação do recurso (PEDROSO; 

AMORIM, 2008).  
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Segundo Cury (2007, p. 63) na análise das respostas dos alunos no jogo didático o 

importante “não é o acerto ou o erro em si que geralmente seriam  pontuados em uma prova 

de avaliação da aprendizagem, mas as formas de se apropriar de um determinado 

conhecimento”, em um jogo o didático o professor também pode evidenciar dificuldades de 

aprendizagem dos alunos.  

Segundo Vigotski (2007), os jogos assinalam novos elementos para reflexão 

daqueles envolvidos com investigações neste campo de conhecimento. Para o autor, 

sempre que se produz uma situação imaginária haverá regras, para os jogos, mas não 

aquelas que sabemos por antecipação e que vão mudando segundo o 

desenvolvimento do jogo, mas sim regras que se depreendem da mesma situação 

imaginária. 

No contexto escolar, o JD pode ser um excelente instrumento para o 

desenvolvimento cognitivo, social, emocional dos estudantes. Todo jogo possui 

regras e essas regras precisam ser respeitadas. “[...] jogos puros com regras são, 

essencialmente, jogos com situações imaginárias. Da mesma forma que uma situação 

imaginária tem que conter regras de comportamento [...]” (VIGOTSKI, 2007, p.112). 

Observamos que o jogo de cartas, diferente do que aconteceu com o jogo dos 

grupos vegetais, favoreceu a motivação do estudante, o raciocínio e a cooperação 

entre os grupos. Como explica Kishimoto (1997, p.37): “A utilização do jogo 

potencializa a, exploração e a construção do conhecimento, por contar com a 

motivação interna típica do lúdico”. Nesse contexto, podemos inferir que o jogo está 

associado ao prazer como explicam Zanon; Guerreiro e Oliveira (2008).  A função do 

jogo foi facilmente observada durante sua aplicação, pois foi verificado o 

favorecimento da aquisição de conhecimento em clima de alegria e prazer pelos 

estudantes. 

Na concepção de Vigotski (2007), o jogo gradativamente, através da interação 

com indivíduos mais experientes, faz com que esses indivíduos desenvolvam uma 

capacidade simbólica e reunindo-a a sua atividade prática, tornando-se mais 

conscientes de sua própria experiência. Isso dá origem às formas puramente 

humanas de inteligência prática e abstrata. Já para (RIZZI; HAYDT, 1986) a 

participação de cada aluno em jogos deve contribuir para a formação de atitudes 
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como respeito, cooperação, solidariedade, obediência às regras, iniciativa pessoal e 

grupal.  

 

3.8-  Vídeo documentário como ferramenta didática de ensino 
 
 

Nessa sequência foi exibido em TV Pendrive, o vídeo documentário a vida das 

plantas, tendo como objetivo compreender e relacionar as diferentes morfologias das 

flores a seus agentes dispersores e polinizadores. A avaliação desta atividade foi feita 

por meio de questões produzidas pela professora-pesquisadora; as questões 

deveriam ser respondidas após a exibição do vídeo (Apêndice N). O vídeo A vida das 

plantas16 foi uma sugestão da professora regente. Esse documentário mostra as 

diversas adaptações das ervas daninhas para a polinização e dispersão de suas 

sementes e a importância dessas plantas para a vida de outros seres vivos, (cavalos, 

insetos e aves migratórias), que se alimentam desses vegetais. São plantas que 

também têm a importante função de absorver poluentes, evitando a contaminação 

dos mananciais e ajudam a manter a temperatura e umidade do solo.  

Anterior à exibição do documentário, a pesquisadora explicou o objetivo do 

vídeo para a classe e definiu o que era um vídeo documentário, esclarecendo que este 

se caracteriza por apresentar determinado acontecimento ou fato, mostrando a 

realidade de maneira mais ampla e pela sua extensão interpretativa. Após a exibição, 

entregou uma ficha contendo as questões para serem respondidas e devolvidas. 

Todavia o tempo foi insuficiente para os estudantes responderem aos 

questionamentos em classe, a atividade ficou como extraclasse. 

Durante a exibição do documentário houve a necessidade de interrupção da exibição 

para chamar a atenção de aspectos como: 

 Flores dotadas apenas de gineceu, outras só com androceu e ainda 

flores hermafroditas.   

 Estratégias que auxiliam as plantas a ter sucesso reprodutivo.  

 Adaptação das ervas daninhas para a dispersão das sementes. 

                                                      
16 Vida das Plantas (documentário) Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=o0CSQ4PIbqA>. Acesso em: 10 out  2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=o0CSQ4PIbqA
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Apenas dois grupos responderam as questões propostas. Descrevemos duas 

repostas.  

 

 

3.8.1- Principal mensagem do vídeo documentário 

 

 

Passar o ensinamento, tipo o que é a polinização, quais as diferentes formas de 
polinização, e qual sua importância nos permitindo ter mais conhecimento sobre a 
natureza. (G1) 

O vídeo fala sobre a polinização (G2) 

 

Ambos os grupos responderam de forma superficial, demonstrando que não 

conseguiram entender ou não prestaram atenção na mensagem, do documentário A 

Vida das Plantas, que procura ampliar a visão do expectador a respeito da 

importância das ervas daninhas na interação entre plantas e animais para o equilíbrio 

do ecossistema. Graças a suas características adaptativas, essas plantas podem 

germinar crescer e reproduzir-se em condições ambientais pouco favoráveis. Como o 

próprio narrador explica: “não importa o ambiente ou circunstância, as ervas daninhas 

sempre encontram uma maneira de se adaptar e sobreviver”. 

 

 

3.8.2-  Diferença entre polinização cruzada e autopolinização: 

 

 

Polinização é o ato de células reprodutoras masculinas através do grão de pólen 
que estão localizados na antera de uma flor para o receptor de uma outra flor da 
mesma espécie ou do próprio estigma. Autopolinização é a transferência de pólen 
da antera para o estigma da mesma flor, no caso só ocorre em planta hermafrodita. 
(G1) 

 

O vídeo aponta por meio de narrativa e de imagens como ocorre à polinização 

cruzada e a autopolinização. No entanto, pela resposta do grupo 1, percebemos que 

esta não foi com base no documentário, mas em texto retirado de fonte externa. Em 

vários momentos do vídeo, o narrador faz perguntas como: Por que as plantas 

florescem? Por que as ervas daninhas nunca são eliminadas? E se o vento não for forte o 
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suficiente para mover o pólen?17 Logo em seguida o narrador responde e mostra por 

meio das imagens como ocorre esse processo. 

 
 

3.8.3-  O que chamou a atenção  dos alunos no vídeo 
 
 

Os insetos carregando o pólen até as outras plantas, assim ajudando na reprodução 
(G1). 
O que chamou a atenção foi como as plantas se polinizam e como alguns insetos se 
alimentam delas (G2). 

 

Em diversos momentos do documentário somos levados pelas belas imagens e 

argumentos do narrador, que descreve como as ervas daninhas são importantes e as 

diversas estratégias que elas utilizam para se dispersarem, como o uso dos espinhos 

e carrapichos que se aderem às roupas e aos pelos dos animais e são dispersos 

distante da planta mãe. 

Dentre as várias tecnologias que se vem consolidando, o vídeo é uma das EE 

mais populares como dinamizador em aulas, entretanto, neste contexto na turma do  

2º ano (EM) na escola em que esta pesquisa foi realizada, verificamos que um 

documentário longo de 40 minutos foi inapropriado para essa classe, pois os alunos 

se dispersaram com frequência em conversas paralelas e poucos foram aqueles que 

demostraram interesse.   

Todavia segundo Moran (1995), o vídeo na cabeça dos alunos, significa 

descanso e não aula, portanto, para este autor devemos aproveitar essa situação 

positiva para atrair o aluno para os conteúdos do planejamento pedagógico. Na visão 

de Lima (2001), o vídeo possibilita a síntese entre imagem e som, gerando as mais 

diversas sensações no expectador dependendo do que se é transmitido, deixando de 

ser apenas som e imagem, mas também, uma forma de expressão que pode gerar no 

espectador elementos de motivação para novas situações. 

Neste contexto Salinas (1988), nos diz que é comum os alunos imaginarem que 

o vídeo é um mero ilustrador do discurso do professor. Diante do que verificamos o 

                                                      
17 Dicas pedagógicas. Disponível em: 
<http://tvescola.mec.gov.br/images/stories/download_aulas_pdf/fichas_ok/ensino_fundamental/
Setembro2011/lote06-09/vida%20das%20plantas. pdf>. Acesso em: 20 de jun. 2013. 

http://tvescola.mec.gov.br/images/stories/download_aulas_pdf/fichas_ok/ensino_fundamental/Setembro2011/lote06-09/vida%20das%20plantas.%20pdf
http://tvescola.mec.gov.br/images/stories/download_aulas_pdf/fichas_ok/ensino_fundamental/Setembro2011/lote06-09/vida%20das%20plantas.%20pdf


 
 

125 

uso do vídeo documentário como estratégia didática exige do professor uma 

metodologia adequada e objetivos claros. Porém, apenas a utilização deste recurso 

não assegura que os objetivos sejam alcançados.  

 
[...] tal como outro meio ou recurso didático, o filme não deve ser utilizado 
como uma ilustração da palavra do mestre, ou como um reforço da 
aprendizagem, práticas que tornam o uso do filme completamente inócuo ou 
reduzido a um mero questionamento de luxo (BARBOSA, 2008, p. 112). 
 

De acordo com Reichmann e Schimin (2008), o uso de filmes ou do vídeo 

documentário nas aulas de Biologia como um instrumento no ensino-aprendizagem, 

é uma excelente ferramenta porque traz o que as autoras chamam de imagem-

mensagem aliada ao dia-a-dia do estudante. 

Aprender através de imagens corresponde a signos. Segundo Vigotski (2007, 

p.53), “a analogia básica entre signo e instrumento repousa na função mediadora que 

os caracteriza.” As imagens exercem uma influência de ordem cognitiva no 

indivíduo através da interface construída da programação dos meios de comunicação 

social. As imagens figurativas remetem tanto para um mundo material, enquanto 

ocorrência tangível, quanto para um mundo conceitual enquanto formulações 

semióticas (SAOUTER, 2006). 

Embora pesquisas sobre o uso de vídeo em sala de aula apresentem pontos 

positivos, como os que são apontados por Moran (1995): despertar a curiosidade dos 

alunos e motivá-los para novos temas, indução ao desejo de pesquisar, eles podem 

também trazer realidades que estão distantes do aluno, como por exemplo, a 

síndrome da polinização das flores, conhecer organelas e estruturas celulares, 

proporcionar interação do aluno com os colegas na abordagem de discussões ligando 

o conteúdo aos assuntos do cotidiano. Outro exemplo é que os vídeos podem simular 

experimentos que seriam perigosos para serem feitos em laboratório, o que 

economizaria tempo e recursos da escola. 

Alguns alunos não aceitam com facilidade essas novas tecnologias em sala de 

aula, pelo fato de estarem acostumados a receberem todas as informações prontas do 

professor, além do mais, alguns professores veem essa nova maneira de dar aulas 

como brincadeira, e não aproveitam as vantagens de usar essas tecnologias para a 

produção do conhecimento (MORAN; MASETTO; BEHRENS,  2009). 
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3.9- Teste surpresa 
 
 

O teste surpresa foi uma iniciativa da professora regente, devido aos 

constantes questionamentos e discussões de alguns estudantes que não acreditavam  

estarem aprendendo os conteúdos da maneira como as aulas estavam sendo 

conduzidas. Diante da inquietação e incerteza dos alunos quanto ao aprendizado 

devido ao projeto de intervenção da professora-pesquisadora priorizar a autonomia 

dos  estudantes com o uso de estratégias de ensino em que estes eram agentes ativos. 

A professora regente aplicou um teste surpresa para demonstrar aos sujeitos 

investigados que o medo e a angustia em que estes emergiram não tinham 

justificativas, pois eles estavam tendo um aprendizado efetivo. 

A avaliação surpresa (Anexo D) foi o instrumento que a professora regente 

encontrou para certificar aos alunos que eles estavam aprendendo de modo mais 

efetivo e dinâmico. O teste continha 7 questões, sendo cinco de múltipla escolha e 

duas dissertativas, que foram respondidas em dupla. Não foi permitido nenhum tipo 

de consulta na realização da avaliação. Aqui não se procurou medir acertos ou erros 

e sim proporcionar aos alunos a reflexão de que por meio de suas produções eles 

efetivamente aprenderam e do que são capazes de aprender sendo sujeitos ativos no 

processo do ensino e aprendizagem, pois, sabemos que os alunos estão muito 

focados nas aulas tradicionais em que o professor dirige e lidera geralmente com o 

apoio do LD e quadro branco, e estes se sentam passivamente e, fazem anotações nos 

cadernos. Para os estudantes, ensino bom é aquele em que o professor está a frente 

da sala, discutindo sobre o conteúdo, copiando no quadro, e solicitando que eles 

façam o exercício do livro-texto.  

Faz-se necessário esclarecer que a professora-pesquisadora não tinha 

conhecimento desta atividade, só vindo a tomar conhecimento no momento em que a 

professora regente comunicou a esta sua intenção de fazer tal atividade, diante da 

preocupação da classe com o aprendizado.  

 Quando os estudantes passaram a ser agentes da sua aprendizagem, e 

motivados a desenvolver a autonomia, passaram a questionar a validade e qualidade 

do ensino e da aprendizagem. Sabemos que a aprendizagem é pessoal e 
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intransferível, porém as instituições, na sua grande maioria, ignoram esses 

pressupostos e tiram as oportunidades dos alunos de construírem os seus próprios 

conhecimentos, uma vez que a prática pedagógica caracteriza-se por conduzi-los a 

uma aprendizagem mecânica, pautada em modelo passivo, receptivo, autoritário e 

competitivo. Neste pressuposto, Pacheco (1996) afirma que os currículos precisam 

atentar-se para a valorização da individualidade do sujeito e da sua cognição, das 

atitudes e valores, ao respeito pelas diferenças individuais e à procura de um 

desenvolvimento global e contínuo. 

 

Gráfico 5 -  Análise das questões do teste surpresa 
Fonte: Atividade produzida pela professora regente (2013) 

 

Ao analisarmos o gráfico, verificamos que dos 31 alunos presentes em sala, 14 

estudantes responderam corretamente todas as questões e um aluno respondeu 

apenas 3 questões corretamente. O aluno que acertou um menor número de questões, 

geralmente se recusava a trabalhar em grupo com a justificativa de que não havia 

lugar na equipe para ele. Pela análise do gráfico podemos afirmar que os estudantes 

estão tendo uma aprendizagem efetiva e não memorística, pois, se caso as 

professoras tivessem comunicado o dia da avaliação, estes teriam se preparado com 

leituras, resumos, lembretes.  Todavia, os alunos fizeram a avaliação apenas com o 

conhecimento adquirido nas produções e apresentações das EE em aula. Segundo 

Novak e Gowin, (1998) para que a aprendizagem tenha significado o aluno deve 

buscar relacionar os novos conhecimentos aos conceitos e preposições relevantes que 

já domina. Ao contrário, na aprendizagem memorística o novo conhecimento pode 

ser adquirido pela memorização verbal e pode incorporar-se de modo arbitrário à 
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estrutura de conhecimentos de uma pessoa, sem nenhuma interação com aquilo que 

ele já sabe. 

Observamos que os alunos ao responderem as questões dissertativas o  fazem 

de modo breve, utilizando-se de frases curtas, mas pautadas no seu dia-a-dia, 

contextualizando, a exemplo das questões abaixo.  

 

 

3.9.1-  Importância econômica das angiospermas 

 

 

 TA9: “produção de cosméticos e farmacêuticos, produção de roupas”. 

TA2: “São muito importante por causa dos frutos, caules, folhas, flores e sementes que 

podem ser utilizados para consumo”. 

TA15: “É com ela que alimentamos nossos animais, e assim eles nos dão carne, nos 

alimentamos através dela, também com elas podemos fazer remédio”. 

TA10: “A importância das angiospermas são a produção de alimento, produção de 

madeira. E elas são muito importantes economicamente para a sociedade, pois a 

sociedade tem a necessidade de ingerir frutos e de utilizar objetos feitos com 

madeira”. 

TA8: “São usadas na fabricação de alguns produtos artesanais e industriais, os quais 

são feitos ou usam partes de madeira e também a produção de frutos e 

cosméticos para venda, dentre outros”. 

 

 

3.9.2- Fatores que favorecem o sucesso adaptativo das angiospermas ao ambiente 
terrestre  

 

 

 TA5: “O fato de possuírem raízes, flores, frutos que ajudam na perpetuação da espécie 

e na sobrevivência em ambientes diversos”. 

TA6: “Por que os animais utilizam para sua alimentação e vai levando para outros 

lugares e elas têm capacidade de se adaptar em outros lugares”. 

TA7: “Pois possuem sistema radicular, raízes, sementes e fruto”.  
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Sabemos que as flores apresentam grande interação entre animais, 

principalmente os insetos, que buscam o pólen como fonte de alimento, isto, permite 

que estes animais disseminem o pólen em outros lugares; o fruto e a dispersão da 

semente estão associados ao sucesso das angiospermas. Neste aspecto os estudantes 

conseguiram dar a resposta correta. 

 

Por possuírem as características adaptativas de resistência à seca e ao frio 
tais como folhas lisas de tamanho reduzido, presença de elementos de vaso 
com células condutoras mais eficientes na condução de açúcares através do 
floema da planta e uma semente resistente que protegia o embrião contra a 
dessecação [...]. Um dos fatores mais importantes para as angiospermas, 
talvez seja a evolução do sistema reprodutivo que permitiu a polinização 
mais precisa, um mecanismo de dispersão da semente mais especializada. 
Assim os indivíduos puderam correr amplamente, dispersos em muitos 
tipos de habitats diferentes, tais como deserto, montanhas e águas rasas, 
deixando de se desenvolver apenas no mar aberto e nas regiões polares 
(KARASAWA, 2009, p. 13). 

 

Uma inovação importante das angiospermas foi a evolução do hábito decíduo 

que permitiu que essas plantas se espalhassem  para o norte, onde parte do ano era 

muito frio e não havia água disponível para o crescimento. Outras modificações 

como a evolução de ervas perene e eventualmente de anuais, permitiram sua 

sobrevivência em condições extremas (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). 

Para explicar a importância das angiospermas Shepherd (2003), diz que é 

difícil superestimar o valor econômico e ecológico grupo de angiospermas, pois 

praticamente toda a vida terrestre é direta ou indiretamente dependente destas 

plantas. Quase todas nossas plantas cultivadas pertencem a este grupo e são a 

principal fonte de madeiras, fármacos e numerosos outros produtos. A maioria das 

plantas invasoras nocivas também pertence a este grupo. A vegetação de 

praticamente todas as regiões do Brasil é predominantemente composta de 

angiospermas, com os outros grupos de plantas terrestres, formando um componente 

relativamente reduzido do ecossistema. 

A reflexão dos estudantes sobre o próprio desempenho e inquietação que 

surgiu no transcorrer do projeto de intervenção foi um aspecto positivo. Pesquisas 

têm sugerido que é possível ajudar os alunos a ter mais controle e refletir sobre seu 

próprio processo de aprendizagem por meio de estratégias de ensino e 
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aprendizagem (BROWN, 1997; CLARK, 1990; PRESSLEY; LEVIN, 1983). 

Consequentemente, o papel que as estratégias de ensino desempenham tanto para 

uma aprendizagem efetiva quanto para a autorregulação, tem sido cada vez mais 

reconhecido pelos educadores. 

Vigotski (1998) reconheceu a importância da autorregulação, identificando-a 

como a segunda fase no desenvolvimento do conhecimento. Quando o sujeito 

adquire o conhecimento e resolve o problema de uma maneira automática indica que 

está na primeira fase; já na segunda fase, as ações são conscientes e dirigidas a uma 

meta; o sujeito que aprende emprega estratégias para lembrar e usar o que necessita 

para resolver problemas, o que lhe proporciona um maior controle sobre seu 

crescimento cognitivo. 

A experiência mostra que a aprendizagem de memória ocorre de modo 
inteiramente diverso e dá resultados plenamente diferentes em função do 
tipo de verificação pelo qual passa o experimentado. Se os experimentados 
sabem que terão de fazer teste, ou prova do que decoraram reproduzindo 
absolutamente tudo, eles decoram por um método; se sabem que terão 
apenas de identificar o que lhes apresentam, a aprendizagem de memória é 
feita por via inteiramente diversa (grifo nosso). (VIGOTSKI, 2010, p. 170). 

 

Desta perspectiva, Coll (1990) explica que as situações escolares de ensino e 

aprendizagem supõem um propósito o qual seja da educação escolar é provocar 

modificações no sujeito, influindo no seu pensar e agir por meio da aprendizagem. 

Quando os estudantes passam a refletir sobre o conhecimento que constroem, este é 

denominado de metacognição ou metaconhecimento. Para Drive (1988), o termo 

metacognição é utilizado para discutir o processo pelo qual os estudantes refletem 

sobre seu próprio conhecimento e como está mudando. 

De acordo com Vale (1989), o aluno pode refletir sobre seu conhecimento 

prévio, ou sua epistemologia pessoal, questionando-a e operando transformações em 

seu modo de pensar, em seus conceitos; refletir sobre essa transformação, o caminho 

que ela percorreu, o lugar onde chegou o novo conhecimento. Pode fazer um 

exercício da epistemologia pessoal. Esse exercício pode ter lugar, não só, mas 

fundamentalmente, na avaliação, que deve converter-se num instrumento da 

aprendizagem e num instrumento de reflexão sobre a aprendizagem. 
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Pensar sobre seu próprio aprendizado é uma das habilidades ou competências 

que a escola deve, cada vez mais, favorecer ao estudante a aquisição e a destreza de 

tais competências cognitivas, que são requeridas para as próprias aprendizagens e 

são, ainda, o que pode restar de mais perdurável em face da curta validade temporal 

dos conteúdos curriculares. Entre tais habilidades  ou competências importa destacar 

o ser capaz de pensar e o ser capaz de aprender são habilidades fundamentais ao 

trabalho e sucesso escolar (ALMEIDA, 2002). 

 
 

3.10-  Ascensão da água na planta 
 
 

 A existência de plantas terrestres de grande porte só foi possível quando as 

plantas adquiriram, no decorrer da evolução, um sistema vascular que permitiu um 

movimento rápido da água para a parte aérea permitindo a transpiração de modo 

eficiente, assim como um sistema condutor adequado de alimento. 

 Esta EE explora os fenômenos de evapotranspiração, gutação, ascensão da 

seiva bruta (Figura 19) no caule, por meio de uma atividade prática de observação e 

busca explicar o conceito de transpiração e sua associação com as células estomáticas. 

 

 

Figura 19 - Aula prática ascensão da água na planta 
 

As três espécies de plantas que ficaram cobertas em sacos plásticos 

transparentes, lacrados com barbantes para evitar as trocas gasosas por 24 horas e 
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perderam pouquíssima água, apenas em Lirium sp, foram notados algumas gotículas 

de água. As plantas ficaram no interior da secretaria do colégio o que pode ter 

determinado a falta ou a pouca transpiração das espécies, pois era no mês de julho e 

a temperatura neste período é fria.  Para mostrar o processo de transpiração, foi 

montado novamente o experimento em outra aula e foram explicados os fatores que 

determinaram o porquê do experimento não ter funcionado.  

Ao início dessa atividade, foi aplicado à estratégia de ensino denominada de 

tempestade cerebral ou de ideia, que explora a potencialidade criativa de um indivíduo 

ou de um grupo. É uma possibilidade de estimular a geração de novas ideias de 

forma espontânea e natural, deixando funcionar a imaginação. “Não há certo ou 

errado”. Tudo o que foi levantado será considerado. As questões que nortearam esta 

EE foram elencadas abaixo e trabalhadas durante a atividade e utilizadas como 

instrumento de avaliação. 

No experimento para observação da evapotranspiração nos vegetais, os alunos 

mostraram-se preocupados. De acordo com eles, as plantas ao serem cobertas por um 

plástico poderiam morrer por falta por falta de ar. No entanto, os estudantes ao 

serem questionadas sobre as espécies que perderiam mais ou menos água estes 

apontaram o Lirium sp como a planta que perderia mais água por ser uma planta 

mesófita que vive em ambiente úmido, (características comentadas pela professora 

pesquisadora no inicio da atividade). 

Na aula seguinte, os estudantes notaram que as flores, embora estivessem 

coradas em azul e vermelho, (Figura 20) isto não ocorreu de modo homogêneo, pois 

a flor com pigmento rosa mostrava os vasos condutores, enquanto a flor de 

tonalidade azul não se visualizava estas estruturas. Foi necessário explicar que na 

flor corada em vermelho, o corante utilizado tinha afinidade para tingir os feixes 

vasculares, o corante praticamente delimitou os elementos condutores do xilema. 

Pode se inferir que isto ocorreu devido ao fato de que os corantes utilizados 

para evidenciar as estruturas, são compostos químicos com determinados radicais 

ácidos ou básicos que possuem cor e apresentam afinidade de combinação com 

estruturas básicas ou ácidas dos tecidos. Desta maneira, cria-se o grupamento 

químico responsável pela cor ou grupamento cromóforo. Os componentes que se 
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combinam com corantes ácidos são chamados acidófilos, e os componentes que se 

combinam com corantes básicos são chamados basófilos. Por exemplo, os núcleos das 

células, onde predominam substâncias ácidas como o ácido desoxirribonucleico 

(DNA), são basófilos, enquanto que o citoplasma, onde predominam substâncias 

básicas (proteínas estruturais), é acidófilo18. 

 

Figura 20  – Ascenção da água na planta/transpiração e respiração em Lirium 

 

Questões que foram  formuladas a classe durante a atividade. 

 

1. O que vai acontecer com as flores depois de algum tempo com o caule 

imerso em água com corante? 

2. Por que isso ocorre? 

3. Caso as flores estivessem em seu ambiente natural, ou seja, no solo o que 

mais subiria além da água? 

4. Quais os são os sistemas de transportes existentes nas plantas? 

5. Levante hipótese para explicar o que ocorrerá com as plantas que estão no 

saco plástico. 

6. De onde vem à água do plástico? 

7. Existe alguma estrutura responsável por este fenômeno (perda de água)? 

8. As três espécies irão perder a mesma quantidade de água? Explique. 

                                                      
18Farmacognosia I Microscopia óptica e identificação de fármacos vegetais. Disponível em 
http://people.ufpr.br/~cid/farmacognosia_I/Apostila/microscopia.pdf. Acesso em: 23 de ago, 2013. 

 

http://people.ufpr.br/~cid/farmacognosia_I/Apostila/microscopia.pdf
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Sobre estes questionamentos, os estudantes demonstraram que possuem 

conhecimentos prévios. Eis algumas das respostas: 

FA1: “Vai entrar água na planta, pra molhar a planta”. 

FA20: “As flores vão ficar azul e vermelha”. 

FA1: “Água; e também acho que sais minerais”. 

FA3: “Ah! Essa é fácil floema, não, não, digo xilema”.  

FA5: “As plantas que estão no saco vão morrer sufocada, pois não consegue respirar”. 

FA1: “Essa a senhora já explicou no inicio da aula, deve ser o lírio”.  

FA7: “Estômatos”.  

Com o experimento, os alunos chegaram à conclusão de que a transpiração é 

importante para a planta por auxiliar no movimento de ascensão da água através do 

caule, e que a transpiração nas folhas cria uma força de adesão sobre a coluna 

contínua de água do xilema, à medida que esta se eleva, mais água é fornecida à 

planta e água é perdida pelas folhas por intermédio dos estômatos. 

Essa foi uma das atividades que mais suscitaram admiração, pois embora na 

teoria os alunos respondessem de forma coerente, mencionando o xilema, como 

sendo o tecido responsável na ascensão da água no caule e os estômatos, cujas células 

são responsáveis pelas trocas gasosas da planta, o que interfere diretamente na 

nutrição do vegetal. Alguns ficaram admirados com o fenômeno, chegando a cogitar 

que a professora pesquisadora pudesse ter pintado as flores.  

Verificamos com base nos questionamentos feitos aos estudantes e as 

respostas destes, que a principal função da água na planta tem relação com o 

transporte de metabólicos entre estes água e sais minerais. Os estudantes chegaram à 

conclusão de que as flores de tons brancos ficariam da tonalidade da solução do 

corante em que os caules se encontravam embebidos. Para explicar esses 

mecanismos, citamos Raven, Evert e Eichhorn (2007, p. 578) que esclarecem.  

 
A água entra na planta pelas raízes e saí, em grandes quantidades pelas 
folhas. Como a água vai de um lugar para o outro, frequentemente a 
grandes distâncias no eixo vertical? Esta pergunta tem intrigado muitas 
gerações de botânico. A via geral que a água percorre durante a ascensão foi 
claramente identificada. Pode se seguir esta via simplesmente colocando o 
caule cortado em água colorida com um corante, que não cause danos à 
planta (preferencialmente, o caule deve ser cortado sobre a água para evita a 
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entrada de ar nos elementos condutores do xilema), e então seguir o 
caminho dos líquidos até as folhas. O corante praticamente delimita os 
elementos condutores do xilema.  
 

Na construção e na avaliação dos conhecimentos dos estudantes, observamos 

o interesse e participação na atividade e as respostas as questões formuladas. 

Percebemos que durante a aula experimental, os alunos conseguiram relacionar o 

que estavam observando com a teoria aplicada em sala de aula. Conforme Krasilchik 

(2011), o aluno observa a teoria em sala e a aula prática lhe confere significados 

próprios, pois a aula que apenas repassa denominada tradicional, não desenvolve no 

aluno o senso crítico, constituindo-se em instrução e treinamento. 

Para a pergunta: qual das três espécies perderá mais água, não foi difícil responder 

uma vez que a pesquisadora comentou anteriormente que das espécies ali presentes 

a que perderia mais água seria o Lirium sp, por tratar-se de uma planta mesófila. “Os 

cactos são plantas espinhentas, pertencentes à família das cactáceas. 

Consequentemente conseguem sobreviver em ambientes extremamente quentes ou 

áridos, pelo fato de terem a capacidade de acumular água em seus tecidos” (HOLLIS; 

SCHEINVAR, 1999). 

As suculentas, assim como os cactos, são plantas que acumulam água em um 

ou mais de um dos seus tecidos. Por serem de regiões secas, precisam de uma reserva 

para os longos períodos de estiagem. No caso das suculentas, elas podem armazenar 

água nas raízes, caules, troncos, folhas etc. Por isso, muitas vezes, elas apresentam 

folhas, troncos ou o caule "gordinhos" cheio de água, daí o nome de "Suculentas" 

(HOLLIS; SCHEINVAR, 1999). Portanto era de esperar que as plantas que perderiam 

uma quantidade de água menor sejam a suculenta e a cactácea.  

 
 

3.11-  Produção de painel: conhecendo os hormônios vegetais 
 
 

Na abordagem dos conteúdos sobre os hormônios vegetais, foi solicitado pela 

professora regente que os estudantes produzissem painéis ou cartazes em cartolina e 

trabalho escrito. O seguinte comando escrito no quadro branco foi dado pela 

professora regente: As plantas são seres autótrofos, sintetizam substâncias que são 
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responsáveis por promoverem atividades fisiológicas e metabólicas que torna possível a 

completude do ciclo biológico dos vegetais. Sabendo dessa informação, construa uma tabela 

que correlacione os hormônios e suas funções, acrescente as situações em que eles estão 

envolvidos e em que contexto o homem faz uso destas substâncias.  

Os cartazes foram expostos em sala, elencando os pontos principais e a 

professora regente estava como mediadora da discussão. Os cartazes descreviam a 

classificação e função dos principais fitos hormônios vegetais, além de um trabalho 

escrito produzido em dupla sobre os fitos hormônios. Os instrumentos de avaliação 

desta atividade foram baseados na produção de cartazes pelos alunos. A seguir os 

critérios utilizados: 

a) Coerência nas informações descritas nos cartazes;  

b) Capacidade de síntese;  

c) Interação entre os grupos; 

d) Participação nas discussões promovida pela professora; 

e) Criatividade na confecção dos cartazes. 

Os grupos cumpriram a atividade totalizando seis cartazes (Anexo E), escritos 

manualmente com informações acerca dos principais fito-hormônios: local de 

produção dos hormônios e transporte. Todos os cartazes traziam as mesmas 

disposições dos fitos hormônios em uma clara evidência que os grupos pesquisaram 

na mesma fonte, provavelmente no LD, pois os alunos não costumam citar a fonte de 

referência, embora fossem constantemente orientados pelas professoras da 

importância de citar a fonte consultada. Quanto ao aspecto participação nas discussões, 

mesmo que timidamente houve participação. Os trabalhos escritos foram todos 

digitados, contendo informações sobre os fitos hormônios. Entretanto, os alunos não 

mencionaram em que contexto o homem usa esses hormônios. 

Nenhum grupo mencionou os hormônios sintéticos produzidos pelo homem 

como a auxina sintética a 2, 4, 5-T (ácido tricloro-fenoxiacético), usado como agente 

desfolhante na guerra do Vietnã e a auxina (ANA), usadas para evitar a queda 

precoce dos frutos e facilitar a formação de raízes em mudas de plantas. 

No item criatividade, não houve por parte dos grupos preocupação com a 

estética dos cartazes, como adição de  ilustrações com imagens,  a escrita também foi 
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negligenciada. Apenas na primeira coluna dos cartazes, três grupos apresentaram  os 

principais hormônios em letra legível, ou seja, em tamanho para melhor visualização, 

os demais não tiveram tal preocupação. 

Nesse aspecto citamos Ferreira (2007, p. 46), que diz “que os recursos mais 

utilizados na sala de aula são os cartazes, e o quadro de giz”. Talvez por estarem  

constantemente produzindo cartazes ou painéis os estudantes não aprimoram suas 

técnicas, confeccionando os cartazes sem nenhuma criatividade, preocupados apenas 

com as informações contidas. Ainda segundo Fernandes (2007), no que concerne ao 

tipo de estratégias de ensino aprendizagem de Biologia que costumam utilizar para 

abordar os conteúdos da área das Biologia baseia-se, principalmente, na exposição 

oral e questionamento com base na utilização do LD escolar, na observação de 

gravuras e cartazes.  

 

 

3.12-  Feira de cores e sabores 

 

 

Esta atividade prática teve como objetivo o observar e relacionar o sabor, 

aroma e amadurecimento dos frutos com os hormônios vegetais; associar as cores, 

cheiro com a dispersão das sementes, assim como conhecer os diferentes tipos de 

frutos. Para realização desta EE, foram necessários materiais tais: banana, melancia, 

pera, maçã, diversas espécies de laranja, ameixa, mamão, melão, cupuaçu, quiwi, 

goiaba, uva, maracujá, bandeja, faca, colher, saco para lixo. Todos os materiais 

utilizados foram providenciados pela professora-pesquisadora. 

Nessa aula, a classificação dos frutos foi abordada de forma breve pela 

professora regente, que entregou para os alunos um resumo (Anexo F) que mostrava 

os tipos de frutos e pseudofrutos e sua classificação, a exemplo do fruto 

partenocárpico (banana); pseudofruto (maçã e pera); fruto simples (kiwi); baga 

(laranja); drupa (ameixa). Os frutos, embora sejam bem diferentes de uma espécie 

para outra, cumprem um duplo papel no ciclo de vida das angiospermas: proteção e 

transporte de sementes.  
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A aula envolvia uma grande quantidade de frutos, e as professoras também 

explicaram sobre dispersão das sementes, conteúdo visto em momento anterior no 

vídeo documentário A vida das plantas19.  

Explicou-se aos estudantes que as cores e o cheiro dos frutos têm a função 

evolutiva de atrair polinizadores, agentes encarregados na disseminação das 

sementes. A polinização pode ser vista como um dos processos mais iterativos 

existentes entre plantas e animais. A grande maioria das espécies de plantas com 

flores, que  compondo a dieta humana e de muitos animais domesticados, dependem 

de polinizadores animais para sua reprodução especialmente insetos.  

Foi uma aula que transcorreu com muito barulho, pois os estudantes 

discutiam entre eles as preferências por este ou aquele fruto. Ao final das explicações 

os alunos degustaram os frutos (Figura 21a e Figura 21b) e tiveram a oportunidade 

de observar os frutos e relacionar o amadurecimento e desenvolvimento destes como 

sendo promovidas por fitos hormônios. Assim como as cores vistosas, o sabor e o 

aroma dos frutos são um processo evolutivo na determinação para a dispersão.  

 
Figura 21a - Feira dos sabores 

 

A avaliação desta EE foi promovida pela participação individual dos 

estudantes presentes, pela curiosidade acerca das cores, sabores, cheiro dos frutos 

expostos, preferência dos alunos pelos frutos. Neste aspecto, este tipo de atividade 

desperta interesse, pois os estudantes entram em contato com uma gama de 

componentes que envolvem órgãos do sentido como olfato, visão, paladar e tato. 

                                                      
19Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=o0CSQ4PIbqA. Acesso em 23 Jul. 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=o0CSQ4PIbqA
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Figura 21b - Feira dos sabores 

 

A dispersão das sementes é considerada um processo de grande importância 

no ciclo de vida das plantas, pois se trata de um deslocamento. À medida que estas 

se afastam da planta mãe existe uma grande chance destas se fixarem em outros 

locais e consequentemente sobreviverem. Para Deminicius et al, (2009) O processo de 

dispersão, independente da forma de ocorrência, é muito complexo e envolve 

relações muito específicas entre plantas e diferentes agentes dispersores.   

Para Romanelli (2003), a aprendizagem resulta da recepção e da troca de 

informações entre o meio ambiente e os diferentes centros nervosos. Desta forma, a 

aprendizagem inicia com um estímulo de natureza físico-química, advindo do 

ambiente que é transformado em impulso nervoso pelos órgãos dos sentidos. Ainda 

para Namura (2004), o cruzamento entre associações constrói a estrutura mental, o 

pensamento e a organização das ideias. Por isso, a conhecida afirmação de Locke20, 

                                                      
20 Filósofo, político e historiador inglês John Locke,  contemporâneo de Newton, em 1689, no seu mais 
famoso livro Ensaio sobre o entendimento humano, sugere que todo o conhecimento surge da 
experiência e das sensações monitoradas pela razão, e não diretamente desta, como havia proposto 
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de que nada podia haver no intelecto que antes não tivesse passado pelos sentidos. 

Da ordem das impressões sensoriais, os órgãos do sentido são a porta de entrada dos 

processos cognitivos, dos processos de aprendizagem e da reflexão. 

No início da aula, denominada de feira de cores e sabores, a professora 

pesquisadora fez um resumo e explicou para a classe que os hormônios vegetais são 

moléculas sinalizadoras presentes em pequenas quantidades (traço), cuja mudança 

na concentração e sensibilidade do tecido alvo pode influenciar em diversos 

processos ligados ao desenvolvimento vegetal, muitos dos quais envolvem interações 

com fatores ambientais (CROZIER; et al., 2000). 

Portanto, aulas como esta podem ser bastante esclarecedoras para os alunos. 

De acordo com Vigotski (2007), os conhecimentos classificam-se de duas maneiras, a 

saber: como científicos são todos os conceitos aprendidos na educação formal, e como 

espontâneos todos conceitos originários de uma aprendizagem informal, mas faz 

questão de destacar a unicidade cognitiva do processo de aquisição desses conceitos. 

 
O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos cabe pressupor;  
são processos intimamente interligados, que exercem influências um sobre o 
outro. [...] independentemente de falarmos do desenvolvimento dos 
conceitos espontâneos ou científicos, trata-se do desenvolvimento de um 
processo único de formação de conceitos, que se realiza sob diferentes 
condições internas e externas, mas continua indiviso por sua natureza e não 
se constitui da luta, do conflito e do antagonismo de duas formas de 
pensamento que desde o início se excluem (VIGOTSKI, 2001, p. 261). 
 

Os alunos com posse dos conhecimentos prévios identificam os objetos 

(frutos), mas não os relacionam com sua função explicada por Judd (2009, p. 180) “a 

variação da morfologia do fruto está grandemente relacionada com aos diferentes 

agentes dispersores”, e ainda segundo esse autor, a evolução de frutos e sementes 

grandes e coloridas está ligada à evolução das aves e mamíferos que coo-evoluíram 

com as plantas. Aulas como estas podem favorecer o desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos pelos alunos e aqui também o professor tem a 

oportunidade de contextualizar aula. 

 

                                                                                                                                                                      
Descartes e como defendia Leibniz. PONCZEK, R. L. A ideia da casualidade na física clássica. 
Cad.Bras.Ens.Fís., v.20, n.1: p.63-85, abr. 2003. Instituto de física – UFBA, Salvador, 2003.  
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3.13-  Dissecação de uma flor de Hibiscus  e Lilium 
 
 

Afirma-se constantemente que, ao trazer a pesquisa para dentro da sala de 

aula e promover o trabalho em equipe, almeja-se criar um ambiente propício a 

situações inovadoras, para os alunos problematizarem, criarem hipóteses e tirarem 

suas próprias conclusões, tornando-se parte do processo de aprendizagem e não um 

mero expectador. Esta EE foi trabalhada em sala de aula com uso de material vivo, 

entre eles Hibiscus rosa-sinensis e Lilium sp, como a meta de levar os alunos a 

identificar as partes de uma flor. 

Os estudantes dispostos em grupo receberam um exemplar da flor de Hibiscus 

rosa-sinensis, flor com sépalas e pétalas heteroclamídeas (estruturas diferentes entre 

si) e Lilium sp flor homoclamídea, com sépalas e pétalas semelhantes na forma e na 

coloração (tépalas). Também foi entregue um esquema, o qual mostrava a dissecação 

de uma flor completa e outros materiais como: cola, papel sulfite, tesoura para o 

desenvolvimento desta atividade em classe. O esquema fornecido aos  estudantes era 

de uma flor heteroclamídea (Anexo G). A dissecação de uma flor foi uma aula 

ministrada um dia após a entrevista focal, quando os alunos mencionaram que 

gostariam de conhecer a estrutura de uma flor, pois segundo estes a aula teórica foi 

insuficiente para  entender a estrutura externa da  flor.  Segundo os alunos houve  

uma lacuna no ensino e aprendizagem de morfologia vegetal por não feito a aula 

prática. A partir daí a pesquisadora e a professora regente da classe sentiram a 

necessidade de promover esta aula prática. 

Nessa EE, os alunos foram orientados a enumerar e identificar as partes de 

uma flor, esclarecendo, para estes que existe uma diversidade muito grande de 

flores, e nem todas seguem o mesmo padrão, haja vista, as duas espécies entregues 

possuíam diferenças notáveis, Foi necessário explicar para os estudantes que nesse 

grupo de plantas a característica principal é a flor. 

A presença da flor nas plantas é de suma importância, pois se trata da 

estrutura reprodutora das angiospermas, caracterizada pela inclusão dos óvulos em 

um carpelo, que pelo processo de fecundação originará o fruto que proporciona 

proteção às sementes. Esta é a principal característica desse grupo, que constitui a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_rosa-sinensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_rosa-sinensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_rosa-sinensis
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maior parte da diversidade das plantas vasculares com sementes, uma vez que, por 

meio desta estrutura possibilita garantir ao vegetal a perpetuação e disseminação da 

espécie. 

A avaliação desta atividade foi promovida pela participação dos grupos, assim 

como a conclusão da atividade proposta. Todos os grupos conseguiram organizar e 

enumerar as partes da flor (Anexo H), porém ao identificar a flor do Lilium sp, os 

alunos fizeram da mesma maneira que identificaram as peças florais de Hibiscus rosa-

sinensis. Embora as professoras tenham esclarecido em um momento anterior, e 

anotado no quadro que a flor homoclamídea recebe nome especifico de tépala, os 

estudantes a identificaram como pétalas. 

O objetivo desta sequência foi proporcionar ao estudante o contato direto com 

as partes de uma flor, e por intermédio dos conhecimentos previamente 

estabelecidos, estes consigam transpor alguns dos obstáculos epistemológicos 

inseridos em sua vivência do cotidiano. “Além de lhes permitirem realizar esse 

contato inicial com o novo conteúdo, esses conhecimentos prévios são os 

fundamentos prévios da construção dos novos significados”. (MIRAS, 2006 p. 61).  

Apesar da importância das aulas práticas, as mesmas não são muito utilizadas 

nas escolas de Ensino Médio e Fundamental devido à falta de tempo para preparação 

do material, insegurança dos professores para controlar a classe, disponibilidade de 

materiais, estrutura e conhecimento para organizar experiências, de acordo com 

(Silva e Zanon, 2000). Podemos, entretanto, ressaltar que as aulas práticas não são a 

única solução para o ensino de Ciências e Biologia, todavia é correto afirmar que é 

uma importante ferramenta nesse processo.   

Nesta atividade os estudantes sentiram grande dificuldade no 

desenvolvimento desta tarefa, confundindo as partes florais, a exemplo de sépalas 

com pétalas, a estrutura masculina androceu com o gineceu.  Os alunos solicitaram a 

todo instante a presença das professoras para esclarecer as dúvidas. 

Neste contexto, em investigação experimental, Vigotski (1987), concluiu que a 

questão central no processo de desenvolvimento do conceito “é o emprego funcional 

do signo ou da palavra como meio através do qual o adolescente subordina ao seu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_rosa-sinensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_rosa-sinensis
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poder as suas próprias operações psicológicas”. Nessa atividade, os discentes fizeram 

o uso de signo, como a imagem (esquema da flor), a linguagem falada e escrita.  

A aprendizagem dos conceitos científicos pode ser desenvolvida por meio da 

imitação de um parceiro mais capaz que já passou por esta transição, entre os 

processos conceituais (VIGOTSKI, 2010). Ao fazer a aula prática da dissecação de 

uma flor, provavelmente o esquema fornecido pelas professoras norteou os trabalhos 

dos alunos, afigurando-se como uma síntese em detrimento da explicação das 

professoras. É certo que boa parte dos conceitos científicos a serem formados no 

âmbito da escola têm como ferramenta principal, os discursos que compõem os livros 

didáticos, recursos materiais e os esquemas fornecidos pelos professores. 

 

 

3.14-  Avaliação das aulas de botânica pelos estudantes 

 

 

No período da intervenção, conseguimos analisar e avaliar vários aspectos 

relativos aos estudantes tais como: o interesse, as dificuldades, a motivação, a 

timidez, resistência e a cooperação no trabalho em grupo, o empenho na participação 

das atividades propostas, as dúvidas e medos que surgiram durante o percurso, 

entre outros.  

Tais observações foram obtidas por meio das observações, das gravações e 

apresentações dos trabalhos dos alunos durante as aulas, e ao término de cada aula 

pela pesquisadora.  Estas características puderam ser evidenciadas nas entrevistas e 

pelas produções escritas dos participantes. Buscamos na visão dos alunos, conhecer 

se a intervenção proporcionou oportunidades de aprendizagem dos conteúdos 

botânicos. Aqui são descritas algumas falas das entrevistas GF e EI e a comparação 

entre as duas modalidades de entrevistas ao termino da aplicação do projeto. 
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3.14.1- O estudo das plantas  
 

 

Você já havia estudado as plantas anteriormente? Em que série aconteceu? 

Como eram as aulas? 

Você já havia estudado as plantas anteriormente? Em que série aconteceu? 

Como eram as aulas? 

GF1: “Já tivemos um contato mais não um contato tão específico, como esse ano. Foi 

estudado em ciências no final da 7º série; a aula foi mais teórica, mas também 

teve esse processo de plantar feijão. Fizemos na escola”. 

GF2: “Acho que não, Ah! Sim eu acho que foi na 8ª série. Já na minha época o 

professor ele fez mais uma prática, ele fez com que a gente plantasse e tal, tinha 

uma área muito verde e tal, plantamos feijão mesmo no copo que é mais fácil de 

germinar e tal”. 

GF3: “Sim, só que não com o estudo tão aprofundado assim”. 

GF5: “Hum! Acho que na 7º na 7º não foi na 6º série”. 

EI3: “Me recordo! assim que na 6º série a professora sempre levava a gente pra tipo; 

uma plantação assim de verduras, essas coisas e mostrava pra gente. As aulas 

eram mais assim é, com a planta mesmo é, analisando a planta, do que na sala 

de aula, no quadro. Era mais uma aula prática, ilustrativa”. 

EI4: “Que eu me lembre não”. 

EI1: “Pode ser que eu tenha estudado, mas eu não lembro”. 

A questão foi formulada para verificar o grau de conhecimento que estudantes 

mantiveram com os conteúdos de botânica no ensino fundamental. No primeiro 

grupo de entrevistados GF, em resposta a primeira questão, todos responderam que 

nunca havia tido contato com os conteúdos de botânica. Após a pesquisadora repetir 

a pergunta outras vezes, eles começaram a recordar e discorrer sobre as aulas. Na 

entrevista individual, apenas um estudante disse ter tido contato com as plantas 

citando as aulas práticas; não foi necessário fazer a pergunta mais de uma vez, para 

que o aprendiz relembrasse, no entanto, os demais não conseguiram recordar-se de 

terem visto os conteúdos citado. 
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Para (OLIVEIRA, 2002), a falta de interesse dos alunos pelos conteúdos de 

botânica, provavelmente seja devido à carência de atrativos e estratégias de ensino, e 

porque a botânica contém muitos termos específicos de difícil compreensão. Um 

ponto a ressaltar nas entrevistas GF, é que todos os estudantes que se recordaram das 

aulas de botânica, todos citaram as modalidades de aulas práticas; com uma única 

exceção de um aluno que disse ter tido aulas apenas teórica. Nesta perspectiva, 

Vigotski comenta: 

 

O esquecimento, ou seja, o desaparecimento daqueles vínculos em que não 
se estabeleceram como provisórios, é um fator biológico e psicologicamente 
útil em alto grau, uma vez que é precisamente graças a isso que surgem as 
formas de comportamento extremamente variadas e flexíveis. A habilidade 
para esquecer o desnecessário, para descartar o excedente, estabelecer 
vínculos depois que esses elementos já fizeram seu trabalho é tão necessário 
quanto o estabelecimento de novos vínculos. O aprendizado  mecânico sem 
contextualização, também é um fator que ajuda a promover esquecimento 
rápido (grifo nosso ). (VIGOTSKI, 2010, p. 195). 

 

 

3.14.2- Contribuições das estratégias empregadas para o ensino de botânica  

 

 

GF1: “Eu não sabia as diferenças das folhas, das nervuras as diferenças morfológicas 

entre eudicotiledôneas e monocotiledôneas”. 

GF6: “Eu não sabia as diferenças sobre Briófitas, Pteridófitas. E aprendi com a 

construção do terrário”. 

GF3: “Acho que a aula de botânica deveria ser aula extra, além das que temos, deveria 

ter uma extra na escola com mais prática, a partir de que o assunto se tornou 

mais agradável pela questão da prática, não ficou aquela coisa chata para o 

aluno, aquela coisa cansada para o aluno, as aulas como foram dadas, isso 

deixou com que o assunto ficasse mais fácil na realidade ficou com mais 

clareza”. 

EI3: “Porque assim a partir disso eu comecei conhecer a classificação das plantas. 

(Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas) É tipo eu não 

sabia que as plantas que eu via no meu dia-a-dia tinham uma classificação, pra 

mim tudo era planta e tudo era de uma classificação só” (Grifo nosso). 
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Durante as aulas os alunos conseguiram relacionar o que estavam observando 

com a teoria aplicada em sala de aula. Conforme Krasilchik (2011), o aluno observa a 

teoria em sala e a aula prática lhe confere significados próprios, pois a aula que 

apenas repassa denominada tradicional, não desenvolve no aluno o senso crítico, 

constituindo-se em instrução e treinamento. 

Na concepção de Bizzo (2009), as aulas práticas são também formas de se 

verificar e auxiliar o processo de ensino e da aprendizagem, uma vez que acompanha 

o processo de aprendizagem dos alunos, pela observação dos progressos e das 

dificuldades da sala de aula. É uma atividade importante que o professor deve fazer, 

pois os alunos muitas vezes têm dificuldade de compreender o porquê dos 

conteúdos por eles estudados em sala de aula. 

 

 

3.14.3- Conteúdos de botânica: fácil ou difícil? 
 

 

GF1: “Eu acho que ficou mais fácil porque nós praticamos inicialmente. Praticamos e 

depois fomos ver o conceito só que quando a gente fomos ver o conceito aí gente 

já tinha a ideia já na pratica aí ficou mais fácil assimilar o assunto”. 

GF3: “não achei tão difícil não”. 

GF5:  “No inicio eu achei complicado, mas, depois achei fácil”. 

EI2: “Achei fácil, porque é uma área que eu me interesso. A partir do momento que 

você se interessa por algo né, torna tudo mais fácil”. 

EI3: “Em algumas partes fácil, só que assim, tem muito nome complicado que você 

acaba se esquecendo”. 

Segundo Nogueira (1997), é dramático verificar que os alunos de modo geral, 

nem percebem o vegetal como ser vivo e a partir disso a insatisfação dos próprios 

alunos por não entenderem o significado de tantas palavras difíceis, conceitos e 

funções usados na matéria. 

Sobre o ensino de botânica, Silva; Cavassan e Seniciato, (2009) relatam que, no 

ensino fundamental e médio, o tema é abordado por meio de lista de nomes 

científicos e de palavras totalmente isoladas da realidade, usadas para definir 
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conceitos de difícil compreensão pelos alunos. Mesmo com utilização de estratégias 

diversas, o professor não pode deixar de lado os termos científicos. No contexto de 

aprender novos conceitos e consequentemente internalizar novas palavras a 

linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos, sendo a 

principal mediadora entre o sujeito e o objeto do conhecimento.  

 

A formação de conceitos são o resultado de uma atividade complexa, em 
que todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o 
processo não pode ser reduzido à atenção, à associação, à formação de 
imagens, à inferência, ou às tendências determinantes. Todas são 
indispensáveis, porém insuficientes sem o uso do signo, ou palavra, como 
meio pelo qual conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o seu 
curso e as canalizamos em direção à solução do problema que enfrentamos 
(VIGOTSKI, 1987, p. 50). 
 
 

3.14.4-  Do que os alunos mais gostaram e do que menos gostaram nas aulas 
 

 

GF1: “O que eu mais gostei? (pausa). Foi do estudo mesmo, principalmente a teoria 

que achei muito interessante. Do que menos gostei? diferenciar (pausa) a 

monocotiledônea e a eudicotiledônea na aula fora da sala”. 

GF2: “Sentir uma necessidade de aprender mais sobre a reprodução das plantas e 

também sobre as estruturas internas e externas das plantas, externas nem tanto 

porque trabalhamos bastante”.  

EI1: “Do que eu mais gostei? Foi quando a gente saiu pelo colégio olhando as plantas 

como elas realmente  é. Do que menos gostei? Não teve nada assim”. 

EI3: “O que mais eu gostei? A aula das frutas que a gente comeu as frutas (riso). 

Gostei de todas as aulas, da aula de quando a gente ia pra lá pra fora conhecer 

as plantas. Não tem assim especificamente aquela que a gente não gostou, mas 

aquelas aulas que só ficar falando o conteúdo à parte teórica é mais chatinho”  

Observamos que ao iniciamos o projeto, os estudantes tinham dificuldade na 

pronúncia da terminologia botânica. Ao final articulavam corretamente os termos e 

um aluno expos a necessidade de que a alguns conteúdos como reprodução das 

plantas e anatomia fosse dado mais ênfase. A necessidade de desafiar os alunos a 

construir conhecimentos também pode ser compreendida nas ideias de VIGOTSKI 
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(2007), que através de seus estudos nos indica que ensinar o que o adolescente já sabe 

é pouco desafiador e ir além do que ela pode aprender é ineficiente. O ideal é partir 

do que ele domina, desafiando-o a ampliar seus conhecimentos. 

Vigotski (2007) aponta ainda que o aprendizado escolar induz um tipo de 

percepção muito particular, desempenhando, assim, um papel decisivo na 

conscientização do adolescente dos seus próprios processos mentais. Os conceitos 

científicos, com seu sistema hierárquico de inter-relações, parecem constituir o meio 

no qual a consciência e o domínio se desenvolvem, sendo, mais tarde, transferidos a 

outros conceitos e a outras áreas do pensamento, de forma que a consciência 

reflexiva chega à criança pelos portais dos conhecimentos científicos. 

 
 

3.14.5- Importância das plantas para o meio ambiente 
 
 

GF1: “São essenciais, elas são à base de toda estrutura do planeta terra”. 

EI3: “Acredito que sim né porque são elas que fazem a fotossíntese lá e libera o 

oxigênio, então acho que sem as plantas não seria possível à vida assim de certa 

forma; também têm animais que se alimenta das plantas, tem outros seres vivos 

que dependem também das plantas. Sim, acho que não só para o meio ambiente, 

mas também serve para enfeitar, serve para muitas outras coisas né”. 

GF1: “A questão da erosão elas ajudam a evitar que o solo seja carregado para outros 

locais, principalmente para proteger as margens dos rios”. 

EI2: “Serve par evitar a erosão do solo, serve também para outros seres vivos se 

alimentar na selva, por exemplo,”. 

EI4: “A questão do solo, as plantas ajudam na erosão do solo”. 

Nesta questão, foi avaliada a capacidade que os estudantes têm de relacionar a 

importância das plantas para o meio ambiente. Tanto na entrevista GF e EI, os 

discentes apontaram a questão da erosão, sem relacionar com o aumento da 

degradação do meio ambiente promovida pela chuva e principalmente pelo homem, 

e em seguida foi citada a importância das plantas como alimento para os animais. 

Para Cardoso (2009), o desenvolvimento vegetativo das plantas e a elevada 

produtividade da fitomassa propiciam maior proteção, amortecendo os impactos das 



 
 

149 

gotas de chuva sobre a superfície do solo reduzindo consequentemente os processos 

erosivos. 

A partir das respostas, verificamos uma mudança de comportamento, os 

discentes citaram a importância das plantas não só para o homem, mas para todos os 

seres, em uma visão mais ampla. Para estes, as plantas estavam associadas como  

principal fonte de energia para milhares de espécies, inclusive o homem. Tal 

concepção, segundo Almeida (2005), é invariavelmente o antropocentrismo, 

concepção segundo a qual a natureza tem um mero valor instrumental e todos os 

atos em prol da qualidade ambiental devem ser desencadeados apenas com o 

objetivo de garantir o bem-estar humano. 

Por sua vez, Kellert (1993, 1996, 2002, apud ALMEIDA, 2005), realizou diversos 

estudos, que permitiram identificar nove tipos de valores que traduzem as relações 

dos seres humanos com a natureza: estéticos (atração e apelo pela natureza); 

emocionais (ligação emotiva com a natureza); de domínio (controle da natureza); 

morais (relativo às regras de conduta para com a natureza); naturalistas (exploração e 

descoberta da natureza); negativistas (aversão à natureza); científicos (conhecimento 

e compreensão da natureza); simbólicos (a natureza como fonte de imaginação); 

utilitários (a natureza como fonte de bens materiais e de compensação física). 

   

 

3.14.6-  Parte da planta que sustenta as folhas, flores e frutos 

 

 

GF1: “Galho?”. 

GF2: “Eu sei mais esqueci, ajuda aí B” (Solicitou ajuda à colega). 

EI2: “Caule”. 

EI3: “Caule”. 

No GF ao formular a questão o estudante GF1, respondeu com uma 

interrogação galho?  Reformulei a pergunta do seguinte modo: Qual órgão de suporte 

das folhas? O mesmo respondeu corretamente, demonstrando que os estudantes 

muitas vezes têm respostas equivocadas para a questão devido à forma como estas 
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são formuladas. Nesse caso a pergunta pode ser diferente, todavia tem o mesmo 

sentido de resposta. 

 

 

3.14.7- Função das raízes 

 

 

 GF1: “Fixação da planta ao solo”. 

GF6: “Puxar a seiva do solo, (completa) água e sais minerais“. 

EI1: Absolver os minerais e sustentação das plantas. 

EI2: “Sustentação da planta no solo, armazenamento de substâncias”. 

EI4: “Retirar o nutriente do solo. Segurar a planta. Sustentar a planta no solo”. 

Nas duas questões acima, o objetivo foi conhecer o grau de habilidade para 

relacionar a função ao órgão de sustentação e fixação das plantas. Para Raven; Evert e 

Eichhorn, (2007) as raízes têm função de fixação e absorção, algumas tem função de 

armazenamento de nutrientes. Os alimentos produzidos acima do solo, nas partes 

fotossintetizantes do corpo da planta, migram através do floema para os tecidos de 

armazenamento da raiz. O sistema caulinar possui função de condução e suporte. Os 

principais órgãos fotossintetizantes das plantas, a exemplo das folhas são 

sustentados pelo caule, que os coloca em posição favorável para exposição à luz. 

 

 

3.14.8-  Complete a frase: Eu vejo as plantas como... 

 

 

GF4: “Eu já tinha uma visão muito ampla sobre as plantas, eu já sabia que elas eram 

essenciais para a sobrevivência, só que a agora eu sei mais sobre como elas 

interagem com o nosso meio ambiente, como elas são seres vivos como 

gente. Percebi também que elas se alimentam e assim, não via as plantas 

como apenas seres estáticos, que não reagiam a estímulos, percebia que 

elas eram seres vivos também”. 

EI3: “Como um ser importante para o meio ambiente e também nas nossas vidas”. 

EI1: “É como um ser vivo importante em nossas vidas e na vida de todos os animais”. 
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O objetivo nesta questão foi verificar se houve mudanças nas concepções dos 

discentes acerca dos vegetais, desde a aplicação do questionário de sondagem ao 

término do trabalho investigativo. Para alguns alunos as plantas eram apenas 

“mato”, que não se reproduziam, ou simplesmente uma “outra forma de vida”. As 

respostas foram muito parecidas com a do estudante EI3, os discentes passaram a 

perceber os vegetais como seres vivos importantes para o meio ambiente. Enquanto 

um discente descreveu as suas concepções de plantas com ênfase e baseado na 

resposta de GF4, fizemos a reflexão abaixo:  

A grande maioria das pessoas ainda não consegue ver as plantas como seres 

vivos, mas apenas como outra forma de vida, objeto de paisagismo, essenciais na 

alimentação, medicina, etc, desconhecendo e desrespeitando muitas de suas reais 

necessidades de sobrevivência (reprodução, defesa a agressões, respiração, entre 

outros). Esses seres vistos como inanimados, são capazes de reagir diante de ameaças 

e desenvolverem sistemas incrivelmente complexos para lidar com problemas. Por 

exemplo, um campo de algodão, ao ser atacado por um parasita, envia um sinal para 

o outro para avisar a tempo que está sendo atacado e para que as plantas do outro 

lado liberem um tipo de substância química contra os predadores. Para Tompkins; 

Bird (1976), o dogma aristotélico de que as plantas têm alma, mas não sensações, 

atravessou a Idade Média até o século XVIII, quando Carl von Linné, o grande 

pioneiro da botânica moderna, declarou que as plantas só diferem dos animais e do 

homem por falta de movimento, conceito esse que seria derrubado pelo famoso 

botânico do século XIX Charles Darwin, o qual provou que cada gavinha está dotado 

de um poder de movimento independente. Segundo Darwin, as plantas, só adquirem 

e exibem esse poder quando isso apresenta alguma vantagem para ela. 

De onde vêm as estratégias de defesa das plantas? Por barreiras físicas ou 

químicas? A excreção de substâncias, a produção de enzimas, proteínas e de 

fitoalexinas? É inegável que as plantas demonstram vida ao crescerem, se 

desenvolverem e reagirem diante de estímulos exteriores, retorcendo-se para escapar 

da escuridão em busca de um raio de Sol, da qual dependem para sobreviver.  

De acordo com Raven; Evert e Eichhorn (2007), a interação das plantas com o 

mundo se dá através de vários fatores como as cores das pétalas das flores, 
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característica que elas desenvolveram ao longo de sua evolução, conforme suas 

próprias necessidades, dos espinhos que afugentam, das toxinas produzidas para 

afastar predadores, da doçura de sua seiva que lhes permite a polinização através do 

pólen e de sementes, da sinalização através de odores repulsivos ou adocicados, uma 

complexidade que não pode ser totalmente ignorada, diante dessa luta pela 

autopreservação, descobrir como lutam para sobreviver, como conseguem se 

comunicar com outras a distância, mesmo que através de agentes químicos ou 

elétricos para que não sejam devoradas, é uma coisa a ser totalmente desvendada 

pela biologia.  

 

 

3.15- Concepções da professora regente 

 

 

A professora regente colaboradora deste trabalho é formada em Licenciatura 

em Ciências com Habilitação em Biologia pela Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Campus de Jequié. Trabalha há 14 anos como professora no  Ensino Médio  

ministrando a disciplina  Biologia.  

Questionada se trabalhava os conteúdos de botânica e as  estratégias utilizadas 

em aula respondeu:  

 

Sim, trabalho os conteúdos botânicos, quanto às estratégias utilizadas, geralmente eu 

recorro a um bom slide para ganhar tempo. Na verdade, o conteúdo de botânica é 

bem enxugado, senão eu não teria tempo de trabalhar o reino animal, por isso, eu 

recorro a algo em que possa dinamizar as aulas, e aí condenso. Trabalho os conceitos 

básicos e as questões evolutivas e só. 

 

O argumento da professora deixa claro que, a mesma apenas aborda os 

conceitos gerais e aspectos evolutivos e não são mencionados os aspectos 

anatômicos, fisiológicos e morfológicos das plantas, isto para priorizar o reino animal 

cujo conteúdo é bastante extenso.  Nota-se que existe uma preocupação com os 

conteúdos de zoologia, ao destacar que caso fosse trabalhados os conteúdos de 

botânica com mais profundidade, o reino animal não seria contemplado. 
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No entanto, a professora destaca que o projeto de pesquisa foi muito 

proveitoso para a turma por estabelecer um diálogo entre a teoria e a prática sendo 

que geralmente no EM é dada maior ênfase apenas ao conteúdo, outro aspecto 

considerado relevante para a regente foi à contextualização dos assuntos abordados 

principalmente quando se fez a visita ao entorno do colégio e a horta:  

 
Na verdade as estratégias foram muito diversas e cada uma contemplou bem o 
objetivo a que foi proposto, então não há uma preferida, por exemplo, a caminhada 
dos alunos ao redor da escola e visita a horta, nesse momento foi possível perceber o 
que eles já sabiam. Quando se mencionava a palavra angiosperma, já não era um 
monstro, um bicho de sete cabeças. Eles sabiam identificar. “Diziam: veja professora 
isso é uma angiosperma? Não é?” Eles questionavam e buscavam a resposta. Então 
cada uma das estratégias que foram propostas cumpriram bem com o objetivo 
estabelecido. 

 

Indagada sobre as mudanças percebidas durante e depois da aplicação do 

projeto, a professora regente respondeu:  

 
[...] No início do projeto quando foi apresentada a proposta eles ficaram duvidando 
da possibilidade de aprenderem e questionavam acerca da nota que teriam [...]. 
Durante o processo eles me procuravam preocupados. Falavam: “Oh professora! 
Será que eu aprendi professora? A gente não vai fazer teste não?” Eles estavam 
moldados ao tradicional, conteúdo, teste ou prova, uma avaliação. Eles só se 
percebiam aprendendo quando tiravam uma nota razoável ou boa, do contrário, não 
tinham aprendido [...]. 
 

Aqui a professora regente reforça a ideia de que os alunos do EM só creem que 

estão aprendendo quando fazem provas e tiram uma nota de razoável a boa. O bom 

desempenho para o aluno do EM tem como parâmetro a avaliação para a promoção 

de uma série para outra, portanto, os resultados atingidos em uma avaliação é um 

fator que aponta o sucesso ou fracasso na aprendizagem. 

 
Qual a mudança que eu percebi? Primeiro além da preocupação com a nota. Eles 
começaram o projeto sem saber definir o que era uma planta, ao final do processo eles 
sabiam não só o que era uma planta, como o contexto evolutivo, partindo das 
briófitas, pteridófitas, gimnospermas, até chegar a angiospermas. Que existem 
plantas com presença de vasos condutores, e ausência destes, que as plantas são 
formadas por tecidos. Eles passaram no final do processo a perceber a planta de 
forma diferente, isso foi fabuloso! Já não viam mais apenas mato, mas a 
classificava de acordo com as características evolutivas. (Grifo nosso). 

 

Na visão da professora da classe os alunos inicialmente se preocuparam com a 

nota e ficaram inseguros quanto ao aprendizado dos conteúdos, mas à medida que o 

projeto avançava, foi possível observar mudanças significativas nas atitudes dos 
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estudantes, estes passaram a ver as plantas de outra forma. Passaram a conhecer  

suas características ecológicas, evolutivas e taxonômicas. Inclusive a  professora cita 

uma conversa mantida com uma aluna algum tempo depois do termino do projeto, 

para explicar a diferença notada. 

 
JB foi para Fortaleza e lá ela fez uma visita. Ela não soube dizer o lugar que visitou. 
E lá fizeram um desafio, às pessoas que estavam visitando o local. Eu entendo que foi 
um museu ou algo assim, quando o guia fez a pergunta, ele pensou. “Eu sei a 
resposta! Eu sei! Amélia trabalhou isso, porque eu não estudei! Porque eu não 
estudei!”.  A resposta era Pteridófitas, então ela disse “Oh! Era mesmo! Eu sabia” 
Ela ficou chateada porque não respondeu. Quem respondesse ganharia uma camisa e 
um passeio a outro local na cidade [...]. Eu fiquei maravilhada. Pois, o aluno nunca 
lembra o que o professor trabalhou principalmente ela que era desatenta. E sempre 
queria sair antes do término da aula [...]. 

 

Na concepção da professora da classe os conteúdos trabalhados com 

estratégias diversas foram apropriados na construção do conhecimento, uma vez que 

possibilitou aos alunos compartilhar, de modo mais efetivo, ideias e informações. 

Ainda de acordo com a professora a importância do projeto no ensino e na 

aprendizagem dos alunos é:  

 
Provar, [...] é fato se a gente trabalhar os conteúdos com metodologias diversas e 
estratégias diferentes produz um aprendizado significativo. Então eu tenho absoluta 
certeza que todos eles, que participaram do projeto, hoje quando eles comem uma 
fruta lembra-se da feira dos sabores que a gente fez [...]. Quando vê uma planta eles 
inicialmente podem não saber o que é, mas eles questionam, pondo a aprendizado em 
prática. 

 

De acordo com a professora regente trabalhar com estratégias diversificadas 

foi de extrema importância, pois estimulou no aluno o querer saber, o querer estudar, 

pesquisar e investigar. A professora também aponta pontos positivos e negativos do 

projeto. 

 

Positivo, foi a gente abraçar um pouco mais de 80% dos alunos.  Conseguir prender 
a atenção, de pelo menos e até sendo modesta, de 80% dos alunos. Pontos negativos,  
é o tempo de hora aula, é muito curto para  trabalhar algumas estratégias como o 
jogos, por exemplo quando eles começaram a entender e querer  brincar, não tinha 
mais tempo pra concluir.  

 

A defesa da ideia de que 80% dos alunos foram envolvidos no processo do 

ensino e aprendizagem demonstra conforme que o homem desenvolve-se na 

interação com o outro, a qual deve ser fonte de estímulo para o processo 
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motivacional e que estratégias diferentes trabalhada em grupo promovem e 

participação efetiva (VIGOTSKI, 1998). 

Com relação à crítica e a avaliação das estratégias usadas a professora regente 

argumenta  

 
[...] A crítica que faço: É preciso rever o trabalho na escola como um todo [...]. O 
projeto mostrou que o uso de metodologia com estratégias adequadas 
contextualizando o tema, ficou mais interessante para o aluno. A princípio era uma 
classe tranquila mais dispersa. Á medida que o projeto avançava eles centraram o 
pensamento, eles queriam saber mais, foram participativos, desejavam fazer mais 
bonito os trabalhos.  Isso pra mim foi uma vivência muito boa, 14 anos ensinando 
biologia e com a cobrança de coordenação, direção, e de secretaria para nota, para 
isso, para aquilo você fica focado apenas no conteúdo. A experiência foi fabulosa! 
[...].  

 

Para a professora regente da classe os professores precisam rever suas 

práticas, necessitam ter autonomia e tomar decisões para incrementar sua prática 

escolar. Neste aspecto o professor necessita assumir uma postura crítica em relação a 

sua atuação recuperando a essência do ser professor. Segundo Barbosa (2004) o 

professor perde a sensibilidade para incrementar uma proposta alternativa diante do 

contexto escolar em que se encontra e acaba aceitando as situações coercitivas.  

 Com relação à avaliação dos alunos a professora diz: 

 
A primeira avaliação foi um teste prévio pra ver a noção do aluno sobre as plantas. 
Depois um segundo teste com pergunta mais especificas, para verificar se eles 
assimilaram alguns conceitos básicos sobre as plantas. Porque uma das dificuldades 
do aluno em tirar nota melhor é não entender o que está escrito no enunciado [...]. O 
resultado foi fantástico o rendimento foi excelente, com a linguagem deles, 
mostraram que tinham assimilado o conteúdo e que havia tido uma aprendizagem 
efetiva. 

 

Para a professora regente o rendimento do teste surpresa foi excelente, pois, os 

alunos descreveu com suas palavras o conhecimento sobre os conteúdos botânicos 

abordados no decorrer da intervenção e desenvolvimento do projeto de pesquisa, de 

modo coerente, tendo em vista, quando da aplicação do teste de sondagem as 

respostas foram imprecisas.  

 Questionada sobre o porquê do teste surpresa, esta responde. 

 

Primeiro para sanar a angustia deles de não fazer um teste. E surpresa se eu 
anunciasse que era um teste eles iriam estudar o conteúdo, decorar e não era esta a 
intenção. Almejávamos que eles mostrassem o que sabiam, não era pensando em 
colar ou burlar de alguma forma para tirar nota boa.  Era descrever o que eles sabiam 
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o que  conheciam sobre o conteúdo que estava sendo trabalhado. O teste com questões 
abertas e fechadas mostrou o que eles conheciam sobre as plantas. Em minha opinião 
foi o ideal.  

 

No argumento acima a professora explica o porquê sugeriu  fazer um teste 

surpresa. Neste aspecto a avaliação é uma tarefa didática necessária que deve 

acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela os 

resultados são comparados com os objetivos propostos a fim de constatar progressos, 

dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias (LIBANEO, 1994). 

O teste surpresa foi ideal segundo a professora para mostrar o progresso dos alunos. 

          E finaliza acrescentando:  

 

Quando a gente entra na escola pública, chega cheia de vontade.  À medida que o 
tempo vai passando a gente fica aprisionada a certas regras ao conteúdo, a gente fica 
com receio, com medo de arriscar mudar o cronograma como a gente fez pegar duas 
unidades pra trabalhar como fizemos, a diretora que é de biologia concordou, foi 
fantástico! 

 

Considerando que regras são transmitidas pelos professores, pelos livros 

didáticos, pela organização institucional, pelas formas de avaliação, pelos 

comportamentos dos próprios alunos, e assim por diante.  Então, ao invés de deixá-

las ocultas, é melhor que tais questões recebam tratamento explícito. Isso significa 

que essas questões devem ser objeto de reflexão da escola como um todo, ao invés de 

cada professor tomar isoladamente suas decisões (BRASIL, 1997). Neste pressuposto 

quando resolvemos estender o projeto, devido a não ter vencido os conteúdos a 

decisão foi comunicada a coordenação e direção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A aplicação de diferentes estratégias de ensino para os conteúdos de botânica 

no EM permitiu verificar que o trabalho em grupo foi especialmente proveitoso, pois 

permitiu trabalhar a ZDP dos discentes e gerou uma atmosfera de harmonia, respeito 

às diferenças; pois cada aluno tem seu próprio ritmo de aprender com características 

particulares, ou seja, alunos lentos ou rápidos, alunos que são mais competitivos ou 

colaborativos, extrovertidos e tímidos, que se ajudam mutuamente quando 

trabalham coletivamente. É necessário que o professor respeite o ritmo de 

aprendizagem de cada um, sendo essencial a busca de estratégias que promova o 

modo de aprender de cada um.  

No que concerne à educação não existe receita pronta, mas isto, não significa 

que não existem caminhos que possam ser seguidos, de modo que venham a 

contribuir para atuar em situações de ensino e de aprendizagem, levando-se em 

conta o ritmo de cada indivíduo. Um dos caminhos que podemos apontar é um 

ensino em que os discentes sejam agentes ativos, mas para isso é necessário pensar 

em aulas com objetivos claros, estratégias diversificadas e dinâmicas, que despertem 

a atenção e sejam contextualizadas. Neste aspecto, o uso de múltiplas estratégias de 

ensino para trabalhar os conteúdos botânicos contribuiu para aulas mais dinâmicas, 

refletidas em maior atenção, participação, interesse e cooperação dos alunos. De certa 

forma as estratégias atingiram pontos específicos dos estudantes, ou seja,  o próprio 

ritmo de aprender de cada aluno. 

Aulas como visita ao entorno da escola (interior ou proximidade da escola) 

foram estratégias que despertaram a atenção e simpatia dos estudantes, pois aguçam 

a curiosidade para as espécies de plantas que ali se encontravam tanto na horta, 

como nos jardins. No espaço da horta e jardim os alunos tiveram a oportunidade de 

observar a interação de inseto-planta, e a interação entre fatores bióticos e abióticos. 

Uma estratégia muito aplaudida foi a construção de um terrário, além, da feira dos 

sabores, a HQ, palavras cruzadas, que despertaram a curiosidade e motivação dos 

estudantes.  
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Entretanto, nem todas as estratégias aplicadas foram exitosas, para casos assim 

as estratégias podem ser melhoradas ou modificadas, a exemplo, do vídeo 

documentário em que os alunos se dispersaram em conversas paralelas com os 

colegas. 

Neste trabalho observamos que a produção e apresentação de seminário ou 

aula pelos estudantes são atividades que nem sempre são bem recebidas pelos 

mesmos. Acreditamos que essa aversão em apresentar um seminário, ou falar para os 

colegas e professores esteja ligada à visão de que só os professores são detentores do 

conhecimento científico. A timidez é um fator que pode contribuir para essa situação, 

embora alguns estudos tenham indicado que a timidez não influencia na 

aprendizagem dos alunos, e que a escola deve criar estratégias para que eles tenham 

a oportunidade de expressar seus sentimentos, levando-os a enfrentar as situações 

que são consideradas difíceis.  

O excesso de vocabulário técnico citado pelos alunos e por muitos 

pesquisadores da área de Biologia é considerado um empecilho para a aprendizagem 

dos aprendizes, especificamente para os conteúdos de Botânica. Entretanto, 

acreditamos que os termos técnicos devem ser trabalhados desde o início da 

alfabetização dos estudantes.  Acreditamos que o domínio de termos técnicos tem 

importância relevante para definir e classificar as espécies botânicas e zoológicas, em 

consequência favorece a alfabetização científica. 

No decorrer do deste trabalho, nos deparamos com algumas reações dos 

alunos, como a resistência, a insegurança e a timidez. A resistência à forma como 

estava sendo conduzido o processo de ensino e da aprendizagem, pois as aulas não 

eram nos moldes tradicionais em que os professores explicam  e os alunos anotam no 

caderno. Neste contexto, os alunos passaram a questionar entre os colegas e a 

professora regente a validade dos conhecimentos, não acreditavam estar 

aprendendo, inclusive solicitaram à professora regente que ao término do projeto 

fizesse uma revisão dos conteúdos. Pudemos naquele momento constatar que o 

aluno ao receber o conhecimento pronto, torna-se um depósito do educador. Educa-

se para arquivar o que se deposita. Freire (2005, p. 38) argumenta que o curioso é que 

“o arquivado é o próprio homem, que perde assim seu poder de criar, se fez menos 
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homem, é uma peça. O destino do homem deve ser criar e transformar o mundo, 

sendo o sujeito da sua ação”. 

A reflexão dos alunos sobre sua própria aprendizagem, processo denominado 

de “metacognição” ou “metaconhecimento”, foi um fenômeno bastante significativo. 

Neste sentido, é possível supor que as estratégias de ensino e aprendizagem estão 

diretamente ligadas à metacognição, que possibilita ao aluno refletir, avaliar, 

construir e reconstruir seu próprio ritmo de aprender. Este processo permite que os 

estudantes reflitam acerca de seu próprio aprendizado e passe a exigir da unidade 

escolar e dos professores um ensino de qualidade.  

Um aspecto limitante foram as dificuldades dos discentes nas questões 

interpretativas e leitura de texto; leitura de imagens; dificuldade para expor suas 

dúvidas; elaborar perguntas e responder os questionamentos, discutir, interagir em 

grupo quando solicitados ou espontaneamente. As discussões são estratégias que 

deveriam estar no cerne da sala de aula, pois estas valorizam os argumentos dos 

alunos e abrem espaço para a exposição e as discussões de suas concepções 

contribuem para a apropriação da linguagem e dos conceitos científicos. No entanto, 

as discussões em sala pouco acontecem e quando estes são solicitados a expor suas 

concepções, a maioria silencia ou apenas um do grupo exprime seus pensamentos. 

Neste aspecto, as discussões transformam-se em um diálogo entre um aluno e o 

professor.  

Outros fatores limitantes no processo de intervenção foram: alunos faltosos e 

retardatários, o horário de aula fragmentado.  Nas aulas que ocorriam no primeiro 

horário os estudantes tinham um tempo de tolerância de 15 minutos para estar em 

sala, com isto, todo processo daquele dia podia ser inviabilizado, pois a professora-

pesquisadora tem uma agenda a cumprir em um tempo determinado, e esses fatores 

contribuem negativamente para o projeto em curso. 

A análise e avaliação do questionário  sondagem, teste surpresa, produção dos 

trabalhos e apresentação das estratégias demonstraram que os alunos conseguiram 

apropriar-se dos conceitos básicos sobre as plantas, e passaram a vê-las como seres 

vivos de grande importância para a vida no planeta Terra. Destacamos alguns 

aspectos das estratégias: 
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 O uso de aulas práticas possibilitou o envolvimento dos alunos em 

investigação científica na resolução de problemas, e despertou o interesse 

destes proporcionando a compreensão de conceitos básicos. 

 Atividades como palavras cruzadas auxiliaram os estudantes a tomar 

decisões e desenvolver habilidades como: pesquisar em livros ou em 

outra fonte sobre o conteúdo em estudo, reelaborar conceitos e definições 

e relacionar palavras e letras de sua estrutura cognitiva com lacunas ou 

palavras existentes. 

 As HQs demonstraram que todas as pessoas são capazes de criar e que 

este é uma ferramenta que promove uma aprendizagem dinâmica e 

efetiva.  

 Os jogos são instrumentos que desenvolvem a capacidade de cooperação 

entre os alunos, no entanto, como o jogo tem início e fim deve ser 

pensado o tempo adequado para sua aplicação, pois o tempo foi um fator 

limitante e pode acarretar rejeição pelos estudantes. 

 A excursão no entorno do colégio permitiu aos estudantes o contato 

direto com os fatores bióticos e abióticos do meio,  foi um instrumento de 

superação da fragmentação dos conhecimentos. 

 O uso de imagens é um fator recorrente nas aulas de biologia, todavia  é 

necessário ensina-los como utilizá-las, pois imagens não são 

transparentes.  

“Botânica: fácil ou difícil?” Na visão de uma turma de estudantes do EM, em 

entrevista com a professora-pesquisadora, a Botânica é cheia de nomes complicados 

que podem ser esquecidos rapidamente, mas não é difícil quando trabalhada com 

estratégias diversificadas. Quando os alunos são agentes participativos e 

responsáveis pela sua aprendizagem os “conteúdos se tornam interessantes” e 

contagiantes. 

Na escola do ensino básico os professores promovem o discurso de que os 

estudantes a cada ano estão mais “relaxados” e desinteressados pelas aulas, não 

querem estudar, negligenciam as atividades de classe e extraclasse, são 

indisciplinados. Para muitos professores os estudantes “não querem nada” e a cada 
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ano essa situação se agrava. Por sua vez, os estudantes reclamam que a escola é 

chata, que as aulas são desinteressantes e que muitos professores faltam às aulas.  

Acreditamos que em uma sociedade em que as informações se encontram “na 

ponta do dedo” faz-se necessário que as aulas sejam construídas de forma que 

despertem a atenção, interesse e criatividade dos alunos, para que estes possam 

perceber-se como sujeitos responsáveis pela própria aprendizagem; o uso de 

ferramentas apropriadas que promovam a participação ativa dos estudantes são 

mecanismos eficientes para manter os alunos com foco na aprendizagem.  

Neste aspecto o desinteresse dos alunos pelas atividades de sala de aula não 

está associado a fatores externos à escola, sabendo-se que o professor tem também 

sua parcela de culpa. Tais afirmações estão pautadas na visão de Vasconcelos (2003) 

que diz que a dificuldade do professor em transmitir o conteúdo, a desvinculação 

entre a teoria e a prática, e EE  inadequadas podem contribuir para que o aluno perca 

o interesse pela escola. 

Um ponto importante a acrescentar é o planejamento escolar. Para Santos e 

Inforsato (2011) não é possível desenvolver uma educação de qualidade se a aula não 

for pensada e planejada com a mesma qualidade que se espera atingir. Esse 

planejamento não se limita a encher a sala de aula de aparatos, lousas digitais e 

outras tecnologias avançadas. Antes de qualquer coisa, a aula deve ser planejada de 

forma a produzir uma aprendizagem significativa para os alunos. Toda a educação, 

para ser eficaz, precisa ter sentido para o aluno, particularmente a educação formal. 

Esse sentido está vinculado com a sensação de bem-estar, pois se assim for, o aluno 

colocar-se-á em prontidão de sempre querer saber mais, e ir além do que lhe é 

transmitido de maneira direta, que, aliás, é o propósito de toda boa educação.  Neste 

sentido os discentes foram ativos durante todo o processo investigativo, produziram 

e entregaram o portfólio a cada aula,  apresentaram suas produções, e participaram 

das discussões (mesmo que timidamente).  

Na contemporaneidade não se admite estudantes acomodados e passivos, o 

aluno não pode ser mais considerado a tabula rasa, nem o professor é o detentor do 

saber. Para quebrar este paradigma, o ensino deve ser organizado de tal forma que 
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não se eduque o aluno, mas que o próprio aluno se eduque. Neste aspecto o papel do 

professor é organizar os conteúdos de maneira que se torne mais dinâmico.  

Ao estabelecer práticas tradicionais de ensino, que não motivam o aluno a 

construir conhecimento, mas apenas a absorver informações destituídas de 

significado, os professores acabam contribuindo para o conflito em sala de aula. O 

aluno não vê significado no que está aprendendo, e os professores assumem que não 

precisam mudar a maneira de ensinar e adotam estratégias exclusivamente de 

transmissão verbal de conteúdos disciplinares, sem considerar o que o aluno sabe, 

quais são suas crenças e sua visão de mundo.  Para Castellar (2010) uma escola que 

não reconhece o estudante como sujeito em processo de formação e não valoriza seus 

conhecimentos, está destinada a ser irrelevante para ele. 

Desta maneira, esperamos que este trabalho contribua com o ensino e 

aprendizagem dos conhecimentos científicos que acontecem no interior de sala de 

aula ou em ambientes formais e não formais, especificamente com alunos do Ensino 

Médio, e aponte prováveis problemas que estão no cerne da educação básica; que 

leve os professores de Biologia a pensar em aulas mais dinâmicas para trabalhar os 

conteúdos botânicos e de biologia de forma geral. Assim, torná-los mais 

interessantes, mostrando que a Botânica é extremamente valiosa, pois as plantas 

como a base da cadeia alimentar devem ser conhecidas pela comunidade escolar, 

como seres vivos essenciais para a vida na Terra e não apenas como seres que dão 

frutos para a alimentação, madeira para a construção, flores para decoração e 

essências para produção de cosméticos.  

Fazendo uso das palavras de Vigotski (2010), até hoje o aluno tem 

permanecido nos “ombros” do professor. Tem visto tudo com os olhos dele e julgado 

tudo com a mente dele. Já é hora de colocar o aluno sobre “as suas próprias pernas”, 

de fazê-lo andar e cair, sofrer dor e contusões escolher a direção.  O que é verdadeiro 

para a marcha que só se pode aprender com as próprias pernas e com as próprias 

quedas, se aplica igualmente a todos os aspectos da educação. 
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APÊNDICE A- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa: “O 

ensino de botânica na educação básica: Uma abordagem dinâmica e interativa,” no caso de 

você concordar em participar, peça a seu responsável legal para assinar ao final deste 

documento. Sua participação não é obrigatória, e a qualquer momento, você poderá desistir e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador (a) ou com a instituição. 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Amélia Fernandes de Souza. Estudante do 

Mestrado Educação Científica e Formação de Professores da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB/Campus de Jequié. Professora bióloga lotada no Colégio da 

Policia Militar Professor Magalhães Neto. 

ORIENTADOR: Professora Dra. Guadalupe Licona E. de Macedo do Departamento de 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Campus de 

Jequié. 

OBJETIVO: Analisar e avaliar a aplicação de diversas estratégias de ensino para os 

conteúdos de botânica no ensino médio. 

PROCEDIMENTOS: O projeto terá como foco de estudo os alunos do 2º ano, turma A 

do Colégio da rede Estadual de ensino e ocorrerá na II Unidade. Os conteúdos abordados 

estão de acordo com as exigências da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Os 

conteúdos serão ministrados pela professora pesquisadora, tendo a professora Luciane Silva 

Rocha regente da classe participação em todas as aulas. As aulas serão ministradas no 

interior do Colégio da Rede Pública – Município de Jequié estado da Bahia. Portanto, não 

haverá deslocamento para aulas de campo. Haja vista, todas as aulas procedem em sala, ou 

extraclasse com atividades a serem desenvolvidas pelo aluno individualmente ou em grupo 

em suas respectivas residências. 

RISCOS E DESCONFORTOS: Os participantes da pesquisa podem estar sujeitos a 

riscos e/ou desconfortos no que se refere ao uso de falas e imagens (gravações e/ou 

filmagens). As aulas serão gravadas em áudio, fotografadas e algumas vezes filmadas.  

BENEFÍCIOS: Pode-se verificar o benefício desse estudo na aprendizagem dos alunos na 

disciplina de Biologia. Dessa forma, os alunos ao ter contato com os conteúdos de Biologia, 

poderão ter noções das características gerais dos vegetais; preservação do meio ambiente e 
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das espécies existentes nele; importância dos vegetais na cadeia e teia alimentar além, de 

serem motivados a partir de estratégias múltiplas instrumento em sala de aula a 

compreenderem melhor as aulas de Biologia. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: A pesquisa será sigilosa e as informações 

constadas serão confidenciais. Nenhuma informação à respeito de nome, endereço e outras 

informações pessoais dos alunos serão divulgados e os mesmos terão direito a 

esclarecimentos adicionais antes, durante e depois da pesquisa.  

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Os envolvidos na pesquisa não 

serão remunerados, isto é, não receberão nenhum valor em dinheiro por sua participação, 

sendo, portanto voluntário (a). Dessa forma, os alunos (a)s não são obrigados a participar da 

pesquisa, podendo abandoná-la a qualquer momento que desejarem. Assim, caso o aluno, 

representado por seu responsável, aceite participar da pesquisa, este termo deverá ser 

assinado em duas vias, sendo que uma delas ficará com o participante da pesquisa e a outra 

será arquivada pelos pesquisadores por cinco anos.  Qualquer dúvida pode-se encontrar os 

pesquisadores da pesquisa no seguinte endereço:  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Departamento de Biologia e/ou Herbário da UESB 

Fone: 73 3528- 9659 

Avenida José Moreira Sobrinho, s/n 

 Jequié, BA. 

Jequié, BA, 20 de maio de 2013. 

___________________________________ 

Assinatura do responsável 

____________________________________ 

Amélia Fernandes de Souza 

Estudante do Programa de Pós Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Campus de Jequié 

_____________________________________ 

Guadalupe Edilma L. Macedo 

Professor de Botânica do Departamento de Ciências Biológicas – DCB 
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APÊNDICE B – Questionário diagnóstico 

 

Sexo     (   ) feminino                 (   ) masculino 

Idade    (   )                                 (   ) Turma  

Serie     (   )   

Este questionário tem por objetivo verificar os conhecimentos prévios que os discentes 

têm sobre a Botânica.  

1. Para você, o que é uma planta? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. As plantas se alimentam? Justifique sua resposta.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. De forma breve descreva ou cite a importância das plantas. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Para que servem os vegetais? Exemplifique.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. As plantas se reproduzem? Justifique: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Todas as plantas produzem sementes e frutos 

a) Sim (  )                  b) Não (   ) 

 Justifique a resposta: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A partir da questão de número 7 você deverá marcar apenas uma alternativa... 

7. Os vegetais terrestres estão divididos da seguinte maneira 

a) Briófitas e Pteridófitas 

b) Pteridófitas, algas e líquens. 

c) Angiospermas e Briófitas apenas 

d) Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. 

8. A fotossíntese é um processo de vital importância para todos os seres vivos, pois 

direta ou indiretamente todos os seres vivos dependem desse fenômeno. Esse 

processo é fundamental para as plantas, por quê? 

a) Fornece oxigênio 

b) Faz parte da respiração das plantas 

c) Produz carboidratos importantes na alimentação das plantas 

d) Elimina o gás carbônico da atmosfera 

9. Ao sair de casa para vir à escola,  você passou por diversas espécies de plantas, 

com diferentes hábitos de vida: plantas rasteiras, árvores, plantas arbustivas, entre 

outras. Das plantas que todos os dias você ver, a grande maioria faz parte de um 

único grupo. Este grupo é:  

a) Angiospermas 

b) Algas 

c) Briófitas 

d) Gimnospermas 

10. As plantas assim como os animais realizam processos vitais para sua 

sobrevivência. Entre estes processos podemos citar: 

a) Gutação 

b) Respiração 

c) Quimiossíntese 

d) Fermentação 
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APÊNDICE C – Sequência didática 

Data Min Tema Conteúdos 

conceituais 

Conteúdos 

procedimentais 

Conteúdos 

atitudinais 

Objetivo Estratégias Recursos Avaliação 

20.05 50 Questionário 

de sondagem.  

Conceito de 

planta; 

classificação das 

plantas;  

Importância 

econômica; 

fotossíntese; 

reprodução. 

Definir que as 

plantas são seres 

vivos, 

eucarióticos, 

geralmente 

pluricelulares e 

que produz seu 

próprio alimento. 

Respeitar a 

natureza, e ter 

cuidado com as 

plantas. 

Verificar por meio 

de questionário os 

conhecimentos 

prévios que os 

alunos têm sobre  

plantas. 

Aplicação do 

questionário de 

sondagem. 

Teste com 

questões 6 

objetivas e 4 

de múltipla 

escolha 

relacionadas 

ao conteúdo 

de botânica. 

Verificar 

presença ou 

ausência de pré-

requisitos de 

aprendizagens 

anterior. 

21.05 50 Grupos 

vegetais. 

Características 

gerais dos 

grupos de 

plantas; conceito 

de plantas. 

Utilização de 

imagens para 

identificar os 

grupos de 

plantas. 

Valorização  das 

plantas como 

seres vivos. 

Caracterizar os 

diferentes grupos 

vegetais. 

Aula teórica 

dialogada 

caracterizando 

os diferentes 

grupos vegetais. 

Livro didático 

e esquemas, 

Tv Pendrive. 

Participação, 

interesse, 

envolvimento na 

aula e nível de 

curiosidade dos 

estudantes. 

27.05 50 Características 

gerais dos 

grupos 

vegetais. 

Aspectos 

evolutivos, 

classificação dos 

grupos de 

plantas, 

diferenças e 

semelhanças, 

Utilização de 

recursos gráficos 

para a 

organização dos 

Mapas de 

conceito. 

Refletir sobre a 

importância das 

plantas e 

cooperar  em 

trabalho de 

grupo.  

Caracterizar os 

grupos vegetais 

com base na 

morfologia, 

anatomia, 

fisiologia e 

conhecer sua 

Elaboração e 

apresentação de 

mapa conceitual 

caracterizando 

os grupos 

vegetais. 

Cartolina, 

caneta, 

imagens de 

plantas, 

hidrocor, livro 

didático. 

Apresentação 

dos mapas, 

relação de 

hierarquia, 

palavra de 

ligação, estrutura 

dos mapas. 
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origem. importância 

econômica. 

28.05 50 Briófitas 

plantas 

avasculares, 

Pteridófitas 

plantas 

vasculares 

sem sementes. 

Diferenças e 

semelhanças 

entre briófitas e 

pteridófitas, 

aspectos 

evolutivos, 

organização. 

Leitura de 

imagens 

Valorizar a 

importância dos 

grupos de 

briófitas e 

Pteridófitas para 

os ecossistemas. 

Identificar as 

características 

morfológicas do 

grupo de Briófitas 

e Pteridófitas. 

Aula expositiva 

participada, 

música briófita 

com o professor 

Jubilut
21

. 

Imagens dos 

grupos de 

briófitas e 

pteridófitas; 

Tv Pendrive.  

Atividade de 

classe e 

extraclasse. 

03.06 50 Briófitas 

estrutura 

morfológica; 

Pteridófitas 

estrutura 

morfológica. 

Identificação da 

estrutura das 

briófitas e 

pteridófitas. 

Conhecer as 

diferenças e 

semelhanças 

entre os dois 

grupos. 

Construção de 

um terrário de 

briófitas e 

pteridófitas em 

sala de aula. 

Colaboração na 

realização da 

montagem do 

terrário em 

grupo. 

Caracterizar e 

identificar 

morfologicamente 

as estruturas das 

Briófitas e das 

Pteridófitas. 

Produção de 

terrário pelos 

alunos. 

 

Material 

orgânico, 

briófitas, 

seixos, 

aquário, 

recipiente 

plástico, 

carvão, água, 

terra, 

Pteridófitas. 

Montagem do 

terrário pelos 

grupos, 

Participação e 

colaboração. 

Tempestade de 

ideias. 

04.06 50 Grupos de 

plantas: 

Briófita, 

Pteridófitas, 

Angiosperma 

Caracterização 

dos grupos de 

plantas, 

identificação das 

diferenças e 

Relacionar 

palavras e letras 

de sua estrutura 

cognitiva com 

lacunas e 

Colaborar na 

pesquisa em  

livro texto ou em 

outra fonte de 

consulta. 

Estabelecer 

relações entre os 

diferentes grupos 

de plantas 

terrestres (relação 

Utilização de 

palavras 

cruzadas como 

forma de 

exercício 

Gráfico com 

palavras 

cruzadas, 

lápis, caneta, 

papel sulfite. 

Resolução das 

palavras 

cruzadas. 

                                                      
21 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=h_BWFaUvUOU>. Acesso em: 12 mar. 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=h_BWFaUvUOU
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e 

Gimnosperma. 

semelhanças, 

aspectos 

evolutivos. 

palavras 

existentes. 

de semelhanças e 

diferenças, 

aspectos 

evolutivos). 

individual. 

10.06 50 Angiosperma 

e 

Gimnosperma 

Conceitos 

básicos sobre os 

grupos de 

plantas: 

briófitas, 

pteridófitas, 

gimnospermas e 

angiospermas. 

Representação 

gráfica das HQ. 

Criatividade na 

construção das 

HQ. Utilização 

de recursos 

semióticos. 

Participar na 

execução da 

atividade, 

cooperação na 

apresentação da 

HQ. 

Conhecer os 

grupos de 

Angiospermas e 

gimnospermas e 

sua importância 

econômica e 

ecológica. 

Criação de HQs 

sobre 

Angiospermas e 

GimnospermaIns

trumentos: 

software, 

HagáQuê e ou 

desenhos 

manuais. 

Papel sulfite, 

cartolina, 

caderno, lápis, 

lápis de cor, 

giz de cera, 

régua, livro, 

revistas 

diversas, 

borracha e 

computador. 

Capacidade de 

síntese, 

criatividade, 

interesse e 

participação na 

elaboração e 

apresentação das 

HQs criadas. 

11.06 50 Plantas com 

sementes e 

flor. 

Diferença entre 

monocotiledônea e 

eudicotiledônea.  

Correlacionar as 

plantas 

observadas aos 

conteúdos vistos 

em aula. 

Respeito aos 

fatores bióticos. 

Relacionar as 

diferenças 

morfológicas entre as 

monocotiledôneas e 

eudicotiledôneas. 

Excursão dos 

alunos  ao 

entorno e da 

escola, a horta 

escolar 

Máquina 

fotográfica, 

celular, roteiro 

com resumo,  

Jardim e 

horta, lápis. 

Interação do 

grupo. 

Curiosidade. 

Respostas às 

questões sobre os 

grupos de 

angiospermas. 

17.06 50 Plantas 

vasculares com 

sementes e 

frutos 

Angiospermas. 

Eudicotiledôneas e 

monocotiledôneas  

características 

morfológicas que 

distinguem um 

Elaboração de 

aula em Power 

Point e vídeo 

aula. 

Valorização da 

diversidade de 

plantas. 

 

Explicitar as 

características dos 

diferentes grupos 

das Angiospermas. 

 

Produção de 

vídeo aula com 

as fotos tiradas 

das plantas do 

entorno da 

TV Pendrive, 

celular, 

quadro 

branco, pincel, 

notebook, 

Apresentação das 

aulas produzidas 

com fotos e vídeos 

mostrando as  

diferenças e 
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clado do outro. escola. pendrive. semelhanças entre 

as 

Monocotiledôneas 

e 

Eudicotiledôneas. 

18.06 50 Taxonomia 

das 

Angiospermas 

Evolução das 

Angiospermas 

Conceitos básicos 

sobre os grupos de 

plantas e aspectos 

evolutivos. 

Estratégias e 

planejamento 

para a resolução 

do jogo. 

Cooperação, 

responsabilidade 

e respeito  ao  

grupo. 

Classificar os 

grupos vegetais de 

acordo com suas 

semelhanças. 

Definir o  processo 

de evolução das 

angiospermas. 

Jogo 

“Taxonomia 

Vegetal” e jogo 

“evolução das 

plantas” 

confeccionado 

em painel. 

Cartelas do 

jogo 

confeccionado 

em painel; 

cartas; dado, 

cartela para 

anotação das 

questões. 

Caneta, ou 

lápis. 

Resolução do jogo 

em grupo 

15.07 50 Síndrome da 

Polinização. 

 

Definir o que é 

polinização. 

Compreender 

sua importância 

para a 

biodiversidade 

das plantas.  

Leitura 

imagética. 

Respeito aos 

seres envolvidos 

no processo de 

polinização. 

Identificar as 

diferenças 

adaptativas das 

plantas para a 

polinização. 

Vídeo 

Documentário 

“Reino das 

plantas”.  

TV Pendrive, 

vídeo 

documentário, 

Roteiro, 

caneta, quadro 

branco, pincel. 

Resolução de 

questões 

extraclasse 

relativa ao vídeo 

documentário. 

16.07 50 Teste 

surpresa 

 

Estabelecer 

conceitos 

científicos sobre 

as plantas. 

Leitura e 

interpretação das 

questões do 

teste. Registrar 

Expressar sua 

opinião sobre os 

conteúdos 

estudados. 

Verificar os 

conhecimentos 

cognitivos dos 

estudantes sobre as 

Teste surpresa.  Quadro 

branco, pincel, 

caneta, papel 

sulfite. 

Verificação da 

aprendizagem por 

meio de  teste em 

dupla. 
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as respostas. plantas.  

22.07 50 Fisiologia 

vegetal: 

gutação, 

evapotranspira

ção, ascensão 

da seiva no 

caule. 

Elementos 

responsáveis 

pela ascensão da 

seiva. 

Respostas às 

questões 

formuladas.  

Aplicar os 

conhecimentos 

sobre os 

elementos de 

xilema e floema. 

Participar quando 

solicitados na 

aula. 

Explicar o processo 

de gutação, 

evapotranspiração  

e ascensão da 

seiva.  

Tempestade 

cerebral 

Flores 

brancas, água, 

recipiente, 

cactácea, lírio, 

planta 

suculenta saco 

plástico, 

corante, 

barbante, 

máquina 

fotográfica. 

Por meio das 

respostas às 

questões de 

Fisiologia 

vegetal  

06.08 50 Fisiologia das 

plantas. 

Conhecer os 

principais 

processos da 

fisiologia das 

plantas. 

Informar por 

diversos meio 

como livro-texto, 

internet sobre a 

fisiologia das 

plantas e sua 

relação com o 

crescimento 

vegetal. 

Valorização dos 

eventos do 

processo de 

fisiologia 

relacionados com 

o  crescimento 

vegetal. 

Descrever a 

fisiologia das 

plantas. 

Aula teórica por 

meio de slides 

mostrando a 

fisiologia das 

plantas (osmose, 

plasmólise, etc). 

Tv Pendrive, 

Quadro 

branco, pincel, 

pendrive, 

caneta, 

caderno. 

Interesse, 

disciplina e 

participação na 

aula. 

02.10 50 Hormônios 

vegetais. 

Coletar 

informações 

sobre os fitos 

hormônios: 

ocorrência, 

Produção de 

cartazes para 

explicar a 

importância dos 

fitos hormônios 

Ter respeito pelas 

plantas, 

refletindo que 

elas são seres 

vivos, com 

Explicar os 

diferentes 

hormônios vegetais 

e sua importância 

Produção de 

cartazes com os 

diferentes 

hormônios, 

função, 

Cartolina, 

pincel, livro-

texto, régua, 

lápis de cor. 

Capacidade de 

síntese na 

elaboração dos 

cartazes, 

criatividade, 
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função, 

transporte. 

 

para o 

desenvolvimento 

das plantas. 

 

necessidades de 

fatores bióticos e 

abióticos do 

meio. 

para as plantas. 

 

ocorrência, etc. responsabilidade. 

09.10 50 Frutos, 

hormônios e 

polinização. 

 

Relacionar as 

informações 

obtidas em 

fontes diversas 

sobre a função 

dos hormônios 

vegetais aos 

frutos.  

Utilizar os 

conhecimentos  

adquiridos para 

relacionar o 

cheiro, sabor, cor 

com os 

hormônios 

vegetais. 

Refletir que as 

cores, aroma, 

sabor dos frutos 

não são para a 

degustação dos 

humanos, mas 

estratégias 

evolutivas 

adaptativas para a 

dispersão dos 

frutos. 

Relacionar as 

cores, cheiro e o 

sabor com os 

hormônios vegetais 

e a polinização 

pelos agentes 

polinizadores. 

 

Feira das cores e 

sabores. 

Banana, 

melancia, 

pera, maçã, 

diversas 

espécies de 

laranja, quiwí, 

ameixa, 

melão, 

mamão, 

cupuaçu, 

bandeja, faca, 

colher e saco 

de lixo. 

Sentir cheiro, 

sabor dos frutos 

e relacionar estes 

com os 

hormônios 

vegetais e a 

dispersão das 

sementes.  

 

10.10 50 Entrevista 

focal 

Identificar a 

importância das 

plantas para o 

equilíbrio dos 

ecossistemas e 

sua utilidade 

para todos os 

seres. 

Levantar as 

considerações 

acerca do projeto 

de pesquisa,  

importância para 

o ensino e a 

aprendizagem. 

 

Ter atitude de 

respeito e 

preservação das 

plantas. 

Identificar as 

concepções dos 

estudantes sobre as 

plantas após 

aplicação do 

projeto. 

Entrevista com 

grupo de seis 

alunos. 

Gravador,  

máquina 

fotográfica. 

Entrevista 

Individual, 

Avaliação do 

projeto de 

pesquisa pelos 

alunos. 
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16.10 50 Dissecação de 

flor de 

Hibiscus e 

Lirium. 

Identificar os 

componentes 

masculino e 

feminino das 

flores e  

estruturas 

estéreis.   

Realização da 

dissecação de 

flores de 

Hibiscus e 

Lirium. 

Estimular atitude 

de respeito pelas 

plantas, 

considerando 

como seres 

indispensáveis 

pela vida no 

planeta Terra. 

Agrupar as partes 

de uma flor. 

 

Em grupo, os 

alunos fizeram a 

dissecação da 

flor de Hibicus e 

Lirium. 

Flores: lírio, 

graxa, régua, 

cartolina, 

modelo de 

uma flor 

dissecada, 

caneta 

hidrocor, 

borracha, cola, 

lápis, clipe e 

tesoura. 

Aula prática. 

22.10 50 Entrevista 

individual. 

Identificar a 

importância das 

plantas para o 

equilíbrio dos 

ecossistemas e 

sua utilidade 

para todos os 

seres. 

Levantar as 

considerações 

acerca do projeto 

de pesquisa,  

importância para 

o ensino e a 

aprendizagem. 

 

Ter atitude de 

respeito e 

preservação das 

plantas. 

Identificar as 

concepções dos 

estudantes sobre as 

plantas após 

aplicação do 

projeto. 

Entrevista 

individual com 

quatro alunos 

Gravador,  

máquina 

fotográfica. 

Entrevista 

individual 

Avaliação do 

projeto de 

pesquisa pelos 

alunos. 

 30 Entrevista 

com a 

professora da 

classe. 

Relacionar as 

possibilidades e 

limitações da 

aplicação do 

trabalho.  

Observar e 

avaliar as ações 

do projeto de 

pesquisa. 

Colaboração no 

trabalho de 

pesquisa. 

Avaliação do 

trabalho pela 

professora-regente. 

Entrevista 

semiestruturada. 

Gravador. Concepção da 

professora-

regente. 
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APÊNDICE D - Entrevista semiestruturada 

 

1. Você já havia estudado as plantas anteriormente? Em que série você estudou 

as plantas? Como foram as aulas? Teóricas/práticas. 

2. No estudo dos vegetais foram utilizadas diversas estratégias de ensino. Em 

sua opinião as estratégias empregadas ajudaram no ensino e aprendizagem? 

3. Você achou os conteúdos de botânica difícil ou fácil? Justifique. 

4. Descreva brevemente do que você mais gostou e do que você menos gostou 

nas aulas. 

5. Responda: Você considera as plantas importantes para a sua sobrevivência? 

Para a sobrevivência de outras espécies? Importante para o meio ambiente? 

Por quê? 

6. As plantas são seres vivos com várias funções, entre estas funções podemos 

citar: reprodução, fotossíntese, sequestro do carbono. Cite outra função ou 

importância das plantas. 

7. Qual a parte das plantas que sustenta as folhas, flores e frutos? 

8. Qual a função da raiz? 

9. Complete a frase: Hoje eu vejo as plantas como…. 
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APÊNDICE E – Características gerais das plantas 

O QUE SÃO PLANTAS? 

São organismos eucarióticos, multicelulares e autotróficos, capazes de produzir, por 

meio da fotossíntese as substâncias orgânicas que lhes servem de alimento. Pela metodologia 

cladista são organismos que apresentam um ciclo de vida com embriões multicelulares 

maciços que se desenvolvem no interior de um organismo materno (Embryophytes). 

ORIGEM DAS PLANTAS TERRESTRES 

 

Fonte: http://www.mundobiologia.com/2013/09/evolucao-das-plantas.html 

GRUPO DE PLANTAS 

 

 

Plantas 

Criptogramas 

Briófitas Pteridófitas 

Espermatófitas 

Gimnospermas Angiospermas 
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EVIDÊNCIAS EVOLUTIVAS NA RELAÇÃO ENTRE ALGAS VERDES E 
VEGETAIS TERRESTRES 

 Clorofila a e b. 

 Carotenoides como pigmentos acessórios. 

 Cloroplastos. 

 Parede celular rígida formada por carboidrato (celulose e hemicelulósica). 

 Amido como reserva. 

 Formação de uma placa denominada de fragmoplasto durante a divisão celular. 

 Células reprodutivas flageladas semelhantes aos anterozoides em briófitas. 

BRIÓFITAS 

 Dependem da água para sua reprodução. 

 Primeiros vegetais terrestres. 

 Avasculares, sem sementes.  

 Possuem três divisões (divisão Hepatophyta – hepáticas; divisão Antocerotophyta – 

antóceros; divisão Bryophyta – musgos). Em Briófitas os gametófitos são sempre 

nutricionalmente independentes dos esporófitos, enquanto os esporófitos são 

permanentemente ligados aos gametófitos e variam em sua dependência. 

PTERIDÓFITAS 

 São vegetais terrestres, com tecidos verdadeiros, tecido de condução. Foram os 

primeiros vegetais a formarem grandes florestas que dominaram a terra. 

 Ex: cavalinha, samambaia. 

 Obs: Dependem da água para reprodução 

GIMNOSPERMAS 

As gimnospermas (do grego Gymnos: “nu”; esperma: 'semente') são plantas terrestres que 

vivem, preferencialmente, em ambientes de clima frio ou temperado. Ex: pinheiros, 

as sequoias e os ciprestes. 

ANGIOSPERMAS 

Angiospermas (do grego: angeos (ἄγγος) – “urna” e sperma (σπέρμα) - "semente") são plantas 

espermatófitas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto. Também 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto
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conhecidas por magnoliófitas ou antófitas são o maior e mais moderno grupo de plantas, 

com cerca de 230 mil espécies. 

EVOLUÇÃO DAS PLANTAS TERRESTRES 

Redução da fase gametofítica e maior desenvolvimento da fase esporofítica. Surgimento das 

sementes nas espermatófitas, e surgimento das flores, assim como um eficiente mecanismo 

de absorção e economia de água (epiderme e estômatos). 

Sistema de sustentação:  condução de água, sais minerais e  carboidratos eficientes.  

ADAPTAÇÃO AO MEIO TERRESTRE 

 Ciclo de vida. 

 Esporos. 

 Órgãos sexuais (protegido por células estéreis). 

 Formas de propagação (vento, animais, água). 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DAS PLANTAS 

 As plantas são a base de sustentação da vida na Terra. São elas que, juntamente com 

as algas, produzem o oxigênio necessário à respiração dos seres vivos. 

  A vegetação também é um reflexo do clima, do solo e do relevo e tem profunda 

influência sobre eles. A manutenção da cobertura vegetal, além de proteger os solos, 

faz aumentar os componentes orgânicos aí presentes e eleva a capacidade de retenção 

de água. 

Alimentação, construção, farmácia, medicina, ornamentação, indústria têxtil, comercio 

A PLANTA E O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO 

Os vegetais têm importância fundamental no equilíbrio ecológico do planeta Terra. Na 

cadeia alimentar e teia alimentar, são os produtores e garantem o alimento de todos os 

outros seres vivos ao produzirem matéria orgânica pelo processo da fotossíntese. A 

importância dos vegetais é tanta que a vida na Terra não seria possível sem sua presença. A 

fotossíntese, processo pelo qual as plantas produzem seu alimento, faz com que elas 

absorvam a energia proveniente do Sol, estabelecendo todos os ciclos de vida em nosso 

planeta, tanto de vegetais, como de animais. Os animais carnívoros se alimentam de animais 

herbívoros, que se alimentam de vegetais. A partir da luz solar, a clorofila das plantas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
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decompõe o gás carbônico presente na atmosfera em oxigênio e carbono. É esse oxigênio que 

é liberado na atmosfera que torna possível a sobrevivência de todos os seres vivos. 

ADAPTAÇÃO AO MEIO EM QUE VIVE 

 As plantas podem crescer em ambientes muito diferentes. Desde desertos à oceanos.  

 Apresentam adaptações que lhes permite viver em diversos ambientes. 

 Plantas xerófitas crescem em ambiente seco e desenvolvem estruturas como caule e 

folhas para armazenamento de água. 

 As plantas mesófilas vivem em locais com suprimento moderado de água. A maioria 

das plantas terrestres são mesófilas. 

 As plantas hidrófitas vivem dentro da água, suas folhas são planas para permitir a 

flutuação. 
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APÊNDICE F – Plantas avasculares: briófitas 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS BRIÓFITAS 

Briófitas (do grego bryon: 'musgo'; e phyton: 'planta') são plantas pequenas, geralmente com 

alguns poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e 

sombreados. São organismos de transição entre o meio aquático e o meio terrestre, pois sua 

fecundação depende muito da água. 

Dependentes da água para a reprodução. Plantas verdadeiras (Reino Plantae). Ausência total 

de tecidos vasculares (em Hepatophyta, também ausência de estômatos e cutículas). 

Produzem anterídios e arquegônios (locais de produção de gametas). • Gametófito e a fase 

duradoura e conspícua. 

HABITAT 

Podem viver em locais secos em vários substratos (superfície de rocha ou barranco, tronco de 

árvore, solo, tronco de madeira em decomposição, folhas, telhados, água). 

Ocorrem em várias áreas do círculo Polar Ártico. 

Sphagnum – formam turfeiras, tipo de vegetação de regiões úmida, ocupando 1% da 

superfície dos continentes. 

ORGANIZAÇÃO CORPORAL DAS BRIÓFITAS 
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Fonte <http://biologiaantonioberreta.blogspot.com.br/2012/08/3-ensino-medio-

reproducao-e-ciclo-de.html> 

REPRODUÇÃO DAS BRIÓFITAS 

 

Fonte: CÉSAR S. JR. e  SEZAR S. Biologia (2002).  

DIVERSIDADE DAS BRIÓFITAS – HEPÁTICAS 

1. Grupo mais primitivo (ancestralidade comum com algas verdes). 

2. Gênero mais conhecido: Marchantia. 

3. O termo “hepática” (inglês, liverwort) tem associação com a forma do corpo 

(corpo prostrado próximo ao chão, a rochas ou outro substrato). 

ANTOCEROTAS OU ANTÓCEROS 

Menor grupo das briófitas. Gametófito semelhante ao das hepáticas (crescem de forma 

paralela ao substrato). Os antóceros são plantas talosas. Muitas espécies possuem cápsula 

com um único cloroplasto com rizoides unicelulares como as hepáticas. Menor grupo das 

briófitas. Gametófito semelhante ao das hepáticas (cresce de forma paralela ao substrato). Os 

antóceros são plantas talosas e muitas espécies possuem capsula com um único cloroplasto. 

Rizoides unicelulares como as hepáticas.  

http://biologiaantonioberreta.blogspot.com.br/2012/08/3-ensino-medio-reproducao-e-ciclo-de.html
http://biologiaantonioberreta.blogspot.com.br/2012/08/3-ensino-medio-reproducao-e-ciclo-de.html
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Os antóceros possuem gametófitos talosos, com canais de mucilagem e geralmente um único 

cloroplasto grande por célula. O esporófito possui um meristema intercalar, estômatos. 

 

MUSGOS 

1. “Briófitas” mais conhecidas, com três partes corporais distintas nos indivíduos adultos: 

rizoides, cauloides e felídeos. 

2. Em alguns gêneros, há ocorrência de um cordão central de células condutoras, 

(ancestralidade das primeiras plantas vasculares). 

3. Na metagênese, em geral gametófitos são dioicos (embora haja espécies monoicas). 

São definidos pela presença de filoides (folhas gametofíticas) e rizoides multicelulares. 

Tecido condutor (hidroma) formado por células mortas. Células altamente permeável, 

chamadas de hidróides. 

IMPORTÂNCIA E USO DAS BRIÓFITAS 

Briófitas, juntamente com liquens e cianobactérias, são os pioneiros no processo de sucessão 

vegetacional. Eles auxiliam no processo de formação do solo e proporciona meio adequado 

para a germinação das sementes, o que levará ao estabelecimento das comunidades vegetais 

(WELCH, 1948). Algumas espécies de briófitas se associam as cianobactérias para a fixação 

do nitrogênio. Controlam a erosão e auxiliam na manutenção do balanço hídrico e são 

bioindicadores ambientais, indicadores de poluição da água e do ar. 

O uso das briófitas como plantas medicinais é conhecido desde tempos antigos, por 

diferentes grupos étnicos. Briófitas eram utilizadas por índios norte-americanos para curar 

feridas, hematomas e queimaduras.  
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APÊNDICE G - Plantas vasculares sem sementes: Pteridófitas 

INTRODUÇÃO 

Os mais antigos fósseis de Pteridófitas datam de 425 milhões de anos. 

Do grego pteridon, que significa feto. As folhas em brotamento apresentam forma da posição 

fetal humana. Existem cerca de 10500 espécies. Foram os primeiros vegetais a apresentar 

vasos condutores de nutrientes. Surgimento de plantas de porte elevado. 

Adaptação ao ambiente terrestre. 

Exemplos: 

 Samambaias 

  Avencas 

  Xaxins 

  Cavalinhas 

Exemplos: 

 Samambaias 

  Avencas 

  Xaxins 

  Cavalinhas 

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS DAS PTERIDÓFITAS 

Segundo Karasawa et al, (2006), a linhagem que mais tarde originaria as Pteridófitas 

surgiu durante a irradiação das plantas vasculares no Devoniano e teve seu apogeu a partir 

do Siluriano.  

Foi o primeiro grupo de plantas a apresentar vasos de condução de seiva e estômatos 

(estruturas que protegiam contra a perda de água por transpiração, de acordo com RAVEN; 

EVERT; EICHHORN, (2007)). 

O sistema vascular das Pteridófitas era semelhante o das espermatófitas e apresentava 

xilema e floema, porém ainda não produzia sementes (Rapini, 2003). A reprodução dependia 

da presença de água por isso a restrição do grupo a ambientes úmidos, sendo encontrado 

apenas em regiões com fontes contíguas de água (RAPINI, 2003). 
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O principal problema imposto pelo ambiente na época estava relacionado com a 

sustentação em terra firme. Para solucionar o problema cada célula desenvolveu um 

preenchimento com lignina em sua parede celular, o que lhes possibilitou maior resistência 

(Rapini, 2003). 

As Pteridófitas se apresentam diferenciadas nos aspectos: raiz, caule e folhas. As raízes 

formam o sistema radicular, responsável por fixar a planta ao substrato e pela absorção de 

água e nutrientes. 

O caule e as folhas juntos formam o sistema caulinar, com os caules originando órgãos 

fotossintetizantes especializados. Em muitas espécies, o caule cresce abaixo da superfície do 

solo, ou seja, é um tipo de caule subterrâneo chamado de rizoma. Em outras espécies, o caule 

é aéreo e pode atingir vários metros de altura. Os diferentes tipos de células estão 

organizados em tecidos dérmico, vascular e fundamental, e ocorrem em todos os órgãos das 

plantas. O sistema dérmico forma a cobertura externa epiderme, o sistema vascular 

compreende os tecidos xilema e floema e está inserido no sistema fundamental (RAVEN; 

EVERT; EICHHORN, 2007). 

 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/plano-de-aula-biologia-reproducao-

plantas-741375.shtml. Acesso em: 11 jul 2013. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 O caule em geral é subterrâneo, com desenvolvimento horizontal 

http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/plano-de-aula-biologia-reproducao-plantas-741375.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/plano-de-aula-biologia-reproducao-plantas-741375.shtml
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  Xaxins: Caule aéreo 

 A maioria é terrestre 

  Tem preferência por ambientes úmidos e sombreados 

 A maioria tem porte herbáceo 

  Algumas possuem porte arborescente 

 Apresentam folhas simples ou compostas, muitas vezes penadas  

  Criptógama: não produzem flores, sementes ou frutos 

Função das folhas: 

  Trofofilos: são estéreis; apenas fotossíntese. 

  Esporofilos: férteis; produção de esporângios. 

  Trofoesprofilos: fotossíntese e produção de esporângios. 

HABITAT 

As Pteridófitas são plantas encontradas normalmente em locais sombrios, úmidos e em 

ambientes de florestas vivendo como plantas epífitas. Algumas são aquáticas, mas a maioria 

são terrestres. 

REPRODUÇÃO 

 Alternância de gerações da fase Gametofítica com a fase Esporofítica. 

  Gametofítica: sexuada; produz gametas por. 

 Mitose; fase monoica ou hermafrodita; protalo. 

  Esporofítica: assexuada; produz esporos por meiose; fase predominante; 

samambaias. 

 No interior do protalo, ocorre a fecundação. 

  Surge o zigoto, que forma o embrião, que se desenvolve e forma uma nova 

samambaia, isto é, um novo esporofítico.  

  Quando adultas, samambaias produzem soros. 

  Em cada soro, inúmeros esporos. 

 Esporos amadurecem e soros se abrem. 
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  Esporos caem no solo úmido. 

  Cada esporo pode germinar e formar um protalo. 

 Planta gametofítica haploide, de vida curta. 

  Multiplicação: esporos; segmentos de rizomas, preparados como estacas; divisão de 

touceiras. 

 

Fonte: http://anaemaurobioifes.wordpress.com/2011/06/23/274/ 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

A importância das Pteridófitas para o interesse humano restringe-se, principalmente, ao seu 

valor ornamental. É comum casas e jardins serem embelezados com samambaias e avencas. 
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http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/plano-de-aula-biologia-reproducao-plantas-741375.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/plano-de-aula-biologia-reproducao-plantas-741375.shtml
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APÊNDICE H - Atividade briófitas e pteridófitas 

1. Com a utilização do livro-texto que vocês utilizam na disciplina Biologia: Veja as 

figuras A, B e C, relacionadas aos grupos vegetais nos quais algumas estruturas foram 

indicadas por números: 

 

Fonte: 

http://www.dombosco.sebsa.com.br/Curso/estudemais/biologia/briofitas.PHP 

a) Cite a função da estrutura de nº 1 e 2. 

b) Cite os números da figura que corresponde ao esporófito.  

c) Descreva a função da estrutura 8 (esporos). 

d) Cite a função da estrutura indicada pelo número 3. 

e) Cite a principal condição ambiental que favorece a proliferação dos grupos 

A e B em um jardim.  

2. Faça um quadro comparativo entre as Briófitas e Pteridófitas. 

 

 

 

http://www.dombosco.sebsa.com.br/Curso/estudemais/biologia/briofitas.PHP
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APÊNDICE I- Atividade: Palavra cruzada 

 1  P O L I N I Z A Ç Ã O    

          F   5 

 S  10  B  9  L 

E  F   2 L O R E S O 

M  I    

 

R 

 E  F  3 I L O I D E  

A 9  N  F    

N  T I E   6  G  14 

G 4 A M E T 15 O F  16 I T O  S I  

I  E  R  A  C  13 P M    

O C U  A O N 

S   I I T U R O 

P D O  L O S 

E O   O F P 

R S R  12 I Z O I D E 

M A  8   E  T  R 

A  7 L G A S S  O M 

  U     A 

A  A  11 R A U C A R I A S 

 

Referencias:  

http://www.brasilescola.com/biologia/briofitas.htm. Acesso em: 

03 jun. 2013. 

http://www.qieducacao.com/2011/10/pteridofitas.html. Acesso 

em: 03 jun. 2013. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/biologia/briofitas.htm
http://www.qieducacao.com/2011/10/pteridofitas.html
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Horizontal 

1. Processo pelo qual o grão de pólen chega até o ovário das plantas. Este processo nas Gimnospermas é  produzido principalmente pelo 
vento e besouros. 

2.  As Angiospermas são as únicas a possuírem. 

3.    São verdes nas Briófitas e análogas as folhas nos demais grupos vegetais. 

4 Nas Briófitas é a fase dominante. 

7 Grupo que tem um ancestral em comum com as plantas. 

11 No Brasil se encontra principalmente no Sul do país e estão localizados principalmente nas matas do mesmo nome. Suas sementes são 
utilizadas na alimentação.  

12. Estrutura semelhante a raízes nas briófitas. 

Vertical 

5. No grupo de gimnosperma aparece pela primeira vez e está ligado à reprodução é um fator evolutivo. 

6. É a fase dominante nas Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. 

8. As Briófitas e Pteridófitas possuem em comum para a reprodução. 

9. Primeiras plantas terrestres são caraterizadas pela falta de tecido (xilema e floema). 

9 Plantas produtoras de sementes no interior de um fruto. 

10. Estrutura que surgiu primeiro nas gimnospermas. 

14. Plantas com sementes nuas. 

13. Estrutura nas Briófitas que seria semelhante ao caule nas angiospermas. 

15.  As Briófitas ainda não possuem. Mas vamos encontrar nas Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. 

16. Estrutura que protege a semente. 
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APÊNDICE J – Evolução das angiospermas 

 

DIVERSIDADE 

 As primeiras angiospermas surgiram à cerca  de 150.000.000 anos atrás. Possuem 

ancestral comum com as gimnospermas. 

 As angiospermas basais são monofiléticas, portanto reconhecidas como um grupo 

natural. 

ORIGEM DAS ANGIOSPERMAS  

Figura 1 – Relação filogenética em plantas 

 

Fonte: http://biologiamessias.zip.net/arch2008-06-01_2008-06-07.html 

GRUPO DE ANGIOSPERMAS 

Tradicionalmente as angiospermas eram divididas em dois grandes grupos: 

Dicotiledôneas e Monocotiledôneas. 

 APG III, (2009) 

 Angiospermas basais 

 Eudicotiledoneas
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 Monocotiledôneas 

COMO DIFERENCIAR OS GRUPOS DE ANGIOSPERMAS? 

 Não há diferenciação do perianto: Tépalas nas dicotiledôneas basais. 

 Número dos órgãos - angiospermas basais. 

 Muitas tépalas, estames e carpelos (esses livres). 

EUDICOTILEDÔNEAS 

 Diferenciação do perianto das eudicotiledôneas. Perianto diferenciado em sépalas e 
pétalas. 

MONOCOTILEDÔNEAS 

As flores são Trímeras muitas vezes formando tépalas (formadas por 3 pétalas ou seus 
múltiplos). A maioria é herbácea e o caule não tem ramificação. 

EVOLUÇÃO DAS ANGIOSPERMAS 

 Os fósseis mais antigos das angiospermas são do Cretáceo. 

 Evolução do sistema reprodutivo: polinização mais precisa e um mecanismo de 
dispersão de sementes mais especializado. 

 Fase diploide desenvolvida e autotrófica; 

  Fase haploide reduzida; 

  Dupla fertilização; 

  Desenvolvimento de carpelos para uma maior proteção das sementes. 

 Evolução das angiospermas: Duas novas variantes: 

1- Presença de verticilos florais; 

2- Presenças de dois sexos na mesma flor.  

Figura 2 - Posição dona flor ovário  

 

 

Fonte: http://www.farmacobotanica.xpg.com.br/aula3p10.jpg 

FUSÃO DOS CARPELOS 

1- Proteção contra herbívoros. 

2- Evolução da bissexualidade das flores. 
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ESTRATÉGIAS EVOLUTIVAS DAS ANGIOSPERMAS 

Como pode ter surgido tamanha diversidade de estratégias reprodutivas? 

Figura 3 – Estratégias reprodutivas adotadas pelas Angiospermas  

 

Fonte: (Karasawa, 2009) 

EVOLUÇÃO DAS FLORES DIOICA 

De acordo com Charlesworth (1991), a evolução da dioica pode ocorrer em populações 

hermafroditas, monoicas e com presença de heterostilia.  

Em populações hermafroditas, a condição dioica evoluiu em decorrência de pelo menos duas 

mutações, uma causadora de esterilidade masculina que promove o surgimento de plantas 

femininas em populações hermafrodita, e uma mutação nas plantas hermafroditas da mesma 

população, causando esterilidade masculina e tornando possível o aparecimento de plantas 

masculinas. 

Hermafroditas, monoicas e com presença de heterostili: surgem em decorrência dos efeitos 

deletérios da depressão ou por condições ambientais de estresse e consequentes limitações   

de reserva (AINSWORTH, 2000). 

EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE AUTOCOMPATIBILIDADE 

Incapacidade de uma planta fértil formar sementes quando fertilizada por seu próprio pólen 

(SCHIFINO-WITTMANN; DALL’AGNOL, 2002). Um dos fatores mais importantes para o 

sucesso evolutivo das fanerógamas; favorece a alogamia. 

GRÃOS DE PÓLEN 

Micro esporângios ou sacos polínicos. Produzem micrósporos (grãos-de-pólen 

unicelulares),envolvidos pela Exina (esporopolenina) e pela intina (celulose e pectina). Pares 

de micro esporângios formam a teca, na antera. A forma e ornamentação dos grãos de pólen 

são típicas de cada família ou mesmo espécie de plantas. 
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Figura 4 - Grãos de pólen não-me-esqueça          Figura 5 – Flor de não-me-esqueça 

  

Fonte: http://www.traqueatomico.com/2010/04/graos-de-polen-fotografados-em.html 
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APÊNDICE K–Jogo vegetal com abordagem evolutiva 

 

Fonte: Autora (2014) 
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APÊNDICE L – Cartas resposta do jogo do grupo vegetal com abordagem evolutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema radicular fasciculado, apenas 

um cotilédone, folhas paralelinérvea, 

flores em geral  trímeras.  

Frutos, sementes e flores são utilizadas 

na alimentação e medicina. 

 

Pteridófitas  vegetais que não possuem 

flores são chamadas de criptógamas 

 

Gimnospermas são os primeiros 

vegetais com sementes 

 

 

As Briófitas não possuem vasos 

condutores de seiva. 

Não necessita de água par transportar 

o gameta masculino, o transporte 

ocorre geralmente pelo vento. 

 

Sistema radicular pivotante ou axial, 

dois cotilédones, geralmente com 

crescimento secundário. 

 

Amborella gênero com apenas uma 

espécie, encontrada apenas na Nova 

Caledônia. 

 

 

Eudicotilêoneas e Monocotiledôneas 

 

 

Estróbilos ou cones 

 

Angiosperma (semente em urna)  e 

Gimnosperma (semente nua) 

 

As Angiospermas possuem semente no 

interior de um fruto, enquanto as 

gimnospermas não possuem frutos  

 

O tubo polínico surgiu pela primeira 

vez nas gimnospermas, plantas com 

sementes nuas. 

 

Briófitas são as primeiras plantas 
terrestres  possuem  rizoides, cauloides 

e filoides. A fase gametofítica é a 
predominante. 
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APÊNDICE M - Jogo de taxonomia vegetal 

 

Fonte: A autora, Projeto de Mestrado, 2013. 
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APÊNDICE N - Documentário: A vida das plantas 

Questões para seres respondidas: 

 

1. Qual o título do vídeo documentário? 

2. Qual a principal mensagem do vídeo documentário? 

3. Descreva o que chamou a sua atenção nas imagens e mensagem? 

4. O documentário fala de polinização e autopolinização. Descreva a diferença entre 

ambas. 

5. De acordo com o vídeo, qual a importância dos insetos na polinização? 

6. Descreva resumidamente as estratégias utilizadas pelas plantas para atrair os 

polinizadores e dispersores. 

7. Você consegue fazer uma relação com as plantas do dia-a-dia (plantas conhecidas 

por você), e com as plantas que foram mostradas no documentário? 
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APÊNDICE O – Entrevista semiestruturada com a professora-regente da classe 

Qual a sua formação? 

Há quantos anos está em exercício no ensino de Biologia?  

1. Você costuma trabalhar os conteúdos de Botânica? Se afirmativamente quais as 
estratégias utilizadas nas aulas? 

2. Das estratégias utilizadas no projeto de pesquisa de mestrado qual ou quais você 
considera que contribuíram para a produção do conhecimento da turma e por quê? 

3. Você verificou  se houve mudanças significativas nos estudantes durante e depois da 
aplicação do projeto de pesquisa?  Quais você aponta? 

4. Em sua opinião, qual a importância deste projeto no ensino e na  aprendizagem dos 
alunos no conteúdo de botânica.  

5. Aponte pontos positivos e negativos observado por você durante a aplicação das 
estratégias de ensino. 

6. Faca uma breve avaliação critica das estratégias utilizadas e da forma de avaliação das 
mesmas.  

7. Por que durante o projeto você sentiu necessidade de aplicar o teste surpresa. Como 
você avalia aquele teste? 
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ANEXOS 
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ANEXO A - Angiosperma monocotiledôneas e eudicotiledôneas 

 

 

Fonte: CÉSAR S. JR. & SEZAR S. Biologia (2007) 

 

 

 

 

 

 

Monocotiledôneas e Eudicotiledôneas 

Diferença entre Monocotiledôneas e Eudicotiledôneas quanto a morfologia externa 

Órgão Monocotiledôneas Eudicotiledôneas  

Raiz Em feixe 

fasciculado 

Pivotante ou 

axial 

 

 

Caule 

Normalmente 

em crescimento 

em espessura: 

herbáceos, 

colmos, bulbos 
e rizomasem 

Normalmente 

em 

crescimentoem 

espessura 

Feixes 

vasculares 

dispersos 

irregulares 

Feixes 

vasculares 

dispostos em 

círculos 

 

Folha 

 

Flor 

 

Semente 

Bainha 

desenvolvida. 

Nervura 

paralela 

Bainha reduzida. 

Nervura 

reticulada 

Sépalas e 

pétalas em nº 

de 3 

Um cotilédone 

reduzido sem 

reserva 

Dois cotilédones 

com ou sem 

reserva 

Sépalas e pétalas 

em 5 ou 

raramente 2 ou 4 
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ANEXO B – Aula em Power Point produzida pelos alunos com espécies encontradas 

na horta e entorno da escola 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alunos da turma C do 2º ano do Ensino Médio no munícipio de Jequié/BA 
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ANEXO C – Aula em Power Point: produção dos alunos com espécies encontradas 

na horta e entorno da escola 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

 

219 
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Fonte: Alunos da turma C do 2º ano do Ensino Médio no munícipio de Jequié/BA 

 

Bibliografia: 

Site: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/angiospermas2.php. 
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ANEXO D – Teste Surpresa 

 

1. A polinização ocorre em: 

a) Angiosperma e gimnospermas 

b) Angiospermas e briófitas 

c) Briófitas e gimnospermas 

d) Briófitas e Pteridófitas 

e) Gimnospermas e Pteridófitas 

2. A presença de semente é uma adaptação de certos grupos de vegetais ao 

ambiente terrestre. Caracterizam-se por apresentar sementes: 

a) Pinheiros e leguminosas 

b) Gramíneas e avencas 

c) Samambaias e pinheiros 

d) Musgos e samambaias 

e) Gramíneas e musgos 

3. Durante o processo de evolução das plantas, algumas características foram 

selecionadas para a adaptação ao ambiente terrestre. Dentre elas podemos 

citar: 

I – Sistema vascular 

II – Formação de sementes 

III – Independência da água para a reprodução 

São características que ocorrem em Briófitas e Pteridófitas respectivamente: 

a) Nenhuma das características – apenas (I) 

b) Nenhuma das características – nenhuma das características 

c) Apenas (I) – apenas (I) e (II) 

d) Apenas (II) – Apenas (I) e (II) 

e) Apenas (III) – Apenas (II0 e (III) 

4. Qual a importância econômica das angiospermas? 
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5. (UCDB- MT) São plantas vasculares: 

 Pteridófitas, musgos e hepáticas 

a) Hepáticas e angiospermas 

b) Antecoros, hepáticas e musgos 

c) Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas 

d) Apenas as angiospermas 

6. (Cefet- MG) Raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos estão presentes 

apenas nas: 

a) Gimnospermas 

b) Coníferas 

c) Briófitas 

d) Pteridófitas 

e) Angiospermas 

7.  O que torna as angiospermas o grupo de plantas mais bem adaptadas a vários 

ambientes? 
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ANEXO E – Esquema: dissecação de uma flor de Hibiscus e Lirum 

 

 

Fonte: Internet  
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ANEXO F – Amostra da dissecação de uma flor Lirium e Hibiscus pelos alunos 
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ANEXO G - Fruto e pseudofruto 

 Os frutos são estruturas auxiliares no ciclo reprodutivo das angiospermas: protegem as 

sementes e auxiliam em sua disseminação. Eles correspondem ao ovário amadurecido, o que 

geralmente ocorre após a fecundação. Nos casos em que o ovário origina o fruto sem que 

tenha ocorrido a fecundação, não há formação de sementes e o fruto chama-se 

partenocárpico, o que é o caso da banana e da laranja-da-baía. A parede desenvolvida no 

ovário passa a ser denominado pericarpo, que corresponde ao fruto propriamente dito.  

Os frutos podem ser classificados em: 

Carnoso (com pericarpo suculento) Seco (com pericarpo seco) 

Baga: em 

geral tem 

várias 

sementes, 

facilmente 

separáveis do 

fruto. 

Exemplos: 
uva, tomate, 

laranja, 

mamão, 

goiaba, 

melancia. 

Drupa: o 

tegumento da 

semente é 

fundido à 

parede 

interna do 

pericarpo 

(endocarpo), 

formando um 

caroço. O 

pericarpo 

pode ser 

também 

coriáceo ou 

fibroso. 

Geralmente 

apresenta 

uma só 

semente. 

Exemplos: 
ameixa, 

azeitona, 

manga. 

Deiscentes: 

abre-se 

naturalmente 

quando 

maduros. 

Exemplos: 
legume ou 

vagem que 

ocorre na 

maioria das 

plantas 

leguminosas 

como feijão e 

ervilha 

Indeiscentes: (com pericarpo seco) 

Cariopse ou 

grão: com 

uma só 

semente 

ligado à 

parede do 

fruto por toda 

a sua 

extensão. 

Exemplos: 
grãos do 

trigo, milho e 

arroz.  

Aquênio: 
com uma só 

semente 

ligada à 

parede do 

fruto por um 

único ponto. 

Exemplo: 
fruto do 

girassol. 

Sâmara: 

com a parede 

do ovário 

formando 

expansões 

aladas. 

Exemplos: 

tipuana, 

Cabreúva. 

 

 

Os pseudofrutos são estruturas suculentas que contêm reservas nutritivas, mas que 

não se desenvolvem a partir de um ovário. Os pseudofrutos podem ser:  

 Simples: proveniente do desenvolvimento do pedúnculo ou do receptáculo de 

uma flor. Exemplo:  o caju, em que a parte suculenta origina-se do pedúnculo e 

do receptáculo floral e o fruto verdadeiro corresponde à estrutura que contém 

semente comestível, conhecida como castanha de caju; 

 Agregado ou compostos: proveniente do desenvolvimento do receptáculo de 

uma flor, com muitos ovários: Exemplo; morango, em que vários aquênios ficam 

associados a uma parte carnosa correspondente ao receptáculo da flor; 
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 Múltiplos ou inflorescência: provenientes do desenvolvimento de ovários de 

muitas flores de uma inflorescência, que crescem juntos numa estrutura única. 

Exemplos: amora, abacaxi, figo. 

 

 

Fonte: http://biogilmendes.blogspot.com.br/2011/05/pseudofrutos.html 

 

 

 

Fonte: http://www.brasilescola.com/biologia/frutos-pseudofruto.htm 
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Pseudofruto simples: caju Pseudofruto composto- morango 

 

http://stregheria.asmrpg.com.br/forum/viewtopic.php?f=19&t=3922
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.brasilescola.com/upload/e/caju.jpg&i.
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.brasilescola.com/upload/e/caju.jpg&i.
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ANEXO H – Amostra de cartazes sobre hormônios vegetais produzido pelos alunos 

 

Fonte: Alunos de uma turma do 2º ano EM – Colégio Estadual do município de Jequié/BA 

 

Fonte: Alunos de uma turma do 2º ano EM – Colégio Estadual do município de 

Jequié/BA 

 

 

 

 


