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RESUMO 

 

A educação é fundamental na formação das pessoas, pois é a partir dela que, em geral, o 

cidadão consegue ascender para patamares sociais mais elevados. Atuando como professora 

de Biologia em escolas públicas na cidade de Encruzilhada-BA, testemunhei e vivenciei 

vários episódios nos quais verifiquei desafios que se apresentam para os docentes desta 

disciplina, no que se refere à busca de metodologias que favoreçam a uma aprendizagem 

satisfatória nos seus educandos, principalmente em turmas de jovens e adultos. A partir daí 

surgiu a pesquisa com o intuito de avaliar uma proposta de ensino partindo dos pressupostos 

da aprendizagem significativa de Ausubel, tendo como objetivo avaliar o desenvolvimento de 

uma sequência didática, em uma classe de Jovens e Adultos em uma escola pública de 

Encruzilhada, tendo como referência a Teoria da Aprendizagem Significativa. O trabalho foi 

desenvolvido metodologicamente nos moldes da pesquisa qualitativa na modalidade de 

intervenção. O projeto foi aplicado em uma classe de jovens e adultos do ensino fundamental 

no segmento II, mediante sequência didática previamente discutida com o professor regente 

numa escola pública municipal localizada no município de Encruzilhada-BA, na disciplina de 

ciências e foi desenvolvida em duas unidades letivas, seguindo as determinações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos. Os instrumentos 

utilizados para a produção de dados foram: questionário, entrevista semi-estruturada, áudio. 

As salas de aula da EJA têm sido, nas últimas décadas, especificamente, um campo propício 

para pesquisas na área de Educação em Ciências, as quais trazem a interdisciplinaridade e a 

Aprendizagem Significativa em seus referenciais teóricos. Após a intervenção educativa, 

verificamos que os alunos conseguiram realizar a aprendizagem significativa do tema de 

Botânica – plantas. Os alunos utilizaram os subsunçores, informações armazenadas na 

estrutura cognitiva, e, com as informações novas, ressignificaram os conceitos, ampliaram os 

conhecimentos prévios e estabeleceram relações, atribuindo significados às novas 

informações e modificando a estrutura cognitiva existente.  

 

Palavras chaves: Educação de Jovens e Adultos. Ensino de Botânica. Aprendizagem 

Significativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Education has become fundamental in the formation of people, since it is from education that 

citizens can ascend to higher social levels. Acting as a Biology teacher in public schools in the 

city of Encruzilhada, Bahia, I have witnessed and lived several episodes where the challenges 

related to the teaching of this subject show themselves to both teachers and students, 

concerning the search for methodologies that favor a satisfactory learning for the students 

mainly for the teaching of youths and adults. This research comes up in order to evaluate a 

teaching plan taking into consideration Ausubel‟s meaniful learning backgrounds, aiming at 

evaluating the development of a didactic sequence, in a class for young and adult students in a 

public school in Encruzilhada, with reference to the Meaningful Learning Theory. The study 

was conducted methodically through the lines of a qualitative research in the intervention 

molde. The project was implemented in a class for young and adult students from the basic 

education in the second segment, through a didactic sequence previously discussed with the 

classroom teacher in a public school in the city of Encruzilhada-Ba, in the discipline of 

science and it was developed into two units, following the provisions of the National 

Curriculum Guidelines for Young and Adult Education. The instruments used for the 

production of data were: questioning forms, semi-structured interviews, audio. The EJA 

classrooms have been, in the past decades, specifically, a promising field for the research in 

the area of Science Education, which bring interdisciplinarity and Meaningful Learning in 

their theoretical frameworks. After the educational intervention, it was found that the students 

have achieved meaningful learning about the botanical theme – plants. The students used the 

subsumers, information stored in the cognitive structure, and, with the new information, 

resignified concepts, expanded the existing knowledge and established relationships, giving 

meanings to the new information and modifying the existing cognitive structure. 

 

Keywords: Education for Youths and Adults, Botany Education, Meaningful Learning. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Minha trajetória estudantil foi marcada por um ensino caracterizado pelo tecnicismo, 

com aulas maçantes e conteudísticas, sem a mínima reflexão sobre o que deveria ser 

aprendido e sem nenhum tipo de interação entre professor/aluno/contéudo. Por esse motivo, 

fui instigada a refletir sobre a minha prática pedagógica quando me tornei educadora. Meu 

desejo é fazer algo diferente. Ministrar aulas em que os alunos possam questionar acerca do 

conteúdo, de como empregá-lo em seu cotidiano de modo mais eficaz, além de estimulá-los 

de modo a que cada um possa buscar a sua emancipação para atuar na sociedade com 

autonomia.  

O desejo de ser professora começou, ainda, no antigo 2º grau. Fiz o curso de 

magistério e depois de muito tempo veio a Licenciatura em Ciências Biológicas. Iniciei a 

minha trajetória como professora de Ciências, antes da licenciatura; porém, sempre tive 

consciência da importância do meu trabalho e também da necessidade de correlacionar as 

concepções espontâneas dos meus alunos com o saber científico, priorizando sempre os 

conteúdos que fazem parte do seu cotidiano, dentre eles, aqueles que abordavam sobre a 

temática das plantas. 

Percebi que tanto na sala de aula como aluna do ensino fundamental, ensino médio e 

até da graduação, o conteúdo abordado sobre o tema plantas sempre era deixado a margem. 

Queria entender o porquê daquilo, uma vez que as plantas estavam ali presentes no entorno da 

escola, no ambiente de trabalho das famílias dos alunos. Não compreendia o motivo pelo qual 

aquele assunto era deixado para a última unidade e, quando trabalhado pelos professores, isso 

ocorria sempre de maneira superficial. E vejo que, ainda hoje, conforme apontam as pesquisas 

da área, isso ocorre na maioria das escolas brasileiras. Tanto na disciplina de ciências como na 

de Biologia. 

Em 2011 ingressei como aluna especial no Programa de Mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores, em uma disciplina que tinha como título: Estratégias 

para o ensino de Botânica. Foi quando iniciei os estudos sobre Botânica e percebi a real 

importância das plantas, o papel desses seres vivos no planeta. São seres responsáveis não só 

pela sua vida, mas pela manutenção de toda a vida no planeta. Percebi, ainda, a falta de 

pesquisas sobre o assunto na área de ensino em turmas de jovens e adultos, especialmente. 

Toda a minha trajetória de vida como discente e docente sempre trouxe inquietações 

para o meu produzir conhecimentos. Foi a partir do ingresso no mestrado, no entanto, que vi 



 

 

despertar em mim o desejo de entender e desenvolver a pesquisa envolvendo o ensino de 

Botânica na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Busquei, então, encontrar uma teoria que 

mais se adequasse ao público da EJA e cujo processo promovesse uma aprendizagem 

significativa. Por entender que as plantas fazem parte do cotidiano dos alunos em 

Encruzilhada, pois são trabalhadores do campo, vi ali a possibilidade de me ingressar na 

academia, desenvolvendo uma pesquisa que me ajudasse no preenchimento de uma lacuna na 

vida estudantil, profissional, pessoal e acadêmica, que era a falta de pesquisa envolvendo a 

temática Botânica e o ensino de jovens e adultos. 

A falta de pesquisa envolvendo a Botânica é uma realidade no cenário brasileiro 

(BITENCOURT; MACEDO, 2013; SOUZA; MACEDO, 2014). Essa situação é agravada 

pela insuficiência de conhecimentos específicos produzidos pela academia referentes ao 

ensino sobre as plantas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e, consequentemente, 

pela falha na formação dos professores para atuar com o público da EJA (SANTOS et al., 

2010). 

Assim, este estudo teve como objetivo  avaliar o desenvolvimento de uma sequência 

didática, em uma classe de jovens e adultos em uma escola pública de Encruzilhada-Ba, tendo 

como referencial a Teoria da Aprendizagem Significativa. 

 Os instrumentos utilizados para a produção de dados foram: a) questionário; b) 

entrevista semi-estruturada; c) áudios.  

Nosso estudo foi assim delineado: 

Introdução: nesta seção, apresentamos o tema a ser investigado, abordamos o 

problema de pesquisa e fazemos a contextualização entre o problema, a justificativa e os 

objetivos. Além disso, discutimos sobre os problemas pertinentes acerca do ensino de 

Botânica e a deficiência do ensino em classes de EJA. 

Capítulo I – Revisão de Literatura e Referencial Teórico: Neste capítulo, discutimos 

sobre as dificuldades encontradas para o ensino de Botânica e apresentamos uma revisão 

sobre as pesquisas referentes ao ensino de Botânica, Aprendizagem Significativa, Educação 

de Jovens e Adultos, Estratégias para o ensino de Botânica. 

No capítulo II – Delineamento Metodológico, socializamos o delineamento 

metodológico da pesquisa. Nesse sentido, explicitamos o desenho da pesquisa, os métodos de 

coleta e análise de dados, os sujeitos envolvidos no estudo, algumas considerações e decisões 

metodológicas tomadas em relação aos tipos de dados coletados e seu tratamento e análise.  



 

 

No III capítulo – Resultados, discussões e análise, expomos os resultados e discussões, 

por meio da análise qualitativa e suas implicações e repercussões, em âmbito acadêmico e 

escolar, e também por meio dos resultados obtidos através da análise e interpretação dos 

dados da pesquisa.  

Nas Considerações Finais, mostramos, por fim, as conclusões e perspectivas futuras 

para a continuidade da pesquisa, ressaltando os pontos vistos como positivos e as limitações 

para a aplicação da sequência didática no contexto da sala de aula com jovens e adultos. 

Espera-se, com a execução deste projeto, mostrar como vem sendo abordado o 

conteúdo de Botânica em uma classe de jovens e adultos, em Encruzilhada-BA, buscando, 

através de uma sequência didática com o uso de estratégias metodológicas diferenciadas, 

promover uma aprendizagem significativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O século XXI trouxe importantes mudanças para o campo educacional. Essa 

transformação veio requerer dos educadores alterações na forma de pensar e agir com o uso 

de novas metodologias de ensino. Além disso, nos é exigido o reconhecimento da importante 

relação intrínseca estabelecida entre homem-sociedade-natureza. Por meio desta reflexão, 

somos estimulados a reconhecer a importância das plantas enquanto seres vivos presentes na 

natureza e promotores da vida no planeta (OLIVEIRA et al., 2013; MINHOTO, 2002; 

RIBEIRO, 1999). 

Nesse sentido, Amorim (2001) fala de um despertar ecológico, ao chamar atenção para 

a necessidade de um redimensionamento do olhar acerca da identidade do planeta Terra. Essa 

nova forma de ver o planeta torna-se indispensável a todos os seres humanos, e tem sido um 

dos principais focos de debate na área educacional. 

A relação existente entre o homem e o reino vegetal é algo tangível desde épocas 

muito remotas, seja como remédio, fabricação de utensílios, abrigos, roupas, produtos de 

beleza, etc. Isto nos leva a crer que a história humana está imbricada à história dos vegetais 

(OLIVEIRA et al, 2013). Daí a importância de estudá-los, a fim de compreender seus 

mecanismos internos de reprodução, desenvolvimento, adaptação etc., suas características 

morfológicas, além de se pretender a uma otimização do uso desses materiais orgânicos no 

cotidiano.  

Todo esse processo de relação, funcionamento e aplicação na prática do uso desses 

seres vivos em nosso cotidiano chama a atenção para uma questão importante e pouco 

discutida: a inadequada formação do professor.  

Tardif (2002, p. 10) afirma que “a questão do saber dos professores não pode ser 

separada das outras dimensões do ensino, nem do estudo do trabalho realizado diariamente 

pelos professores de profissão (...)”. Reconhecendo que a formação docente específica para a 

EJA é ainda incipiente no Brasil, acredito que ela vai acontecendo na prática da cotidianidade 

e na acumulação de saberes dos professores-pesquisadores. Porém, para Zeichner (2006), há 

uma separação patente entre o mundo acadêmico e o da escola, o que faz com que o 

conhecimento gerado nas pesquisas conduzidas pelos professores na escola nem sempre seja 

respeitado e/ou considerado pelos pesquisadores acadêmicos. 
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Pensar nessa modalidade educativa é buscar o desenvolvimento de práticas que 

reflitam as especificidades desses educandos (GADOTTI, 2005; SANTOS, 2011; FREIRE, 

1996; BRASIL, 1996). 

 Segundo Barros (2014), a história da EJA no Brasil é marcada pela relação de domínio 

e humilhação historicamente estabelecida entre a elite e as classes populares. De acordo com 

Cury (1999), a concepção que nasce da relação entre conquistador e conquistado perdura até 

os dias atuais em muitos documentos oficiais, que parecem tratar a EJA como um favor e não 

como o pagamento de uma dívida social e a institucionalização de um direito. Os jovens, 

adultos e idosos da EJA em nosso país ainda são tratados de forma preconceituosa, sendo 

considerados intelectualmente inaptos, como incompetentes, estando à margem da sociedade. 

Nesse sentido: 

“O que caracteriza os oprimidos, como consciência servil em relação à 

consciência do senhor, é fazer-se quase “coisa” e transformar-se, como 

salienta Hegel, em consciência para o outro. A solidariedade verdadeira com 

eles está em com eles lutar para a transformação da realidade objetiva que os 

faz ser este ser para outro” (FREIRE, 2002 p 37-8). 

 

  

Nas palavras de Freire (1996), os adultos em processo de alfabetização, oprimidos na 

sua concepção, hospedam o opressor em si mesmos. Para este autor, o homem deve 

compreender que não se encontra fora do mundo, mas, ao contrário, subsiste nele e só assim 

poderá transformá-lo. 

Neste contexto, diante de uma classe de educandos na qual se verifica que, em razão 

de sua história de vida (que, pela confluência de aspectos diversos, estas acabam conformando 

uma história coletiva, social), o elemento empírico, por exemplo, é condição primária para a 

percepção abstrata, evidenciam-se, também, maneiras bastante próprias de falar e agir. A 

compreensão de que esta realidade social não deve ser dissociada da ação pedagógica torna-se 

fundamental para o despertar pela busca de um ensino e uma aprendizagem expressivos, que 

objetivem, sobretudo, uma aprendizagem igualmente significativa.  

Aprendizagem Significativa é aquela definida como um processo por meio do qual 

uma nova informação relaciona-se, de maneira não linear e não imposta, a um aspecto 

relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Isto é, que tenha um sentido para a sua 

vida prática cotidiana, considerando os seus conhecimentos prévios (AUSUBEL, 1968; 

MOREIRA, 2006; BOSS, 2009).  
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Para a efetivação da aprendizagem significativa, Ausubel (1983) recomenda o uso de 

organizadores prévios como estratégia para manipular a estrutura cognitiva. Estes são 

estruturas de conhecimento específico que podem ser mais ou menos abrangentes de acordo 

com a frequência com que ocorre a Aprendizagem Significativa. 

Considerando essas premissas, o presente trabalho nos leva ao seguinte 

questionamento: Como tornar o ensino de Botânica mais significativo e contextualizado em 

classes de jovens e adultos? 

Para responder a esta pergunta foi proposto como objetivo geral avaliar o 

desenvolvimento de uma sequência didática, numa classe de jovens e adultos em uma escola 

pública de Encruzilhada-Ba, tendo como referencial a Teoria da Aprendizagem Significativa. 

A relevância desta investigação reside, entre outros, em dois pontos cruciais. Primeiro, 

na importância das plantas para o cotidiano dos educandos, bem como conduzir à 

compreensão de que homem e natureza não são dissociáveis, entendendo a Botânica como 

parte da Biologia que estuda a anatomia, morfologia, fisiologia, classificação, evolução, 

ecologia, doenças, dentre outros aspectos das plantas (CECCANTINI, 2006). Segundo, na 

busca por informações acerca de como vem se desenvolvendo o conhecimento teórico e 

prático trabalhado pelos educadores na modalidade da EJA, referente ao conteúdo de 

Botânica, buscando contribuir para a melhoria da educação básica. 

Na visão de Zeichner (2006), há escolhas e opções feitas pelos docentes no cotidiano 

escolar que afetam substancialmente a vida dos educandos, bem como suas chances e 

oportunidades, além de implicarem para a justiça e igualdade sociais. Concordo com ele e 

também acredito que o cotidiano escolar diz muito e, por isso, o que lá ocorre deve ser objeto 

da formação continuada dos profissionais e que as “considerações a respeito das condições 

sociais da escolarização que influem no seu trabalho, nas aulas” (ZEICHNER, 2006, p. 390) 

não possam ser deixadas de lado. 

Apesar de serem amplos os debates sobre a formação inicial e continuada e dada a 

complexidade dos fenômenos traduzidos na ambiência do ensino-aprendizagem, nota-se 

muita insatisfação dos sujeitos quanto a ela. Em se tratando da EJA, entendo que a formação 

dos docentes e supervisores será melhor conduzida a partir do momento em que houver 

mudanças no esboço das políticas públicas e clareza sobre as especificidades desta 

modalidade de ensino por parte dos seus atores. 

Além dos motivos justificadores da presente pesquisa citados acima, outro fator 

importante é a escassa bibliografia na área de Botânica nas classes de EJA, fato comprovado a 
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partir da busca de estudos brasileiros no banco de Dissertações e Teses realizado no Portal do 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes). 

Quantificando, dos dezenove trabalhos que foram encontrados, a maioria se referia a 

estudos com enfoque nas plantas como fitoterápicos, estudos estes desenvolvidos por cursos 

da área de saúde. Na área de ensino, os trabalhos abrangem o ensino fundamental regular e 

ensino médio e, portanto, não há nenhum cuja temática desta pesquisa tenha como objeto as 

classes da EJA. 

Na última década, a EJA tem se tornado uma realidade cada vez mais presente nas 

escolas públicas nos níveis fundamental e médio (SANTOS et al., 2010). Entretanto, trabalhos 

desenvolvidos junto a este público, sobre Botânica, ainda são pouco produzidos 

(VILANOVA; MARTINS, 2008). 

 Atualmente, o ensino de Botânica está sendo marcado por diversos problemas, 

destacando-se a falta de interesse não só por parte dos alunos, mas também por parte dos 

professores de Ciências e Biologia (BITTENCOURT; MACEDO, 2008, 2013). Pesquisas 

realizadas em diversas localidades indicam que, dada a complexidade dos conteúdos de 

Botânica, é comum que professores os ignorem do currículo ou os trabalhem em sala de aula 

de maneira descontextualizada, ignorando, também, os conhecimentos prévios dos discentes 

acerca do tema, ocasionando, assim, uma grande dificuldade de aprendizagem para esses 

alunos (ARRUDA; LABURÚ, 1996; CECCANTINI, 2006). 

Em face do atual estado ecológico no qual o mundo se encontra, compreende-se que o 

ensino contextualizado de Botânica na EJA, sobretudo em relação ao aspecto nutritivo e ao 

uso medicinal das plantas, é de fundamental importância para o desenvolvimento do cidadão. 

Porém, as metodologias de ensino de Botânica atualmente utilizadas se mostram enraizadas 

no modelo tradicional de ensino, visando apenas ao estudo teórico e conceitual, sem 

oportunizar aos estudantes uma aquisição multidimensional dos temas estudados e, deste 

modo, impedem a efetivação de uma aprendizagem significativa que vise à aquisição de 

novos conhecimentos a partir da interação daquilo que o discente já conhece com as novas 

aprendizagens (VIGOTSKY, 2010), despertando, neste, o gosto pela descoberta. 

Mortimer e Santos (2000) discorrem acerca da importância do conhecimento 

científico, uma vez que este amplia a capacidade do homem para a reflexão sobre os seus 

atos, e com isso tem ampliado também o pensamento crítico, despertando o interesse para a 

alfabetização científica, defendida por Chassot (2003) como um conjunto de conhecimentos 

necessários aos cidadãos para possibilitar a realização de leitura de mundo de forma crítica. 



22 

 

 

CAPÍTULO I 
REVISÃO DE LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo buscamos descrever brevemente os temas relevantes que dão suporte 

teórico para a pesquisa. Primeiramente, tecemos uma discussão sobre o cenário das pesquisas 

sobre o ensino de Botânica e as dificuldades aí encontradas. Em seguida, discorremos sobre a 

Teoria da Aprendizagem Significativa, Educação de Jovens e Adultos e estratégias didáticas. 

De maneira simplificada as informações pertinentes que se referem ao tema da pesquisa foram 

abordadas para dar ao leitor uma compreensão daquilo que está sendo apresentado. 

 

1.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO ENSINO DE BOTÂNICA 

A palavra Botânica no seu sentido etimológico é derivada do grego “botáne”: planta, 

vegetal (MINHOTO 2002). A Botânica é o ramo da Biologia que estuda e classifica os 

vegetais considerando a forma, estrutura e composição, agrupando-os em categorias de 

acordo com as suas características semelhantes (MINHOTO, 2002). Esta ainda é definida 

por Oliveira (2008) como uma das áreas da Biologia em que se percebe uma dificuldade em 

envolver professores e alunos. 

Para Amaral (2003), a Botânica é uma das áreas que apresentam maior dificuldade de 

assimilação dos conteúdos por parte dos estudantes. Os autores apontam ainda que tais 

dificuldades estão vinculadas diretamente aos professores, que, muitas vezes, por não terem 

tido capacitação suficiente e adequada, acabam tratando os assuntos de forma muito 

superficial ou até ignorando-os sob a alegação da falta de afinidade, não só deles como dos 

alunos. Consequentemente, os alunos acabam por simplesmente memorizarem esquemas 

complexos em função das muitas aulas teóricas que têm, ocasionando em poucos dias o 

esquecimento dos assuntos. 

 O ensino de Botânica, ainda hoje, caracteriza-se como muito teórico, desestimulante 

para alunos e subvalorizado dentro da área de Ciências e Biologia. O ensino sobre as plantas 

tem sido marcado pela falta de interesse de professores e de alunos, causado, sobretudo, pela 

ausência de estratégias metodológicas didáticas mais dinâmicas. É, pois, mediante o uso de 

tais estratégias que os alunos seriam compelidos a um comportamento mais participativo ao 

longo das aulas, uma vez que encontrariam nestas a motivação para a assimilação dos 

conteúdos (CICILLINI, 2002; OLIVEIRA, 2007).  
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Segundo Ceccantini (2006), muitos professores de Biologia fogem das aulas de 

Botânica, alegando dificuldades em desenvolver atividades práticas que despertem a 

curiosidade do aluno e mostrem a utilidade daquele conhecimento no seu dia-a-dia. Isso 

ocorre certamente pela deficiência na aprendizagem dos conteúdos, que é muito superficial, 

na formação inicial, o que atesta o engessamento dos currículos na graduação de Ciências 

Biológicas, bem como na didática incipiente, tanto no tocante aos temas teóricos quanto às 

atividades práticas.  

A preocupação na busca de um ensino crítico de Botânica que incorpore os saberes 

prévios dos discentes, sem com isso desprezar os aspectos teóricos da área, tem motivado os 

professores na construção de alternativas didáticas que possibilitem a ampliação da 

compreensão dos temas pelos discentes. A redescoberta e utilização de metodologias como o 

uso de cartilhas – história de planta e gente, passeios nos jardins, aula prática no laboratório, 

organização de jardim botânico na escola e oficinas de aprendizagem, podem ilustrar 

experiências bem-sucedidas de ensino (GÜLLICH, 2006). 

O ensino de Biologia, na área de Botânica, apresenta várias estratégias e propostas 

metodológicas para o nível regular de ensino. Contudo, poucos destes estudos dizem 

respeito ao ensino na modalidade EJA. A realização, portanto, de projetos contextualizados, 

interdisciplinares de ensino que contemplem essa temática nas classes de jovens e adultos é 

essencial para oportunizar situações de aprendizagem significativa. De acordo com as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o ensino deve estar 

calcado não na memorização mecânica e na recepção submissa, mas na interdisciplinaridade 

e na contextualização, valorizando o raciocínio e a construção do conhecimento pelos 

agentes envolvidos.  

É também sumamente primordial que os professores entendam a importância de 

inovar e adequar as modalidades didáticas à situação ou ao tema que será abordado, 

considerando que a diversidade de atividades pode atrair e interessar aos alunos, atendendo 

às diferenças individuais (KRASILCHIK, 2001). 

Além das dificuldades citadas, são apontadas por Oliveira (2008) outras como: a) falta 

de equipamentos ou a precariedade dos existentes; b) inexistência de laboratórios para a 

realização de atividades práticas ou a subutilização desses espaços. Com isso, o resultado 

será, para professores e alunos, o desinteresse pelo estudo das plantas (OLIVEIRA, 2008). 

Para Libâneo (1994), a aprendizagem deve ser o grande objetivo das escolas e a qualidade 

do ensino está relacionada diretamente com a organização do espaço escolar. Segundo 
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Imbernón (2001), é fundamental que a instituição educativa realize mudanças em suas 

estruturas internas, a fim de que possam atender às demandas decorrentes dos processos de 

transformação pelo qual a sociedade passa. 

A respeito disso, Bitencourt e Macedo (2013), ressaltam que, apesar dos motivos 

apontados para tal desinteresse, o ponto fundamental parece ser a relação que nós seres 

humanos temos com as plantas, ou melhor, com a falta de relação que temos com elas. O 

fato de esses seres não interagirem diretamente com o ser humano e serem estáticos, ao 

contrário dos animais, pode justificar o distanciamento dos estudantes (KINOSHITA et al., 

2006). Em virtude disso, torna-se premente a necessidade de apresentar o conhecimento de 

Botânica mediante estratégias mais dinâmicas e interativas, que permitam ao aluno 

relacionar o assunto abordado com o seu cotidiano, construindo, de forma lógica e coerente, 

o seu entendimento acerca destes (SOUZA; MACEDO, 2014).  

Como mostra o levantamento de Güllich (2006), as ações de ensino de Botânica bem-

sucedidas são aquelas nas quais o aluno é estimulado a observar o que está ao seu redor, e a 

sua curiosidade pode ser aguçada para descobrir as mudanças que acontecem diariamente. 

Acrescente-se a isso o trabalho interdisciplinar, assim pode-se chegar a um ensino, a um 

tempo eficiente e atrativo, posto que os alunos irão perceber as relações entre os conceitos 

das diversas áreas com as plantas (SÁ, 2006). 

No que se refere ao ensino de Botânica, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, é necessário abordar aspectos que envolvam sua classificação, anatomia e 

fisiologia comparada, além das interações existentes no ambiente ao redor e as complexas 

interconexões estabelecidas ao longo do tempo evolutivo (BRASIL,1998). Ademais, é 

necessário o desenvolvimento de conhecimentos relacionados à prática e ao exercício da 

cidadania. “A Botânica pode contribuir para compreender a linguagem da natureza que se 

manifesta ininterruptamente no cotidiano das pessoas” (BITTENCOURT; MACEDO, 

2013). 

O ensino sobre as plantas, a partir desta perspectiva, deverá possuir um significado 

prático para o aluno, fato que ocorrerá mediante a exploração didática dos conteúdos de 

maneira que estimule a inquietação no discente, “[...] reunindo os repertórios de vivências 

dos alunos e buscando a conscientização para com os bens da natureza “(SILVA et al., 

2006). Corroborando essa visão, Oliveira e colaboradores (2013) dizem que o aluno ao 

contactar diretamente as plantas sentir-se-á sensibilizado e buscar-se-á desenvolver uma 

relação direta com o meio ambiente. 
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A tarefa de erigir um ensino de Botânica nestes marcos é tanto maior quando se 

constata que, em nossos dias, um contingente numeroso de professores ainda tem suas 

práticas pautadas no tecnicismo, não considerando os conhecimentos prévios dos alunos, o 

que de resto é verificável em relação às outras áreas do ensino. Temos percebido, pela 

pesquisa bibliográfica, que as práticas habituais e irreflexivas têm sido constantes na área de 

Botânica em que o professor lança mão apenas do livro didático e de aulas expositivas, 

como recurso facilitador, sem contextualizar as experiências, o que tem aumentado a falta de 

interesse dos alunos pela temática de Botânica, o que tem sido um desafio constate nas salas 

de aula de ensino de ciências.  

Nesse sentido, Silva e Cavassan (2006) afirmam que o processo ensino-aprendizagem 

que negligencia o conhecimento integrado dos conteúdos, sem fazer a relação entre as 

experiências vivenciadas no contexto escolar e a realidade social do educando, não poderá 

atingir, entre outros, o objetivo de fazer com que o aluno compreenda e, a partir daí, possa 

transformar a realidade objetiva.  

Para Ceccantini (2006), as dificuldades, tanto de ensinar como de aprender Botânica, 

são responsáveis pela “cegueira Botânica
1
” nos agentes do processo ensino-aprendizagem, 

professor e aluno. O autor aponta não somente a falta de estímulo em observar e interagir 

com as plantas, mas também fatores que atrapalham a aquisição de conhecimentos tais como 

a falta de equipamentos no espaço escolar ou a precariedade dos existentes, além da 

ausência de métodos e tecnologias que ajudem no desenvolvimento da aprendizagem ativa. 

Zabala (1998) afirma que o ensino verticalizado, mecanicista, caracterizado pela 

transmissão de conhecimento pelo professor e pela recepção passiva pelo aluno, além de 

impedir a formação de categorias de pensamento que possam contribuir para a construção de 

um futuro conhecimento, vende como verdadeiras as formas ilegítimas do conhecimento.  

Por meio desta forma “bancária” de ensino, o conteúdo em detrimento da reflexão, 

tem importância máxima. No caso específico do ensino acerca das plantas, essa prática tem 

ganhado cada vez mais adesão pela maioria dos docentes. A prática pedagógica nestes 

termos não é questionada, limitando-se ao contexto da sala de aula ou ao livro didático, 

contrariando assim o princípio de ensino dialogado (FREIRE, 1996).  

Vemos, pois, que o desenvolvimento do ensino crítico dependerá do tipo de 

metodologia utilizada pelo professor, de como esta possibilitará a este e ao educando uma 

                                                             
1 Inabilidade de “enxergar” as plantas tendo a incapacidade de reconhecer a importância das mesmas para a 

biosfera e para  os afazeres humanos e também a visão antropocêntrica do errôneo patamar de inferioridade das 

plantas em relação aos animais (WANDERSSE; SCHUSSSTER, 2001). 
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visão diacrônica da realidade na qual ambos estão inseridos. Somente partindo dessa 

premissa é que o professor começa a apresentar ao aluno um instrumento analítico 

promissor, por meio do qual este possa realizar uma leitura “dialógica” do mundo 

(CANDAU, 1997; ZABALA, 1998). 

O objetivo do ensino é desenvolver as capacidades integrais dos alunos como cidadãos 

plenos, sem perder de vista a indissociabilidade entre o desenvolvimento pessoal e o mundo 

social (ZABALA, 1998). Para o autor, o ensino tem se preocupado com alguns aspectos do 

desenvolvimento cognitivo, mas apenas aqueles que se relacionam com a aprendizagem das 

disciplinas e matérias, não valorizando outros aspectos relevantes, como os sociais, por 

exemplo. 

Outra questão relevante apontada por Zabala reside na postura do educador ante às 

questões extracurriculares (fatos políticos, sociais, culturais e econômicos), cujo impacto de 

tais questões na aprendizagem não é menos importante, as quais colocam para os 

professores, na melhor das hipóteses, uma necessidade de posicionar-se frente a elas. Toma-

se, como exemplo, a destruição da floresta amazônica para a implantação do agronegócio. 

 No entanto, tal postura pedagógica só ocorrerá mediante uma tomada de decisão (que, 

neste caso, não é puramente pedagógica, mas essencialmente política) que conduza ao 

envolvimento e à reflexão sobre as questões histórico-sociais presentes em nosso tempo, 

fazendo uso da sua função social de agente transformador, buscando o desenvolvimento e 

amadurecimento de seus alunos. O caráter ideológico, portanto, que alicerça toda a ação 

pedagógica não deve ser imperceptível ao exame do docente.  

A despeito das divergências sobre o processo de ensino-aprendizagem, é consenso que 

a maneira de aprender é orientada pela singularidade individual, e isto é válido tanto para a 

Botânica como para todas as áreas do conhecimento. Em virtude disso, aos professores é 

dada a incumbência de buscar conhecer e entender as diferentes subjetividades presentes no 

espaço da sala de aula, procurando estimular as capacidades cognitivas dos alunos para uma 

aprendizagem significativa. 

A aprendizagem significativa não surgiu recentemente. Seguindo o padrão 

construtivista, ela foi desenvolvida por David Ausubel na década de 1960 (MOREIRA, 

2011b). 
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1.2 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Opondo-se à aprendizagem pautada pela simples memorização, na década de 1970, 

nas obras The psycology of meaningful verbal learning e Educational psycology: 26 a 

cognitive view, David Paul Ausubel desenvolve a teoria da Aprendizagem Significativa, uma 

tentativa de explicar os mecanismos psicológicos de aprendizagem (NOVAK; GOWIN, 

1996).  

Para Ausubel (1968), a estrutura cognitiva é o conjunto de ideias e suas propriedades 

organizacionais. A quantidade, a clareza e a organização do conhecimento presente no 

aprendiz são as principais variáveis a serem consideradas por professores e educadores 

durante o processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Moreira (2011b), o professor pode reconhecer e trabalhar os conceitos de 

cada disciplina e, ao ensiná-los de maneira significativa, poderá transformá-los em um 

sistema de processamento, dando ao aluno conhecimento para analisar e solucionar problemas 

diversos.  

 Para este autor, a Aprendizagem Significativa é uma teoria global do desenvolvimento 

ou da aprendizagem que foi amplamente utilizada como referência teórica, assim como outras 

teorias, para a explicação e a elaboração de propostas no âmbito da educação escolar. Além 

disso, ela constitui fonte teórica privilegiada da concepção construtivista do ensino e da 

aprendizagem escolar. 

Moreira (2011a) afirma que a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul 

Ausubel segue o padrão construtivista e exibe conceitos próprios, visando a aprofundar-se no 

processo de construção da aprendizagem, bem como nas formas de torná-la mais significativa. 

A Aprendizagem Significativa, segundo Ausubel (1980), ocorre quando o novo material, 

ideias e informações apresentam uma estrutura lógica que interage com conceitos relevantes e 

inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, 

contribuindo para a sua diferenciação, elaboração e estabilidade. Com isso, percebe-se que o 

ato de cognição diz respeito à maneira como o indivíduo atribui significados a partir de sua 

relação com o mundo e da relação com os demais indivíduos.  

Estes significados não são, entretanto, estáticos, mas, ao contrário, à medida que 

ocorrem modificações, sejam elas quantitativas ou qualitativas, no percurso cognitivo dos 

indivíduos, as cadeias de significações vão-se entrecruzando, criando assim uma dinâmica 

incessante. É a partir desta mutabilidade que novos significados são atribuídos, originando 

uma estrutura cognitiva que serve de âncora para os significados que podem se diferenciar. 



28 

 

No entanto, o ponto inicial da ancoragem está nos primeiros significados (MOREIRA; 

MANSINI, 2011). 

Para que ocorra aprendizagem significativa, é necessário que haja um relacionamento 

caracterizado pela substantividade e pela não arbitrariedade entre o conteúdo a ser aprendido e 

aquilo que o aluno já sabe. 

 Não é por outro motivo que Moreira (2006) enfatiza a necessidade de se buscar 

despertar nos educadores o desenvolvimento de atitudes que priorizem os conhecimentos 

prévios dos alunos. Na esteira dessa metodologia, é fundamental que o educador crie 

situações didático-pedagógicas que o auxilie na descoberta dos conhecimentos acumulados do 

aluno sobre determinado conteúdo.  

O princípio básico do pensamento de Ausubel baseia-se no reconhecimento do aporte 

de conhecimentos que o educando traz consigo, como condição sine qua non para a obtenção 

de novos saberes e conhecimentos, o que o autor chama de “ancoradouro da estrutura 

cognitiva”.  

Nesse contexto, o ensino de Botânica tornar-se-á mais significativo para os alunos da 

EJA à medida que aspectos fundamentais de seu cotidiano possam ser incorporados ao longo 

de sua aprendizagem formal, permitindo, por meio disso, um diálogo fluente entre conteúdo 

curricular e experiência de vida, à medida igualmente que a valorização das idiossincrasias 

dos educandos seja considerada na construção de práticas pedagógicas. De outro modo, o 

confronto de estruturas cognitivas, situação decisiva para o processo de aquisição e 

construção substantivada do conhecimento torna-se improvável.  

Segundo Moreira (2006), substantividade significa que a relação entre o material a ser 

aprendido e a estrutura cognitiva não é alterada se outros símbolos diferentes, mas 

equivalentes, forem usados, ou seja, “[...] que o que é incorporado à estrutura cognitiva é a 

substância do novo conhecimento, das novas ideias e não as palavras precisas usadas para 

expressá-las”. A segunda qualidade, a não arbitrariedade, é que o relacionamento entre o novo 

item a ser aprendido e os itens relevantes da estrutura cognitiva não seja arbitrário ou por 

acaso.  

Conforme as orientações curriculares para a EJA, os alunos frequentadores desta 

modalidade de educação são pessoas que já acumularam experiências vivenciais, saberes, 

conhecimentos e informações, e que por isto se acham em posição de arbitrar, inclusive 

moralmente, sobre muitas das temáticas discutidas no ambiente escolar – devem ser 

compreendidos a partir de sua singularidade de discentes possuidores de um repertório de 
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conceitos e vivências que os diferenciam sobremaneira dos alunos do ensino regular 

(BRASIL, 2002). Assim sendo, é importante enfatizar a necessidade de entrosamento, 

caracterizado pela substantividade e pela não arbitrariedade entre o conteúdo a ser aprendido e 

aquilo que o aluno já sabe para a ocorrência da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 

2000). 

Na esteira desta visão, Sousa e Buogo (2013) complementam dizendo que o que 

caracteriza a aprendizagem significativa é a relação do material significativo com 

conhecimentos específicos relevantes (subsunçores), sendo que o conhecimento prévio é a 

matriz ideacional e organizacional para a ancoragem de novos conhecimentos; é a 

substantividade onde a essência de novos conhecimentos é incorporada aos aspectos 

relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz. A importância do conhecimento prévio para a 

construção da Aprendizagem Significativa é, pois, explicitada de modo inequívoco (BOSS, 

2009; RAZERA et al., 2009).  

Contudo, para que a aprendizagem significativa se efetive, dois requisitos são 

essenciais. O primeiro diz respeito à disposição do aluno para aprender. Sem que haja uma 

mobilização deliberada de suas energias a partir de sua vontade, o educando dificilmente 

conseguirá perceber as relações existentes entre o conteúdo abstrato e sua realidade social.  

O segundo relaciona-se com a natureza do conteúdo escolar ou material de 

aprendizagem. Estes devem ser potencialmente significativos, isto é, capazes de realizarem a 

ponte entre as noções e conhecimentos prévios dos educandos e os conhecimentos ora em 

processamento (MOREIRA, 2011a; BOSS, 2009; SANTOS, 2009). Com isso, é importante 

reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos 

prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária 

(MOREIRA, 2011a). 

A sociedade contemporânea, polifônica, atravessada de ponta a ponta pelo 

desenvolvimento tecnológico, cujo maior signo talvez seja o elemento digital, é marcada 

também pela exigência de cidadãos críticos. O campo do ensino institucional, da 

aprendizagem, torna-se, nesse particular, o campo privilegiado para a discussão e apropriação 

dessa noção de criticidade da cidadania. Na visão de Moreira (2007), a aprendizagem 

significativa deve ser crítica, subversiva e antropológica. Ele define essa forma de 

aprendizagem como crítica, uma vez que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao 

mesmo tempo, estar fora dela. 
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 Diante desta perspectiva crítica, Moreira (2011a, p. 157) lista alguns princípios para o 

desenvolvimento da Aprendizagem Significativa pautada na criticidade: “Perguntas ao invés 

de respostas; diversidade de materiais e estratégias; aprendizagem pelo erro; aluno como 

preceptor representador; consciência semântica; incerteza do conhecimento; 

desaprendizagens; conhecimento como linguagem”. 

 Além desses princípios, de acordo com os PCN‟s (2002), a introdução do aluno na 

EJA no contexto da sociedade letrada deve possibilitar-lhe analisar, criticar, enfrentar 

situações do seu contexto social, contribuindo, deste modo, com a sua formação tanto pessoal 

quanto intelectual, estimulando o desenvolvimento de seu potencial crítico, transferindo 

aprendizagens de uma situação à outra, fazendo generalizações e contextualizando 

conhecimentos. 

Os princípios acima relacionados deixam claro, para nós educadores, que a otimização 

da interrelação ensino-aprendizagem depende da percepção da importância que se dá ao 

aspecto propositivo do ato de aprender, levando o educando a inquirir não só os 

conhecimentos apresentados, mas também a maneira como estes se relacionam com a sua 

realidade social. Assim, torna-se viável a construção pelo aluno de uma intervenção 

intelectual crítica, cujo desemboque é a apropriação dos conhecimentos e saberes disponíveis, 

além de uma consciência histórico-política sólida (BRASIL, 2002).  

Ausubel (1968) chama a atenção também para outras razões que podem justificar a 

preferência dos alunos pela aprendizagem mecânica: alguns professores não aceitam respostas 

substancialmente corretas, mas que não tenham correspondência literal com aquelas que ele 

ensinou; devido a experiências anteriores de fracasso numa dada disciplina, somado a um 

certo grau de ansiedade, os alunos não acreditam na sua capacidade de aprender 

significativamente. 

 Este é um fato recorrente em classes de EJA. Estes alunos têm a sua trajetória de vida 

escolar marcadas pela interrupção e pelo fracasso, decorrentes do distanciamento entre o que 

lhes é ensinado e o que eles já trazem consigo de bagagem, descaracterizando a aprendizagem 

significativa, prevalecendo a aprendizagem mecânica.  

Aprender significativamente de forma crítica é sinônimo de criação de proposições, 

conceitos e ideias, quando estas se ligam àquelas presentes na estrutura cognitiva, as ideias 

ancoradouras, modificando-as. Ou seja, a aprendizagem significativa opera por meio de um 

movimento dialético entre o que o educando possui de informações e conhecimentos e os 
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conhecimentos e informações passados pela escola, visando a elaboração de uma síntese 

(MOREIRA, 2007).  

A aprendizagem proposicional pode ser aprendizagem significativa subordinada, 

subordinante e aprendizagem significativa combinatória: 

 

A aprendizagem subordinada acontece quando uma proposição 

“logicamente” significativa de uma determinada disciplina (plausível, mas 

não necessariamente válida, em termos lógicos e empíricos, ao sentido 

filosófico) se relaciona de forma significativa com proposições 

subordinantes específicas na estrutura significativa do aluno (AUSUBEL, 

2000, p. 3)  

 

A aprendizagem subordinada ocorre quando a nova ideia é um exemplo, uma 

especificação de algo que já se conhece. Pode ser derivativa quando o que se aprende é mais 

um exemplo daquilo que já se sabe, não trazendo qualquer alteração para a idéia mais geral à 

qual está relacionado (AUSUBEL, 2000). Em uma situação concreta, o aluno possui 

informações sobre a estrutura e fisiologia de um tipo de vegetal, e outras plantas semelhantes 

são apresentadas para agregar mais conhecimento.  

A aprendizagem subordinada também pode ser correlativa: o novo conhecimento ou 

ideia agregado é um exemplar que amplia o significado de algo que já se conhece 

(AUSUBEL, 2000). Um exemplo disso pode ser o aluno que conhece o conceito e a estrutura 

das células animais e, em outro momento, é apresentado ao conceito de célula vegetal. 

Primeiramente, o aluno fará uso de sua memória de longo prazo, de modo a acessar o conceito 

do signo “célula” e, a seguir, de modo a comparar as estruturas dos dois tipos de células 

verificando as semelhanças e diferenças entre elas.  

Há ocorrência de aprendizagem proposicional quando: 

 

uma nova proposição se pode relacionar ou com idéias subordinadas 

específicas da estrutura cognitiva existente, ou com um vasto conjunto de 

idéias antecedentes geralmente relevantes da estrutura cognitiva, que se 

podem subsumir de igual modo (AUSUBEL, 2000).  

 

As informações chegam através dos sentidos e ficam retidas na memória de longo 

prazo onde ficam o conhecimento e as lembranças como se fossem um hardware. Esse 

conteúdo armazenado na memória a longo prazo é utilizado para raciocinar quando uma nova 

proposição é apresentada, e, se ela tiver relação com outros conteúdos subordinados, ocorrerá 

a aprendizagem subordinante. Interessante destacar que, quanto mais conhecimento 
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estruturado o indivíduo possui, mais possibilidade de fazer relações e aprender mais e com 

mais facilidade.  

A aprendizagem combinatória acontece quando a nova ideia não está hierarquicamente 

acima nem abaixo da ideia já existente na estrutura cognitiva à qual ela se relacionou de 

forma não-arbitrária e lógica.  

Importante conhecer os tipos de aprendizagem significativa para estruturar uma aula 

que favoreça essa aprendizagem e também que o professor identifique se houve ou não 

aprendizagem significativa e, se necessário, reelabore a aula, faça inserções de materiais, de 

organizadores prévios e estratégias para alcançar os objetivos, considerando que a mente 

humana possui uma estrutura organizada e hierarquizada de conhecimentos, e essa estrutura é 

constantemente modificada pela assimilação de novos conceitos, proposições e ideias. 

 

1.2.1 Aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica ou memorística 
 

Ausubel (1980) chama a atenção para a diferença, que não se simplifique, entre a 

aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica, uma vez que se trata de um 

continuum. Mesmo quando se refere a material relativamente significativo, é útil pensar em 

vários graus ou níveis de significação. Por exemplo, a frase “algas marinhas são diferentes das 

algas dos rios” tem algum significado para qualquer pessoa que entende a língua portuguesa. 

Alguém que sabe o que é “alga” e que conhece o mar acha a frase mais significativa; ele pode 

compreender mais claramente a diferença. Nesse exemplo, a informação está relacionada com 

aquilo que o aluno conhece num nível alto de abstração. 

Para facilitar a cognição de maneira adequada nos seus alunos, dois fatores 

processuais devem ser analisados pelo professor: 

a) O uso de conceitos e princípios gerais que tenham o mais amplo poder de 

explicação satisfará o educando no seu processo de aquisição de conhecimentos a depender da 

maneira como o educador o explore, auxiliando o educando no processo de aquisição de 

novos conhecimentos. 

b) O uso de emprego de procedimentos e da explicitação do conteúdo que tenha como 

objetivo aumentar a apresentação e ordenação do assunto que aumente a nitidez e, por 

conseguinte, a estabilização ou firmeza da estrutura cognitiva. Ausubel (1980), propõe dois 
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princípios orientadores para a programação de um conteúdo, visando à aprendizagem 

significativa: a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa
2
.  

 

1.2.1.1 Tipos de Aprendizagem Significativa 

 

Segundo Moreira (2011a), existem três tipos de Aprendizagem Significativa: 

representacional, conceitual e proposicional. 

a) Aprendizagem representacional 

Consiste na aprendizagem apenas de símbolos, em geral palavras, ou o que elas 

representam. Para uma criança, poderá haver dois padrões internos de estímulo cognitivo: o 

visual, que representa o símbolo e a palavra ouvida e que também simula um símbolo 

(MOREIRA, 2007).  

Neste tipo de aprendizagem, o educando faz a relação entre o objeto e o símbolo usado 

para representá-lo, isto é, o símbolo representa apenas o referente ao qual ele faz menção. 

Fazer nomeações, classificações, definir funções, são exemplos de aprendizagem 

representacional. Segundo Moreira (2011a), a aprendizagem representacional é a mais 

simples, porém dela dependem os outros tipos.  

A aprendizagem representacional está bastante próxima da aprendizagem mecânica, 

pois os símbolos arbitrários passam a representar um significado; porém ela é significativa 

porque o símbolo significa um referente concreto (MOREIRA, 2011a). 

Pela sua maneira de falar e pelos seus gestos, o pai, ao pronunciar a palavra 

"cachorro", indica para a criança que esta palavra é para representar aquele cachorro. 

Consequentemente, o significado que a criança atribui à palavra "cachorro" é aquele conteúdo 

cognitivo diferenciado (isto é, a imagem visual) eliciado pelo atual cachorro. Depois de uma 

ou mais uniões do símbolo (palavra "cachorro") com o objeto, a apresentação apenas do 

símbolo será capaz de eliciar a imagem visual do cachorro (AUSUBEL 1968, p. 59). 

b) Aprendizagem conceitual 

Ausubel (1968) observa que a aprendizagem do nome do conceito é uma espécie de 

aprendizagem representacional, por meio da qual a criança aprende que o símbolo, falado ou 

escrito, representa o conceito que ela adquiriu. A palavra possui, deste modo, um sentido real.  

                                                             
2
 O Princípio da diferenciação progressiva consiste na organização dos conceitos do mais geral para os mais 

específicos, e a reconciliação integrativa é aquela que proporciona ao aluno criar e recriar relações conceituais 

como forma de integrar os significados emergentes de modo harmonioso com os demais. (AUSUBEL,1980; 

MOREIRA,2011a). Ambos são princípios norteadores que devem fazer parte do planejamento para que ocorra 

aprendizagem significativa. 
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Ausubel (1968) diferencia a forma de aquisição de conceitos de duas maneiras: pela 

formação e assimilação. Para ele quando há ocorrência de formação conceitual na estrutura 

cognitiva, evidencia-se a aprendizagem por descoberta. Esta é caracterizada como um tipo de 

aprendizagem que promoverá uma intervenção psicológica, capaz de levar o sujeito aprendiz 

a discriminar, generalizar, levantar e comprovar hipóteses, etc.  

A assimilação de conceitos ocorre quando é possível caracterizar, por meio de critérios 

estabelecidos, a conectividade entre estes e as ideias pré-existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Exemplificadamente, para um aluno que já possua o conceito de “árvore”, aprender 

o de “samambaia” ou de “musgo” torna-se uma aprendizagem combinatória. Compreender 

que as três categorias estão incluídas em uma mais ampla, “Reino Vegetal”, seria, em 

contrapartida, um exemplo de aprendizagem supraordenada, enquanto que a distinção entre 

árvores “gimnospermas” e “angiospermas” constituiria um caso de aprendizagem 

subordinada. 

c) Aprendizagem proposicional 

A aprendizagem de proposições está relacionada ao que representa ideias que são 

expressas. Isto é, aquilo passível de ser aprendido está, de alguma maneira, relacionado a 

ideias já presentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Tal intercâmbio pode ser subordinado, 

supra-ordenado ou uma combinação de ambos (AUSUBEL, 1980).  

Segundo Ausubel (1968), a relação mais comum entre um conteúdo e as ideias 

existentes na estrutura cognitiva é a subordinada, em que o novo material é incluído em ideias 

mais amplas e gerais já existentes na estrutura cognitiva. A relação subordinada, por sua vez, 

subdivide-se em duas espécies: 
3
subsunção derivativa e subsunção correlativa.  

Ainda segundo Ausubel (1968), a ocorrência de aprendizagem supra-ordenada se dá 

no momento em que o aprendente incorpora uma nova hipótese que abranja variados 

conceitos ou até mesmo ideias que estejam constituídas na estrutura cognitiva.  

Diferentemente das proposições subordinadas ou supraordenadas, na relação 

combinatória é inexistente a relação entre ideias ou proposições na estrutura cognitiva. Por 

esta razão, elas são mais difíceis de aprender e recordar em comparação com as proposições 

subordinadas ou supraordenadas, que são incluídas de maneira específica com determinada 

substância presente na estrutura cognitiva (AUSUBEL,1968). 

                                                             
3
 Subsunção derivativa ocorre quando o material de aprendizagem apenas exemplifica ou apoia uma ideia já 

existente na estrutura cognitiva. Subsunção correlativa ocorre quando há uma extensão, elaboração, modificação 

de proposições aprendidas anteriormente (AUSUBEL, 1980). 
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1.2.1.2 Os organizadores prévios 
 

Os organizadores prévios são instrumentos a serem utilizados quando o aprendiz não 

dispõe, em sua estrutura cognitiva, daquilo que Ausubel denomina de subsunçores, isto é, 

ancoradouros para a nova aprendizagem, ou da existência de subsunçores, mas que não são 

claros o suficiente para servirem de ancoradouro para a nova informação. Assim, estes 

últimos são também chamados de antecipatórios ou ativadores de subsunçores, no caso do 

indivíduo o possuir, mas tê-lo deixado em desuso, caindo no esquecimento (AUSUBEL, 

1980). 

Existe uma gama de instrumentos que poderão servir como organizadores prévios 

(textos, filmes, desenhos, frases, mapas, etc.) que o aluno recebe do professor e que 

possibilitem a integração dos novos conceitos aprendidos em um nível de ampla abrangência 

(MOREIRA, 2011). 

Os organizadores desempenham um papel importante no processo da aprendizagem 

significativa, pois sua função é preencher as lacunas que há entre aquilo que o aprendiz já 

sabe e o que necessita aprender (AUSUBEL, 1980).  
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1.3 HISTÓRICO DA EJA NO BRASIL: BREVE REFLEXÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NO 

CURRÍCULO 

Foi a partir da Constituição de 1934 que se reconheceu pela primeira vez em caráter 

nacional a educação como direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos 

poderes públicos (art.149), colocando o ensino primário extensivo aos adultos como 

componente da educação e como dever do Estado e direito do cidadão. Por meio desta 

determinação, vimos expressões dos movimentos sociais da época em favor da escola como 

espaço que complementava e amparava um projeto de sociedade igualitária e justa, com 

destaque à contribuição do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Um desses pioneiros, 

Fernando de Azevedo (1956), enfatizando o papel da educação por uma sociedade justa, dizia 

ser função do educador conhecer o homem e a sociedade em suas etapas para entendê-lo em 

sua totalidade.  

O Manifesto dos Pioneiros da Educação preconizava a escola como instituição 

formadora capaz de promover a emancipação humana a partir do apreço pela diversidade e 

valorização dos sujeitos, devendo para isso manter relação com o entorno escolar. Estes eram 

favoráveis a uma educação pública, gratuita, mista, laica e obrigatória, onde o Estado teria o 

papel de responsabilizar-se pelo dever de educar o povo, responsabilidade esta inicialmente 

atribuída à família. 

Destaca-se ainda, nas palavras de Azevedo (1956), que ao estado compete a função 

não só de apregoar, mas de efetivar a educação, enxergá-la como uma função social buscando 

para isso apoio, cooperação e parcerias entre as instituições sociais. 

O grito de alerta para diminuir o alto índice de analfabetos com 18 anos ou mais 

impulsionou a elaboração de políticas específicas para a EJA, as quais foram marcadas por 

grandes transformações e iniciativas tais como a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) com a intenção da sociedade capitalista e dos grupos 

econômicos dominantes de profissionalizar a população como perspectiva de promover o 

desenvolvimento industrial do Brasil.  

A partir de 1946, começaram a surgir iniciativas do Governo como a Campanha de 

Alfabetização, conhecida como "cruzadas", para "erradicação do analfabetismo", entendido 

como uma "chaga", uma doença (BEISIEGEL, 1997). 

A plataforma política do governo de Getúlio Vargas, que governou o Brasil por 15 

anos (1930-45), pensada por Lourenço Filho, tinha a educação de adultos como uma peça 

fundamental para a melhoria dos índices de escolarização da população. Educação está 
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compreendendida como um processo imprescindível para a elevação cultural dos cidadãos 

(BEISIEGEL, 1997, p.90). No entanto, conforme elucida o autor, “o processo evolutivo da 

EJA se dá a partir de 1940, com a ampliação de serviços voltados para a população adulta, 

mas com um reduzido número de escolas para atender a esse público”. 

O desenvolvimentismo que se prolonga no governo de Juscelino Kubitschek permitiu 

a emergência de um expressivo movimento popular vinculado às mais diversas iniciativas de 

cunho educativo.  

Com a industrialização brasileira, financiada pelo capital estrangeiro, a limitação da 

educação tornou-se um problema, surgindo a necessidade de instrução do povo para o 

trabalho. De acordo com Fávero (2004), em meio a essa efervescência político-cultural dos 

primeiros anos da década de 1960, surge um novo paradigma pedagógico – um novo 

entendimento da relação entre a problemática educacional e a problemática social. O 

analfabetismo, que antes era apontado como causa da pobreza e da marginalização, passou a 

ser, então, interpretado como efeito da pobreza gerada por uma estrutura social não igualitária 

(BARROS, 2014). 

Mediante toda a problemática relacionada à falta de instrução do povo brasileiro, fez-

se emergir um momento intenso de discussão acerca da educação no país. Freire (2002) 

apregoava o diálogo (dialogicidade) como método para superação da realidade educacional, a 

partir do qual os educandos sairiam da passividade e passariam a atuar como sujeitos ativos 

no processo de aprendizagem, sem desconsiderar os aspectos políticos que devem permear as 

práticas de cunho educativo. 

Fávero (2004, p.39) corrobora enfatizando que com o golpe, o debate sobre educação e 

formação docente entra em estado de hibernação, e o tecnicismo norte-americano ganha 

destaque. Pouco se alfabetizou após a implantação do regime militar. A educação de adultos 

foi levada a um estágio de paralisação política, vazia e aparente.  

Com o surgimento do movimento ABC, um movimento evangélico, de caráter 

conservador e semioficial, juntamente com outros como Unesco e o Ministério da Fazenda, 

constituiu-se um movimento concebido com o objetivo de controlar politicamente a 

população, centralizando ações de cunho educativo como a produção de materiais didáticos, 

fazendo oposição aos criados por Freire, embora o referenciasse. Eram materiais sem 

qualquer conexão com a criticidade e que politizassem os jovens e adultos (PAIVA, 1973). 

Em 1967, cria-se o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) que se expandiu 

em todo o Brasil, iniciando-se uma proposta de educação integrada que objetivava a 
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conclusão do antigo primário. O Mobral foi criado pela Lei 5.379, de 15 de dezembro de 

1967, visando à alfabetização de jovens e adultos, cujo objetivo consistia em instruir o 

homem a se apropriar de técnicas que lhes possibilitassem ler, escrever, calcular, e com isso 

obter melhorias em sua condição de vida.  

De acordo com Correa (1979), o Mobral relaciona a ascensão escolar a uma condição 

melhor de vida, deixando à margem a análise das contradições sociais inerentes ao sistema 

capitalista. Ou seja, basta aprender a ler, escrever e contar e estará apto a melhorar de vida. 

Na concepção de Correa (1979), a metodologia de alfabetização do Mobral baseava-

se, nominalmente, numa série de procedimentos do método proposto por Paulo Freire. 

Enquanto o método freiriano versava sobre a dialogicidade, na busca da palavra geradora a 

partir das experiências dos educandos, do seu universo vocabular, na perspectiva do Mobral a 

palavra geradora era imposta pela equipe técnica do programa.  

Em 1996, formaliza-se por meio da institucionalização da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9394/96), a EJA, enquanto modalidade de educação destinada àqueles 

que não terminaram o ensino fundamental ou médio em cursos regulares. A LDBEN 9394/96 

determina que os jovens e adultos nessa situação necessitam de ter acesso gratuito a cursos e 

exames que permitam a continuação dos estudos (BRASIL, 1996). 

A EJA é definida pela Declaração de Hamburgo, no seu Art.3º de 1997, como: 

 

“A educação formal permanente, a educação não formal e toda gama de 

oportunidades de educação informal e ocasional existente em uma sociedade 

educativa e multicultural, na qual se reconhecem os enfoques teóricos e 

baseados na prática”. 

 

Diante do exposto, percebe-se que a inclusão da EJA no projeto educativo da 

sociedade é de vital importância para o cumprimento das funções a ela atribuídas, a saber, de 

reparar, equalizar e qualificar os educandos (BRASIL, 1996). A realidade, no entanto, está 

distante desse quadro, uma vez que é significativo o número de jovens e adultos fora do 

contexto escolar por falta de oportunidade de acesso, e quando o tem, não conseguem dar 

continuidade. 

Compreendemos que a superação desse quadro não é algo que irá se concretizar 

apenas com mudanças nas políticas de educação (GADOTTI, 2005). Sabemos que a 

superação de um modelo de sociedade é algo extremamente complexo que perpassa por outras 

tantas mudanças econômicas, políticas e culturais (FREIRE, 1996; BRASIL, 2010).  
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A educação de jovens e adultos é toda educação destinada àqueles que não 

tiveram oportunidades educacionais em idade própria ou que tiveram de 

forma insuficiente, não conseguindo alfabetizar-se e obter os conhecimentos 

básicos necessários (PAIVA, 1973, p.16). 

 

A Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, institui Diretrizes Operacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima 

para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA e Educação 

de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação à Distância. 

Reconhecendo a especificidade do alunado da EJA, a legislação destinada a 

regulamentar essa modalidade de ensino prevê que sejam considerados aspectos relacionados 

à vida e cultura desse segmento de estudantes como está expresso no parágrafo único inciso 

II: 

 

II - incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a estabelecerem, de 

forma colaborativa, política própria para o atendimento dos estudantes 

adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, garantindo a utilização de 

mecanismos específicos para esse tipo de alunado que considerem suas 

potencialidades, necessidades, expectativas em relação à vida, às culturas 

juvenis e ao mundo do trabalho, tal como prevê o artigo 37 da Lei nº 

9.394/96, inclusive com programas de aceleração da aprendizagem, quando 

necessário (BRASIL, 2010). 

 

Entretanto, como profissionais da educação que acreditam que as mudanças são 

difíceis, mas possíveis, precisamos empreender esforços que sinalizem para essa superação. 

Dentre essas modificações há a necessidade de formação do professor, tanto inicial quanto 

continuada, especialmente do educador que tem como ambiente de trabalho classes compostas 

por jovens e adultos (SANTOS, 2011; PORTO; SANTOS, 2015).  

Nesse sentido, a Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, institui a criação de políticas 

e ações para a formação de professores que atuam na EJA: 

 

Art. 10. O Sistema Nacional Público de Formação de Professores deverá 

estabelecer políticas e ações específicas para a formação inicial e continuada 

de professores de Educação Básica de jovens e adultos, bem como para 

professores do ensino regular que atuam com adolescentes, cujas idades 

extrapolam a relação idade-série, desenvolvidas em estreita relação com o 

Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), com as Universidades 

Públicas e com os sistemas de ensino (BRASIL, 2010). 

 

A formação do professor direcionado à EJA é tão importante quanto sua formação na 

área específica de atuação (PORTO; SANTOS, 2015). O contato com as diretrizes 
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curriculares, que determinam para  a EJA suas funções (sejam elas a função reparadora, 

equalizadora ou qualificadora) e concebem a necessidade de contextualização do currículo e 

dos procedimentos pedagógicos, também permite ao professor um direcionamento da prática 

pedagógica para atender esse alunado considerando suas fragilidades e potencialidades e 

especificidades. 

Em se tratando das Ciências da Natureza e suas tecnologias, especificamente no que 

tange ao ensino de Botânica, é fundamental que se volte para o desenvolvimento das 

competências e habilidades que permitam ao aluno lidar com as informações, compreendê-las, 

reelaborá-las e fixá-las.  

Sobre o contato do aluno da EJA com a Botânica, sabe-se que os alunos que 

frequentam as classes de jovens e adultos são trabalhadores do campo, lidam com as plantas 

de diversas formas em sua vida cotidiana (SANTOS et al., 2010). E diante dessa situação, 

verificamos a falta de material didático de referência para o ensino de Botânica voltado para 

esse público, além de uma prática pedagógica centrada na fragmentação, memorização e 

transmissão dos conteúdos, desvinculada do seu contexto social, cultural e ambiental 

(SANTOS et al., 2010). O tempo de aprendizagem dos discentes da EJA é outro aspecto 

peculiar desta modalidade. Em virtude de serem, em sua maioria, educandos com histórias de 

fracasso escolar, marcadas por um processo histórico de exclusão, demandam maior tempo e 

iniciativas didáticas específicas. Sobre isso, Piconez (2006) enfatiza a importância da busca 

por alternativas metodológicas que atendam a demanda dos estudantes desta modalidade, 

além da adoção de uma prática pedagógica em que se estabeleça uma relação dialógica entre 

conhecimento construído e conhecimento transmitido, sem deixar de lado os conhecimentos 

prévios e suas diferentes formas de expressão (FREIRE, 1996; PICONEZ, 2006). Na prática, 

para que a inclusão do jovem e adultos ocorra, é preciso que essa modalidade de educação 

“volte suas atividades para o atendimento dessa população, incentivando suas potencialidades, 

promovendo sua autonomia, levando seus alunos a serem sujeitos do aprender a aprender, 

apropriando-se, gradativamente, do mundo do fazer, do conhecer, do agir e do conviver” 

(SCHEIBEL; LEHENBAUER, 2006, p. 68). Em outras palavras, é necessário a adoção, 

também, de uma prática pedagógico-metodológica que dê ao discente a possibilidade de se 

apropriar de uma aprendizagem significativa. 

Contudo, é somente a partir da década de 1960, do século XX, que foi implantada uma 

nova metodologia para o ensino de jovens e adultos (BRASIL, 2002). No mesmo sentido, 

Freire (1996) aponta a necessidade da construção, pelo professor, de uma nova postura no ato 
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de ensinar, fazendo do ato de aprender também um ato de significação para o aluno, e não um 

ato de memorização, com conteúdos distantes da prática e descontextualizados. Mediante esta 

atitude, o ponto crucial a ser considerado deverá ser o conhecimento prévio do aluno 

(FREIRE, 1996; MOREIRA, 2011). 

Com base nessa perspectiva, é notório que o retorno dessa população à escola não 

significa apenas uma busca pela ampliação de conhecimentos para conseguir emprego ou uma 

posição favorável, mas acima de tudo para se manter no trabalho atual. De acordo com 

Gaudêncio Frigotto: 

O campo educativo, da escola básica à pós-graduação, no quadro do ajuste 

global, é, então, direcionado para uma concepção produtivista, cujo papel é o 

de desenvolver habilidades de conhecimento, de valores e atitudes e de 

gestão de qualidade, definidas no mercado de trabalho, cujo objetivo é 

formar, em cada indivíduo, um banco de reservas de competência que lhe 

assegure empregabilidade (FRIGOTTO, 2000, p. 34). 

 

Segundo Arbache (2001), a formação do professor de EJA deve ter um enfoque 

específico no que diz respeito ao conteúdo, metodologia, avaliação e atendimento a esse 

grupo tão heterogêneo de alunos.  

No entanto, é sabido que a formação inicial, ou seja, a formação acadêmica de 

graduação do professor para atender a especificidade da EJA é ainda incipiente. Para 

minimizar essa defasagem, a formação continuada ao longo da carreira profissional pode 

contribuir para os docentes dessa modalidade de ensino por meio da troca de experiências 

com seus pares, uma ação mais eficiente, levando-os na direção de um trabalho pedagógico 

preparado a enfrentar a diversidade cultural de seus alunos e, por conseqüência, melhorar o 

desenvolvimento destes. 

 

É necessário compreender e respeitar a pluralidade cultural, as identidades, 

as questões que envolvem classe, raça, saber e linguagem dos alunos, 

valorizando a sua bagagem histórica, pois de acordo com ARBACHE 

(2001): Visualizar a educação de jovens e adultos levando em conta a 

especificidade e a diversidade cultural dos sujeitos que a elas recorrem torna-

se, pois, um caminho renovado e transformador nessa área educacional 

(ARBACHE, 2001, p.22) 

 

Desse modo, para que o educador de Jovens e Adultos possa contribuir como uma 

aprendizagem mais significativa, ele deve estar preparado para atender esses alunos em todas 

as suas especificidades e, portanto, deve conhecer seus alunos e suas necessidades, bem como 

os princípios e funções atribuídos a essa modalidade de educação e ainda o papel do educador 

no processo curricular, pois é, assim, fundamental. “O professor é o grande. Ele é um dos 
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grandes artífices, queira ou não, da construção dos currículos que se materializam nas escolas 

e nas salas de aula” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 19). 

 De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, a EJA está dividida em três 

funções da modalidade de ensino: a função reparadora, função equalizadora e função 

qualificadora (BRASIL, 2002). Função reparadora é aquela que não admite que a jovens e 

adultos seja negado o direito civil, o direito a uma escola de qualidade, o reconhecimento à 

igualdade, sendo que esta educação é muito importante para os adolescentes e adultos se 

sentirem mais seguros para enfrentar os desafios que o mundo oferece ao indivíduo. A Função 

equalizadora é aquela que oferece novas oportunidades, dando mais direito ao indivíduo, 

novos caminhos ao mundo do trabalho e na vida social de cada um. A EJA é apresentada pela 

sociedade como uma busca da igualdade, que se dá pela possibilidade de efetivar um 

desenvolvimento a todas as pessoas de todas as idades. E por último, a função qualificadora é 

uma educação que permite um desenvolvimento potencial de caráter, podendo ser enquadrado 

no currículo escolar ou não- escolar. 

 

1.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA E INTERLOCUÇÃO ENTRE OS SABERES 

Muito se tem discutido na atualidade acerca das formas de ensino, com prioridade para 

aquelas que buscam integrar, de maneira abrangente, conhecimentos científicos e 

conhecimentos do senso comum. Assim, vimos surgir por meio do desenvolvimento de 

seuquências didáticas,  possibilidades para a formação de alunos mais conscientes dos papéis 

a serem desempenhados diante da sociedade.  (SOUZA; MACEDO, 2014).  

Abeg e Bastos (2005) definem Sequência Didática como uma estratégia pedagógica 

organizada de forma metódica com o objetivo de promover interconexões entre os saberes. É 

também um conjunto de atividades pedagógicas sistematizadas para serem aplicadas no 

contexto da sala de aula, as quais permite ao educador alcançar os objetivos propostos, além 

de ajudar a prever situações inusitadas tão comuns nas salas de aulas (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEWLY, 2004; ZABALA, 1998). Isto é, um conjunto de atividades organizadas 

pedagogicamente que poderá promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas do 

aprendiz. A avaliação sob a perspectiva da aprendizagem significativa é progressiva e 

substantiva (MOREIRA, 2011a). 

Para avaliarmos a evolução do conhecimento do aluno, faremos uso de instrumentos 

avaliativos capazes de identificar a progressão do conhecimento, considerando os significados 

atribuídos pelos discentes bem como os componentes idiossincráticos ali presentes.  
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CAPÍTULO II 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, descrevemos o delineamento metodológico de nossa pesquisa. 

Apresentamos o tipo de pesquisa desenvolvida e os motivos pelos quais foram escolhidos 

como opção metodológica, seguida das etapas que auxiliaram na construção dos dados, bem 

como os procedimentos e instrumentos utilizados para produção dos mesmos, categorias e 

critérios de análise. 

 

2.1 A PESQUISA QUALITATIVA 

A questão metodológica não é tão simples que possa ser reduzida à busca de 

determinadas técnicas e da “aplicação” de certos métodos que facilitem ou tornem mais 

interessante o trabalho científico (BOGDAN; BIKLEN, 1977). 

Para estes autores, desvelar a realidade não é fácil, por ser constituída de níveis e 

estruturas. O conhecimento sobre um determinado objeto permitirá conhecer sua origem, 

aparência, função, significado, sua relação com outros objetos, etc. De um mesmo objeto, 

pode-se obter um conhecimento horizontal, mais superficial, e um conhecimento vertical mais 

profundo, investigando além da aparência simples do objeto, até as implicações de seu 

relacionamento com outras estruturas da própria realidade. 

 

2.2 TIPO DA PESQUISA 

A pesquisa que realizamos foi de natureza qualitativa. O qualitativo “[...] engloba a 

ideia do subjetivo, passível de expor sensações e opiniões” (BICUDO, 2006, p. 106). Engloba 

também percepções de diferenças e semelhanças, não sendo aplicável a ele a noção de 

rigorosidade, pois aos dados faltam precisão e objetividade. Para Bardin (2009, p. 141), a 

pesquisa qualitativa “[...] é válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas sobre 

um acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em inferências gerais”. 

Moreira (2011, b) corrobora dizendo que a metodologia qualitativa tem pressupostos 

que envolvem a realidade socialmente construída e objetiva, a compreensão do fenômeno 

social, de acordo com as perspectivas dos atores sociais, e com foco em significados e 

experiências, procurando explicação interpretativa dos fatos. 

Assim, o papel do pesquisador é realizar anotações, ouvir, observar, registrar, 

documentar, buscar significados, interpretar de maneira persuasiva, descritiva e detalhada, por 
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meio de uma linguagem cotidiana e com detalhes suficientes para evidenciar a aproximação 

dos dados obtidos com a realidade dos atores (MOREIRA, 2011, b). 

Com base nessa descrição, para alcançar os objetivos da pesquisa e o pesquisador 

cumprir o seu papel, foi realizada uma pesquisa-ação que, de acordo com Moreira (2011b), 

consiste na melhora da prática, levando em conta ao mesmo tempo os resultados. A pesquisa-

ação é definida: 

Como uma prática coletiva, autorreflexiva, empreendida por participantes de 

situações sociais para melhorar a produtividade, racionalidade e justiça de 

suas próprias práticas sociais ou educativas (CARR; KEMMIS,1988). 

 

A escolha por este tipo de pesquisa se deu pelo fato dela se aproximar do dizer de 

Ibiapina (2008) que afirma ser este um tipo de investigação possuidora de características 

promotoras da emancipação, cujo centro do processo investigatório é o próprio professor. 

Logo, por consequência, os professores sentem-se estimulados a perceberem-se como sujeitos 

ativos na produção de conhecimentos que refletem e, por conseguinte, mudam suas práticas 

educativas. Assim, a essência da investigação-ação em educação está no fato de que em seu 

núcleo sempre existe uma ação que beneficia a aprendizagem dos alunos ou o 

desenvolvimento profissional dos professores (STENHOUSE, 1998).  

Por meio da investigação-ação realizada por professores no seu contexto de atuação, 

sala de aula, é possível visualizar a concretização do currículo. No entanto, para isso, 

educadores precisam criar e desenvolver suas próprias estratégias pedagógicas partindo do 

próprio espaço de trabalho, visando com isso melhorar a atuação na sala de aula (ELLIOT, 

2000; STENHOUSE, 1998). Sobre a intervenção para uma mudança curricular por meio da 

pesquisa-ação, Carr e Kemmis (1988) pontuam que o currículo precisa estar articulado a 

processos de transformações sociais na escola, tornando o espaço escolar mais democrático, 

participativo e propício para tornar o professor um pesquisador da própria prática. 

A pesquisa-ação encontra no processo educativo um campo fértil para sua atuação. O 

professor que se descobre pesquisador tem a possibilidade de refletir sobre sua prática de 

forma lúcida, problematizando-a, formulando hipóteses, se auto-avaliando e desenvolvendo 

autocrítica sobre sua prática. A partir desse diagnóstico, o professor pode transformar sua 

prática de forma a melhorá-la.  

Em geral, a ideia de pesquisa-ação encontra um contexto favorável quando os 

investigadores não querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos 

da maioria das pesquisas convencionais. Querem pesquisas nas quais as pessoas implicadas 

tenham algo a „dizer‟ e a „fazer‟. Não se trata de simples levantamento de dados ou de 
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relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação, os pesquisadores pretendem 

desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados (THIOLLENT, 2002, 

p. 16). 

Considerando os pressupostos teórico-metodológicos, a pesquisa se caracterizou pela 

prática autoreflexiva, bem como pela análise crítica dos dados, objetivando melhorar o fazer 

pedagógico no ensino de Botânica na disciplina de ciências, contando com a participação de 

professores, alunos e pessoas da comunidade. Para melhor compreensão do processo, a 

pesquisa foi organizada nas seguintes etapas: 

Etapa I: No primeiro momento, em dezembro de 2014, foram analisadas as condições 

para realização da pesquisa, por meio de visita de campo, conversas informais com os atores 

do projeto e revisão bibliográfica, com o intuito de levantar informações acerca do tema e da 

importância do trabalho. De início, foi verificado como entrave ao desenvolvimento da 

primeira etapa o fato de, na rede municipal de ensino da cidade de Encruzilhada, somente uma 

escola possuir professora licenciada em Ciências Biológicas (uma única profissional) 

trabalhando com alunos da EJA e com apenas alguns meses de experiência com esse público. 

Este foi o motivo pelo qual optei pelo locus da investigação a Escola Municipal Bernardo 

Guimarães, pois queria trabalhar em colaboração com uma professora licenciada em Ciências 

Biológicas, ainda que tivesse pouca experiência com a EJA. Após a descoberta, tive uma 

conversa informal com a docente, expus verbalmente o projeto, e ela aceitou participar da 

pesquisa, vendo isto como uma possibilidade de construção e ampliação de conhecimentos. 

Etapa II: Em fevereiro de 2015, no período da jornada pedagógica, o projeto foi 

apresentado ao corpo pedagógico e administrativo da escola para análise de viabilidade de 

execução, de forma concomitante aos projetos institucionais já desenvolvidos pela instituição; 

além disso, os objetivos e os conteúdos propostos dialogavam com as diretrizes curriculares 

da escola. 

Etapa III: Em março de 2015, foram elaboradas as atividades que fizeram parte da 

sequência didática de forma colaborativa com a participação do professor pesquisador e a 

professora de ciências da turma do segmento II da EJA, o professor de língua portuguesa e a 

coordenadora da escola, que resultaram no quadro1:  
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Quadro 1 – Apresentação dos episódios de ensino  

1º Encontro/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/atividade 

No início da aula, a turma demonstrou curiosidade 

por ouvir o que a pesquisadora tinha a dizer. Foram 

feitos o convite e apresentação dos objetivos da 

pesquisa. 

A turma ouviu atentamente as explicações e os 

alunos aceitaram participar do projeto, dizendo ser 

esta a primeira experiência do tipo na vida deles. 

A pesquisadora distribue o TCLE, lê com eles, tira 

as dúvidas e pede para cada um assinar. A seguir 

fala do questionário para obtenção dos 

conhecimentos prévios e também distribue uma 

folha para cada um. Ao ser entregue o questionário, 

os alunos se mostraram empenhados, curiosos e 

interessados pela atividade aplicada. 

A aula teve uma duração de 80 minutos. 

Apresentação da pesquisa 

Assinatura do TCLE  

(APÊNDICE A) 

Aplicação de um questionário para 

obtenção de dados referentes aos 

conhecimentos prévios. 

(APÊNDICE B). 

Entrevista com a professora 

(APÊNDICE D). 

 

Nessa atividade, os alunos demonstraram estar 

abertos à execução. 

Muitos deles fizeram várias solicitações ao professor 

e ao pesquisador acerca de algumas perguntas 

contidas no questionário. 

Surgiram dúvidas a respeito do tipo de resposta, se 

estas deveriam ser justificadas ou não. 

A maioria dos alunos entregou a atividade deixando 

alguns questionamentos sem respostas. 

As respostas foram agrupadas em categorias para 

análise posteriormente. 

2º Encontro/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/atividade 

Esta aula foi marcada pelo interesse da turma. O 

vídeo e as imagens apresentadas nele despertaram o 

interesse e a curiosidade, prendendo a atenção dos 

alunos. Foi uma aula com resultado bastante 

positivo. Todos participaram. 

Vídeo sobre a vida das plantas 

Debate sobre o vídeo 

Leitura e interpretação de texto: 

Universo das plantas 

Atividade escrita (ANEXO A) 

Após a exposição do documentário, houve uma 

discussão acerca do conteúdo e também participação 

ativa dos discentes. 

3º Encontro/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/atividade 

Este encontro proporcionou aos alunos o contato 

direto com as plantas, utilizando para isso os órgãos 

dos sentidos. Foi uma atividade que os envolveu e 

transcorreu em um clima de motivação. 

 

Laboratório de sensações 

Atividade refletindo sobre as 

emoções (APÊNDICE F) 

Os alunos descontraidamente participaram da 

atividade, tocando, sentindo os espécimes vegetais 

expostas no centro da sala. Alguns até se sentiram 

emocionados, dizendo nunca ter parado para sentir 

as plantas. 
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4º Encontro/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/atividade 

A aula teve início com uma abordagem sobre a 

importância dos mapas, como meio norteador de algumas 

de nossas ações. Foi feito um desenho pela pesquisadora 

como exemplo de como os alunos poderiam construir os 

mapas deles. No decorrer da aula também foi feita a 

apresentação de um texto que foi lido e discutido por 

todos. 

Texto: Importância das 

plantas (ANEXO C) 

Início da discussão sobre 

mapas conceituais. 

 

 

O clima da aula foi de motivação e descontração. Os 

alunos mostraram-se interessados pela leitura, pela 

música e pela confecção dos mapas também. 

5º Encontros/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/atividade 

No início das aulas os alunos estavam tímidos, pois não 

conheciam a letra da música que apresentava uma 

diversidade de nomes de plantas. Porém, após a discussão 

e debate acerca do tema todos se descontraíram, discutiram 

e cantaram. 

Música (ANEXO D) 

Debate  

Construção de mapas 

conceituais 

Entrosamento total dos alunos após a discussão 

acerca do tema da música e construção de mapas 

conceituais. 

6º Encontro/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/atividade 

O uso de imagens coloridas, dos principais representantes 

dos grupos de plantas prendeu a atenção dos alunos, pois 

eram imagens que eles conheciam, porém não sabia 

classificar. 

Classificação das plantas 

com uso de imagens 

Atividade escrita 

(APÊNDICE G) 

Os alunos mostraram-se curiosos e interessados em 

conhecer cada planta apresentada e saber o nome do 

grupo ao qual ela pertencia. Foi uma atividade que 

teve muita participação e questionamentos. 

7º Encontro/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/atividade 

Para a realização deste encontro foram usados exemplares 

de raiz, caule, para que os alunos manuseassem e em 

seguida classificassem. A aula aconteceu num clima de 

dinamismo e teve a participação dos alunos e da regente. 

Classificação de Raiz e 

Caule a partir de plantas do 

cotidiano (APÊNDICES H e 

I) 

Um verdadeiro laboratório feito em sala de aula. Os 

alunos altamente motivados participaram da 

atividade em grupo. Houve muitos questionamentos 

e intervenção da pesquisadora e da regente. 

8º Encontro/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/atividade 

Transformamos a sala de aula de aula, em laboratório com 

o desenvolvimento da atividade que permitiu aos alunos 

observarem a mudança de cor de uma planta, por meio da 

ascensão de água colorida por um corante de cor azul. 

Observação da ascensão da 

água pelo caule da planta 

Mais uma vez houve participação, discussão, 

perguntas e levantamento de hipóteses pelos alunos. 
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9ºEncontro/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/ atividade 

Aula dinâmica, que permitiu aos discentes mais uma 

vez observar a diferença entre caule, raiz, folha, flor, 

fruto e semente por meio da atividade vamos às 

compras. Dificuldades surgiram, mas o material 

utilizado possibilitou a reflexão, demonstrando 

clareza para que o aluno fizesse a classificação 

corretamente. 

A atividade foi positiva em todos os aspectos, como 

na interação, facilidade e tempo para a sua 

execução. 

“Dinâmica vamos às compras” Com entusiasmo, os alunos buscaram classificar os 

exemplares expostos sobre as partes da planta em 

sala de aula. Houve dúvidas, erros e acertos, mas 

muita discussão e participação. 

10º Encontro/ Aspectos gerais da aula Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/ atividade 

Este encontro foi marcado pela participação de uma 

palestrante farmacêutica que fez uma explanação 

sobre as plantas medicinais e sua devida utilização 

pelos alunos e pela humanidade. Foi apresentado 

aos alunos, situações problema relacionados ao seu 

cotidiano para que fossem resolvidos. A atividade 

foi positiva em todos os aspectos, como na 

interação, facilidade e tempo de execução. 

Palestra: Plantas medicinais 

Estudo de caso 

Os alunos participaram ativamente das atividades 

desenvolvidas, sempre opinando, perguntando e 

tirando dúvidas sobre o conteúdo apresentado.O 

encontro culminou com a resolução de casos, pelos 

alunos, que retatavam situações vivenciadas por eles 

no cotidiano. 

11º e 12º Encontro/ Aspectos gerais da 

aula 

Atividades desenvolvidas Relação dos alunos/ atividade 

Este encontro foi marcado por depoimentos 

positivos dos alunos acerca do desenvolvimento do 

projeto e da sua participação no mesmo. Os alunos 

disseram que gostariam de continuar assistindo às 

aulas com atividades diferenciadas. 

Aplicação do questionário final 

Avaliação do projeto pelos alunos 

e professora (APÊNDICE K) 

Agradecimento 

Os alunos responderam ao questionário sem 

dificuldade, mostrando ter uma relação de 

conhecimento e entrosamento com os conteúdos 

apresentados. 
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Etapa IV: No período compreendido entre março e agosto de 2015, as atividades 

programadas para a execução do projeto foram desenvolvidas e realizadas mediante os ajustes 

necessários nos momentos de obstáculos. Os dados foram produzidos, analisados e discutidos 

à luz dos referenciais teóricos, resultando em uma proposta para o ensino de Botânica e para 

aprendizagem significativa para a modalidade EJA, com a utilização de estratégias 

metodológicas motivadoras.   

 

2.3 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS 

As estratégias didáticas utilizadas para o desenvolvimento da sequência serão descritas 

abaixo: 

 

2.3.1 Aula expositiva dialogada: a interação como aliada 

 

Uma aula expositiva nada mais é que uma atividade caracterizada pela desvalorização 

da participação ativa do aluno. Porém, ela pode se tornar eficaz quando perder o seu caráter 

meramente expositivo e permitir durante a exposição a interação entre expositor e ouvinte. No 

contexto da sala de aula, este tipo de ação pedagógica deve ser marcada pela interação entre 

professor, aluno e atividade, possibilitando a investigação e o questionamento e, assim, a 

construção do conhecimento ocorrerá de maneira conjunta entre os agentes. É uma 

metodologia que rompe com o modelo bancário de educação, em que o professor deposita o 

conhecimento em um aluno (FREIRE, 1983). 

Ao se referir às aulas expositivas, Libâneo (1994) afirma que, embora a apresentação 

pelo professor dos conteúdos, competências, habilidades e atividades seja por natureza, uma 

atividade receptiva, esta pode não necessariamente se tornar uma atividade passiva para o 

aluno. Segundo ele, este é o método mais usado e também o mais criticado, mas ainda assim é 

um recurso proporcionador de aquisição de conhecimentos. A exposição pode se dá de várias 

maneiras, como por exemplo: a exposição verbal, a demonstração, a ilustração e a 

exemplificação (LIBÂNEO, 2004). Nesses momentos de interpelação entre professor e aluno 

acerca de um tema é que o professor promove por meio das discussões o levantamento das 

concepções alternativas dos discentes, os seus conhecimentos prévios, promovendo a 

reconciliação integrativa e consequentemente diferenciação progressiva (AUSUBEL, 1980). 

A participação do discente deve ser ativa ao longo do processo de aprendizagem. 
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No desenvolvimento desta pesquisa, o diálogo esteve presente, desde o primeiro 

momento. A interação entre professor, aluno e conteúdo foi implantada por meio dos 

questionamentos levantados tanto pelo professor como pelos discentes e serviram para 

promover a inquietação e motivação para que os alunos expusessem suas dúvidas, opiniões, 

críticas. A timidez foi aos poucos deixando de fazer parte do cenário. 

 

2.3.2 Vídeos como estratégias didáticas  
 

Segundo Moran (2007, p.165), “A educação escolar precisa compreender e incorporar 

mais as novas linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão 

e as possíveis manipulações”. O autor frisa que “[...] é importante educar para usos 

democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que facilitem a evolução 

dos indivíduos” (MORAN, 2007, p.165). Percebemos através desta linha de raciocínio que 

cabe à escola agregar as tecnologias ao seu fazer pedagógico, incorporando a realidade social 

das tecnologias e as possibilidades proporcionadas por ela ao processo educacional 

vivenciado nas escolas (PORTO; SANTOS, 2015). 

Dentre as diversas tecnologias que são apresentadas como instrumentos metodológicos 

plausíveis para uso de cunho pedagógico, o vídeo é o que possui maior capacidade de 

colaboração para o desenvolvimento dos processos comunicativos da sociedade. Segundo 

Ferréz (1996, p. 8), “A imagem é hoje a forma superior de comunicação”. Para o autor, as 

tecnologias promovem “mudanças culturais”, que por sua vez alteram a estrutura social. Seu 

poder perante o cotidiano das pessoas, exercido pela sua visibilidade e por sua essência 

autoral, é capaz de alcançar todos os sentidos de percepção: a sua própria e a do autor. Este 

recurso didático é possuidor de alcance imediato e, quando utilizado de forma adequada e 

planejada, mostra-se rápido, comunicativo e eficiente (PORTO; SANTOS, 2015). 

 

2.3.3 Aulas experimentais como recurso didático para uma aprendizagem significativa 
 

As aulas de ciências na escola fundamental, em especial nas classes de EJA, ainda 

seguem uma concepção mecanicista, baseada na mera transmissão de conhecimentos, onde o 

aluno se mantém como sujeito passivo do processo (SANTOS, 2010; KRASILCHIK, 2011) 

Contudo, outras propostas educacionais vêm sendo implantadas no sentido de mudar 

essa situação. Uma destas propostas trata de aulas experimentais, nas quais os alunos têm uma 
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participação mais ativa, vivenciam o método científico e compreendem melhor o 

funcionamento da ciência (KRASILCHIK, 2011). 

Cada vez mais amplia-se a busca pelo desenvolvimento de metodologias de ensino que 

visem à autonomia do educando, retirando a pesquisa do lugar de mera recepção, ou seja, 

foca-se na busca de uma aprendizagem significativa. As aulas experimentais, neste sentido, 

constituem-se num mecanismo metodológico que viabiliza este tipo de aprendizagem, uma 

vez que alia teoria e prática. 

O ensino que era estritamente teórico, expositivo, estruturado na passividade do aluno 

é substituído por métodos ativos, com base nos quais o aluno participa do processo de 

aquisição de conhecimento (KRASILCHIK, 2011). 

No entanto, não é o bastante a simples substituição física de materiais ou métodos, por 

exemplo, se as atividades propostas para o ambiente do laboratório forem puramente 

demonstrativas, restringindo-se à repetição dos roteiros, conduzindo a um resultado pronto e 

acabado. Desse modo a aprendizagem como aqui a significamos, não se efetivará (BIZZO, 

2001). 

Por isso, é perceptível o entendimento dos professores sobre o fato de que somente a 

experimentação não garante uma aprendizagem significativa. É necessário, assim, que ocorra 

uma interação entre os conceitos científicos e o que os alunos vivenciam no ambiente em que 

se encontram inseridos (KRASILCHIK, 2011; BIZZO, 2001). 

A experimentação esteve presente por vários momentos, e, em todos eles, a sala de 

aula  foi transformada em laboratório. 

Abaixo encontramos um exemplo de uma aula experimental realizada durante o 

desenvolvimento da pesquisa sobre as funções do caule. 

Foi montando um experimento, em sala de aula, em que foi observada pelos alunos a 

mudança de coloração de uma flor após ter tido uma parte do caule cortado e imerso em uma 

mistura de água com corante azul. Logo de início, os alunos se surpreenderam, pois nunca 

haviam participado de uma aula experimental, “[...] os professores dizem que a escola não 

tem laboratório” (FA1), por isso eles não fazem aulas demonstrativas”.  

Os questionamentos iniciais e possíveis respostas foram anotados no quadro: “Como 

ocorre o transporte de nutrientes pelo caule? O que vocês acham que acontecerá com esta 

planta ao ser imersa na água com anilina (azul)? Por que isso acontecerá? Se a planta tivesse 

sido plantada em um vaso com terra o que mais poderia ser absorvido, além da cor?” 

As perguntas surgiam na mesma proporção com que as respostas e foram anotadas e 

gravadas em áudio. 
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Após as devidas explicações, de forma dialogada, os alunos puderam concluir que os 

nutrientes vegetais são absorvidos pela raiz e transportados para toda planta por meio de vasos 

condutores que recebem o nome de xilema e floema (RAVEN et al.,2007). Na oportunidade, 

foram relembradas as diferenças entre as plantas que possuem sistema de condução e aquelas 

que não possuem, e como esse aspecto influenciou no processo evolutivo das plantas. Os 

alunos se mostraram interessados e participaram ativamente da aula, dizendo nunca ter 

participado antes de uma aula experimental. 

 As aulas experimentais podem ser caracterizadas como ótimos recursos para a 

promoção da aprendizagem significativa, pois permitem ao aluno questionar, tirar suas 

próprias conclusões. Com esse tipo de atividade, o ensino deixa de ser apenas teórico e 

expositivo, promovendo assim a participação ativa do aluno no processo de aquisição e 

construção de conhecimento (KRASILCHIK, 2011).  

Para a autora (1999), utilizar experimentos como ponto de partida para desenvolver a 

compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de 

aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a agir sobre o seu objeto de estudo, 

relacionando-o com acontecimentos e buscando as causas dessa relação, procurando, portanto, 

uma explicação causal para o resultado de suas ações e/ou interações. 

 

2.3.4 Atividades em grupo 
 

Libâneo (1994) define trabalho de grupo como uma estratégia que tem como objetivo 

básico a distribuição de temas, que podem ser textuais, imagéticos, iguais ou diferentes para 

um determinado grupo de pessoas com número fixo ou variado. Para ele, o trabalho grupal é 

algo não fixo, marcado pela transitoriedade e que deve ser empregado aliado a outros recursos 

que igualmente tenham como característica principal a cooperação entre os membros no 

momento da elaboração de alguma atividade.  

 

2.3.5 Mapas conceituais e a aprendizagem significativa 
 

Os mapas conceituais, desenvolvidos por Joseph Novak e colaboradores (RAZERA et 

al., 2009), são instrumentos que podem ser utilizados em vários níveis de ensino, pois podem 

promover a compreensão da evolução do conhecimento discente diante de um determinado 

saber. Este recurso é definido por Moreira (2010) como diagramas indicadores de afinidades 

relacionais entre conceitos. Por isso, eles podem ser utilizados quando se almeja fazer uma 

regra ou sistema de classificação, de forma que haja uma hierarquia entre os conceitos. Com 
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isso, percebe-se a importância dessa estratégia para a promoção da organização conceitual de 

um conjunto de conhecimentos. 

Moreira (2010) então diz que “Os mapas conceituais são instrumentos que podem ser 

utilizados para relacionar a hierarquia entre os conceitos que foram trabalhados em uma aula, 

uma unidade de estudo ou um ano inteiro, e devem ser utilizados mediante a familiaridade dos 

alunos com o conteúdo”. Em razão disso, eles são uma estratégia promotora da aprendizagem 

significativa (RAZERA et al., 2009). 

Diante disso, podemos perceber que a atribuição de sentidos ou significados 

idiossincráticos é o ponto chave da aprendizagem significativa e que mapas conceituais, 

traçados por professores e alunos, refletirão tais significados. Nesse sentido, percebemos que 

o mapa tanto pode ser produzido pelo docente como pelo discente. O seu uso, no entanto, não 

deverá prescindir da observação dos componentes idiossincráticos (MOREIRA, 2010). Não 

há, portanto, mapa conceitual exato que atenda de antemão a todas as demandas postas pela 

situação da realidade objetiva da aprendizagem. O professor, a bem da concretização da 

aprendizagem significativa, jamais deverá apresentar aos alunos o mapa conceitual de certo 

conteúdo como modelo a ser seguido, correto, mas sim um mapa conceitual para um 

determinado conteúdo segundo os significados que os alunos atribuem aos conceitos e às 

relações significativas entre eles (MOREIRA, 2010; RAZERA et al., 2009). 

O mapa conceitual, sob a perspectiva significativa, terá cumprido o seu papel na 

medida em que o aluno construí-lo mais autonomamente possível. O professor, por seu turno, 

deve destacar no mapa não a somatória de erros e acertos que nele há, mas o modo, os 

dispositivos através dos quais o aluno atribui significações aos objetos cognitivos. Por este 

caminho, podemos falar em aprendizado significativo. 

.  

2.4 LOCAL DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada numa escola pública da Rede Municipal de Ensino, localizada 

em Encruzilhada-Bahia. O projeto foi aplicado em uma turma de Educação de Jovens e 

adultos (EJA/II), no turno noturno, no período compreendido entre março a agosto de 2015, 

ao longo das I e II Unidades. 

As aulas de Ciências obedecem às determinações curriculares da EJA, sendo três aulas 

semanais de 50 minutos. No entanto, no caso do turno noturno na cidade de Encruzilhada, 

essas aulas ocorrem em 40 minutos.  
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2.5 SUJEITOS DA PESQUISA  

Para preservar os dados dos participantes, os nomes dos alunos que participaram terão 

suas respostas apresentadas nos resultados mediante símbolos em que: Q - representa o 

questionário; A –aluno; F – fala do aluno;  

Os dados relacionados aos questionários aplicados aos alunos foram categorizados 

seguindo o critério descrito acima. Utilizamos para a identificação de cada discente letras e 

números, seguindo o seguinte padrão: QI corresponde à resposta ao questionário inicial; A1 

ao aluno um (1) e assim sucessivamente até o número de alunos presentes em cada encontro. 

Para o questionário final utilizamos o código QF. Com relação ao processo de identificação 

das falas
4
 dos alunos gravadas durante as aulas, estas foram organizadas seguindo o padrão: F, 

correspondendo a fala. 

Os participantes foram a pesquisadora, a professora regente e seus respectivos alunos. 

Os frequentadores da EJA da Escola Municipal Bernardo Guimarães são em sua maioria 

trabalhadores do campo que deslocam-se para a cidade tendo como meio de transporte o 

ônibus escolar. São discentes que optaram pelos estudos como meio promotor do 

desenvolvimento pessoal e intelectual. Para isso, eles necessitam levar em consideração 

fatores como: família, condições de acesso à escola, devido às distâncias entre ambas, bem 

como os processos que envolvem várias idas e vindas, entradas e renúncias. Para esses alunos, 

o projeto de estudar se constitui em um desafio, um projeto de vida. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, a professora regente da referida escola teve 

participação ativa, pois, em parceira com a investigadora, esteve presente durante todo o 

período de desenvolvimento do projeto, colaborando com os alunos, e com a investigadora, 

discutindo e opinando acerca das atividades que foram incrementadas na sala de aula e fora 

dela.  

Incialmente, por ocasião do primeiro encontro ocorrido em março, início do ano letivo 

de 2015, foi apresentado o projeto aos alunos e lido com eles o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), para ser assinado e devolvido conforme a aceitação dos termos 

ali propostos. A assinatura deste termo concede autorização dos estudantes a participarem da 

pesquisa. Uma cópia foi dada aos alunos e outra ficou com a pesquisadora (Apêndice A).  

Foi devidamente esclarecido aos participantes a não obrigatoriedade na participação 

das atividades e que estariam livres para desistirem sem que lhes fossem causados nenhum 

                                                             
4
 As falas gravadas em aúdios, apresentadas no questionário e nas atividades foram transcritas na integra. 
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prejuízo na escola, em notas ou na sua aprovação ao final da unidade. Após isso, foi feita a 

entrevista semiestruturada com a regente da classe. 

No tocante aos alunos, a pesquisa contou com vinte alunos de uma turma da EJA/ 

Segmento II, com idade entre 18 e 45 anos. Ao longo das aulas do projeto de pesquisa, o 

número de alunos oscilava devido à falta constante de alguns alunos pelos mais diversos 

motivos, como por exemplo, distanciamento da residência até o local de acesso ao transporte 

escolar. Algumas vezes havia a ausência do transporte escolar público, além de problemas 

pessoais de ordem familiar, cansaço do dia de trabalho e falta de motivação.  

 

2.6 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS USADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 

DADOS 

Para a obtenção e construção dos dados foram utilizados:  

 

2.6.1 Observação participante  
 

Como ensinam Ludke e André (1986), pretendeu-se com a observação participante 

obter fidedignidade dos dados, bem como a sua sistematização e organização. Segundo estas 

autoras, esta adquire o caráter participante quando a identidade do pesquisador e os objetivos 

do estudo são explicitados ao grupo pesquisado logo no início.  

A observação foi de tipo não estruturada, registrada por meio de Diários de Campo, 

pois, conforme descrito por Alves - Mazzotti (2002, p.166), “[...] os comportamentos a serem 

observados não são predeterminados; eles são observados e relatados da forma como ocorrem, 

visando descrever e compreender o que está ocorrendo numa dada situação”. 

 

2.6.2 Diários de campo  
 

Durante todo o processo de produção dos dados, foram utilizados os diários de campo 

que foram usados na construção dos mapas de episódios. O Diário de campo é um 

instrumento importante que permite ao pesquisado fazer anotações daquilo que será ouvido, 

visto e experimentado, e servirá de subsídio no decorrer da produção de dados (BOGDAN; 

BIKLEN, 1977). 



56 

 

 

 

2.6.3 Entrevista  

 

Por ser possível variar as perguntas e afirmações de acordo com as demandas de cada 

situação ao longo da entrevista (ALVES-MAZOTTI, 2002), foi utilizada a entrevista 

semiestruturada. Nesse tipo de entrevista, o planejamento pode ser feito através da elaboração 

de roteiros (APÊNDICE K) com questões que assumem a conotação de um guia para o 

diálogo. A entrevista foi realizada com a professora regente antes e depois da aplicação do 

projeto.  

Neste estudo, a entrevista teve como objetivo reunir as informações fornecidas pela 

professora da classe acerca do assunto em questão, capturando possíveis mudanças nos 

padrões de participação. Com isso, por meio da entrevista foi possível compreender os 

significados que a participante atribuiu aos fatos e fenômenos (ALVES-MAZZOTI, 2002). Na 

ocasião, ouvi-la atentamente dizer o quanto a pesquisa contribuiu para a reflexão de sua 

prática pedagógica.  

A regente, importante colaboradora para o desenvolvimento desta pesquisa, 

incialmente teve a sua formação em Agronomia pela Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia e, em 2014, concluiu a licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade - Centro 

Universitário anexo à Escola Monteiro Lobato em Vitória da Conquista – Bahia. A aquisição 

do diploma se constitui como uma fase pelo qual precisamos passar enquanto docente 

(MAIA; BOGONI, 2008). Sua experiência com o ensino de Ciências teve início no Programa 

de Formação de Professores Leigos (PROLEIGOS)
5
 – quando o município de Encruzilhada 

implantou o programa para formação dos professores que atuavam nas series iniciais e que 

não tinham magistério, programa no qual a pesquisadora também atuou como docente. 

No entanto, há apenas seis meses atua como professora na EJA. Quando questionada 

sobre o porquê do trabalho com a EJA, foi dito por ela: “por opção, acredito que posso fazer 

uma pequena diferença com relação ao processo ensino-aprendizagem desses alunos, buscar o 

uso de metodologias diferenciadas e contextualizar os conteúdos”. 

                                                             
5
 Proleigos – Curso de habilitação para professores leigos, criado para capacitar educadores que atuavam nas 

series iniciais do ensino fundamental, sem habilitação. Sua principal característica era proporcionar aos 

profissionais condições técnico-pedagógicas com o objetivo de melhorar seu desempenho em sala de aula. 

Durante o período do curso, o professor tinha aulas semanais, encontros pedagógicos, seminários, visitas de 

acompanhamento, atividades programadas e estágios supervisionado em serviço, sem a necessidade do 

professor/cursista abandonar suas atividades em sala de aula. O programa era firmado entre as Secretarias 

estaduais e os municípios (OLIVEIRA. M OLÍVIA). Tese de Doutorado. Avaliação de um Programa de 

Alfabetização de Adultos: seu contexto, seus professores, seus alunos. Universidade Autônoma de 

Barcelona.2003. 
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Na fala da docente, percebemos que os usos de métodos didáticos diferenciados são 

importantes para proporcionar ao discente uma aprendizagem significativa, bem como a 

contextualização.  

Indagada sobre o uso dos conhecimentos prévios, foi dito o seguinte: “[...] o 

conhecimento prévio dos alunos é fundamental para o trabalho com as plantas, principalmente 

porque a maioria dos alunos são da zona rural, e é importante essa troca de conhecimento”. 

Aqui fica ratificada a importância de conhecer e reconhecer o universo cultural dos alunos. As 

salas de aulas noturnas se apresentam como “verdadeiros mosaicos multiculturais” (SANTOS, 

2010) em que tanto os professores como os estudantes colocam em interação suas diferentes 

maneiras de falar, pensar e articular suas vivências (SANTOS, 2009; SANTOS, 2011). 

Sendo assim, mais uma vez confirmamos a necessidade de renovação dos modelos de 

ensino tradicionais, cujo principal papel do professor é de transmissor de conhecimento 

(ZABALA, 1998) e também a ideia de educação como uma ação conjunta em que temos 

como atores professor e aluno. Daí a importância de uma formação adequada que tem como 

ponto de partida a reflexão sobre a prática e a disposição para a busca do novo (SANTOS, 

2010; PORTO; SANTOS, 2015). 

Quando foi perguntada sobre o porquê da aversão dos professores de ciências com 

relação ao ensino de Botânica, a regente foi enfática em dizer: “Os conteúdos de Botânica não 

são de domínio amplo do professor de Ciências”. Sabe-se que muitos professores fogem das 

aulas de Botânica por medo e insegurança em falar do assunto; por outro lado, as escolas não 

são equipadas com laboratório para desenvolver atividades práticas que despertem a 

curiosidade e o interesse dos alunos pelos conteúdos”. 

De acordo com a regente, quando indagada sobre o que havia mudado em sua 

concepção acerca do ensino de Botânica, após a aplicação do projeto, esta respondeu: [...] 

“participar desse projeto foi desafiante para mim. [...] foi preciso adequar a um espaço curto 

de tempo para tratar de um conteúdo tão relevante. E principalmente a motivação dos alunos 

para enxergar sobre a importância das plantas. [...]. Para mim ficou ainda mais evidente, que o 

estudo de Botânica, ou qualquer outro ramo da Biologia, precisa ser ministrada por um 

profissional da área, pois só ele terá uma visão ampla para conduzir uma turma nessa área. E 

se a turma for de EJA a exigência é maior ainda devido às necessidades específicas desses 

alunos”. 

Investigada acerca da forma como os conteúdos de Botânica poderiam ser abordados 

em sala de aula, foi dito que “[...] o professor precisa sondar, primeiramente, o que o aluno 

conhece da sua utilização das plantas não só como alimento, mas também o seu emprego na 
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indústria farmacêutica, cosmética, na produção de combustível e roupas”. Iniciar a aula 

buscando conhecer a bagagem do aluno é importante porque pode permitir ao professor a 

adoção de metodologias que os envolvam. 

Para a colaboradora e regente, quando arguida sobre as estratégias utilizadas e sua 

adequação aos conteúdos, foi dito que foram apropriadas para cada conteúdo: “Com aulas 

práticas e debates, acho que todas as estratégias utilizadas contribuíram, significativamente, 

para diminuir a distância que havia entre os alunos e os vegetais e também para que houvesse 

um aprendizado de forma não decorativa”. 

Investigada sobre a mudança provocada nos discentes com a aplicação do projeto, a 

resposta foi muito positiva: “[...] observei que a turma estava se soltando mais nas minhas 

aulas”. “No período do projeto eu estava trabalhando com o Sistema Reprodutor Feminino e 

Masculino que também são conteúdos polêmicos, que constrangem alguns alunos na hora de 

falar sobre sexo, mas observei que eles estavam mais abertos para as discussões”.  

Por isso é possível dizer que muito se tem a fazer para melhorar o ensino na EJA, com 

maior valorização desses educandos e educadores pela sociedade e pelo poder público. Para 

isso, é necessário que a população reconheça o valor da EJA a ponto de injetar novo ânimo 

aos educadores que, por essa via, poderão se imbuir na busca pela efetivação de políticas 

públicas eficazes que garantam não só a habilitação, mas a garantia de continuidade desse 

processo, consentindo também ao jovem e adultos a entrada, permanência e continuidade dos 

estudos e do aprendizado. 

 

2.6.4 Áudios  
 

Por meio da gravação das falas dos participantes de uma pesquisa, é possível 

apreender uma gama de informações. Os áudios foram realizados em todos os encontros e 

contou com a autorização dos discentes, regente e palestrante. Essa ação foi necessária para 

que obtivéssemos uma maior abrangência e fidedignidade na obtenção e construção dos dados 

e análise dos resultados.  

 

2.6.5 Questionários 
 

Outra importante fonte de dados foram os questionários. Estes foram aplicados aos 

alunos, devido ao grande número de participantes. O questionário é uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante (GIL, 1996). A sua 
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utilização na pesquisa deveu-se à obtenção de dados referentes aos conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o conteúdo de Botânica. No dia da primeira atividade – com o questionário de 

verificação dos conhecimentos prévios dos estudantes (APÊNDICE B) – participaram 20 

alunos. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, esta técnica teve o papel de me revelar as 

concepções que os alunos possuíam sobre as plantas, sua importância e utilidade. Por meio 

deles (QI e QF), pude verificar fatos e sentimentos, descobertas, advindos das respostas dadas 

pelos discentes. 

Foram aplicados os questionários em dois momentos: no início da pesquisa, em março, 

para perceber o conhecimento que os discentes possuíam sobre as plantas, e ao final, em 

agosto, para verificar a mudança conceitual apresentada pelos alunos após a aplicação da 

sequência didática. O objetivo era o de averiguar o que havia mudado na forma de ver as 

plantas pelos pesquisandos em seu cotidiano. 

Segundo Gil (1996), o questionário é uma técnica de investigação composta por 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas. Este deve ser objetivo, 

de extensão limitada e deve estar acompanhado de instruções que irão esclarecer para o 

investigado o propósito de sua aplicação, ressaltando a importância da sua colaboração e 

facilitar também o preenchimento.  

 

2.7 FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os dados foram analisados segundo o critério da pesquisa qualitativa, já descrita 

anteriormente. É uma etapa da pesquisa que tem como característica a organização dos 

materiais obtidos com as entrevistas, os áudios e as observações, seguidos da sua transcrição, 

pois segundo Johnson e Christensen (2012), ela consiste na transformação dos dados 

(gravações em áudio, vídeo ou notas de campo) em um texto. A partir dessa transcrição, foi 

realizada uma análise transversal dos mesmos. Com isso, foi possível codificá-los, ou seja, 

identificar unidades significativas por meio de códigos (JOHNSON; CHRISTENSEN, 2012). 

Por fim, houve a classificação dos dados através de um conjunto de palavras pertinentes ao 

estudo, isto é, a categorização destes.  

A análise de conteúdo serviu como referência para a construção desta etapa da 

pesquisa. Bardin (2009) define análise de conteúdo enquanto método, como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens.  
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Qualquer técnica de análise de dados, em última instância, significa uma metodologia 

de interpretação. Como tal, possui procedimentos peculiares, envolvendo a preparação dos 

dados para a análise, visto que esse processo “consiste em extrair sentido dos dados de texto e 

imagem” (CRESWELL, 2007, p. 194). Contudo, entre as diferentes estratégias analíticas, os 

processos e os termos diferem-se, e a análise de conteúdo também apresenta peculiaridades.  

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2009), é um método que deve ser organizado 

observando as três fases que o compõem: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 

2.7.1 A pré-análise – sistematização das ideias  

 

Essa é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo 

operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da organização propriamente dita por 

meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o estabelecimento de contato com os 

documentos da coleta de dados, momento em que se começa a conhecer o texto; (b) escolha 

dos documentos, que consiste na demarcação do que será analisado; (c) formulação das 

hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos índices e elaboração de indicadores que 

envolvam a determinação por meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIN, 

2009). 

 

2.7.2 Exploração do material – Codificação 

 

A exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na exploração do 

material com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das 

unidades de registro. A exploração do material consiste numa etapa importante porque vai 

possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da descrição 

analítica, a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um 

estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a 

codificação e a categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 2009). 

No que tange à codificação, esta “corresponde a uma transformação – efectuada (sic) 

segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, 

agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua 

expressão” (BARDIN, 2009, p. 103). Após a codificação, segue-se para a categorização, a 

qual consiste na classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 
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seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia) com os critérios previamente 

definidos. “As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob 

um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes 

elementos” (BARDIN, 2009, p. 117). 

 

2.7.3 Tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

 

Com base na definição do autor, os dados foram organizados, sistematizados e 

analisados. Assim, a análise dos dados produzidos pelos procedimentos mencionados permitiu 

compreender como a professora regente e os alunos relatam suas trajetórias de aprendizagem 

sobre Botânica, assim como também permitiu verificar se houve ou não uma aprendizagem 

significativa proveniente da evolução do conhecimento explicitado pelos estudantes, de 

acordo com os princípios da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.  

As categorias para análise emergiram dos dados obtidos e discutidos e serão 

apresentadas no capítulo III, o qual versará sobre análise dos dados. 

A partir dos resultados, obteve-se, também, subsídio para discutir as atividades 

docentes com relação ao ensino de ciências, especificamente do conteúdo de Botânica. 

 

2.8 DESENHO DA PESQUISA 

A produção e análise nos ajudam a avaliar a ampliação do conhecimento dos discentes 

sobre as plantas a partir das atividades desenvolvidas em sala de aula, que compunham a 

sequência didática. As atividades tiveram como foco participação e desenvolvimento de 

leitura, escrita, oralidade como apresentadas pelo desenho a seguir: 
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Figura 1- Desenho da pesquisa 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Apresentaremos, neste capítulo, os resultados e discussões das aulas de Botânica 

ministradas na turma do II segmento da EJA, mediante as atividades (estratégias) utilizadas 

em cada encontro e que fizeram parte da sequência didática planejada com a colaboração da 

professora pesquisadora e professora regente.  

 

3.1 SUBSUNÇORES PARA O ENSINO DE BOTÂNICA 

 No quadro 2, apresentaremos alguns conhecimentos importantes (subsunçores) que 

acreditamos serem necessários para a aprendizagem significativa dos conceitos de Botânica. 

A construção deste quadro foi o primeiro passo para escolha do material introdutório que foi 

utilizado em cada encontro, com a finalidade de movimentar as estruturas cognitivas dos 

sujeitos aprendizes, de modo a ocorrer a reconciliação integrativa e diferenciação progressiva. 

Ausubel (1980) define estrutura cognitiva como um fator determinante para que ocorra a 

aprendizagem significativa e retenção de conhecimentos (AUSUBEL et al.,1980). 

 

Quadro 2 - Subsunçores necessários para o ensino de Botânica 

Conceito 

considerado 
Subsunçores 

Materiais introdutórios e sua 

contribuição para aquisição de 

novos subsunçores 

Plantas 
- Saber que as plantas são seres vivos 

e possuem clorofila. 

Célula, unidade básica dos seres 

vivos; 

Fotossíntese, processo através do 

qual as plantas produzem energia. 

Botânica 
- Saber que Botânica é a área da 

Biologia que estuda as plantas 
Definição do termo Botânica. 

Classificação  

das plantas 

- Saber que as plantas são 

classificadas de acordo com 

processos evolutivos. 

Briófitas, Pteridófitas, 

Gimnospermas e Angiospermas. 

Órgãos 

vegetais 

- Saber que as plantas possuem 

órgãos e que estes são responsáveis 

pelos processos vitais. 

O que é um órgão? 

Por que os seres vivos respiram, se 

alimentam? Como os materiais 

circulam no interior dos seres 

vivos? 

Plantas 

medicinais 

- Saber que as plantas têm princípio 

ativo que as tornam medicinais; 

apesar de sua utilidade para o 

homem, podem ser tóxicas. 

Definição de princípio ativo e 

tóxico. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 
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 Apresentamos os resultados obtidos pelos discentes durante o desenvolvimento da 

sequência didática por meio das atividades escritas, das falas e do questionário inicial 

aplicado para verificação dos conhecimentos prévios dos alunos, esperando, com a aplicação 

deste, captar informações acerca dos conceitos: Botânica, plantas, órgãos que compõem as 

plantas e plantas medicinais. 

 As análises das concepções prévias dos alunos sobre os conceitos de Botânica, obtidos 

no questionário inicial, foram organizados nas tabelas abaixo, formando categorias de 

conceitos de acordo com as quantidades em que o mesmo é mencionado nas respostas, seja de 

forma direta ou indireta. Abaixo a transcrição das falas de alguns alunos acerca do 

questionamento. 

 

Tabela 1 - Quantitativo por categoria o que é planta. 

Respostas  Número de alunos 

Ser vivo 10 

Vegetal 4 

Maravilha da natureza 01 

Não responderam 05 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Questionário inicial - Apêndice B) 

  

 A seguir, algumas respostas dos estudantes ao primeiro questionamento, sobre a 

definição de plantas. 

QA1- “É um ser vivo muito importante para nós, pois ela faz a 

fotossíntese que é o gás oxigênio”. 

QA6- “um vegetal que se alimenta da luz solar” 

QA3- “É um ser vivo que também faz parte do planeta” 

  

 As respostas acima revelam uma concepção correta do termo planta. O conceito, o 

significado atribuído à planta é socialmente respaldado, uma vez que claramente foi adquirido 

em outro momento da vida escolar desses alunos. O vocábulo planta faz parte do vocabulário 

dos alunos em sua vida cotidiana; no entanto, o conceito científico atribuído por eles é fruto 

da escolarização. Houve nesse caso uma “retenção significativa” (AUSUBEL, 2000, p. 3).  

 Embora a maioria conceba as plantas como um ser vivo, no início da pesquisa, um 

número considerável não soube definir “planta”, o que caracteriza a deficiência no ensino de 

ciências em séries anteriores para esses alunos, pois as plantas são conteúdos que, de acordo 



65 

 

 

com a matriz curricular, deve ser ministrado no 4º e 7º anos do Ensino Fundamental, ainda 

que seja em classes de EJA.  

 Este inclusive foi um dos critérios de inclusão utilizado para a escolha da turma. Além 

disso, as plantas fazem parte do cotidiano dos alunos da EJA, já que estes são, em sua 

maioria, trabalhadores do campo.  

 As falhas no ensino de ciências podem ser explicadas pelo modelo de ensino praticado 

baseado na figura do professor como detentor do conhecimento, com aulas expositivas, 

lineares e descontextualizadas que não estimulam os alunos a construírem novos 

conhecimentos (BIZZO, 2001; KRASILCHIK, 2011). A aula expositiva favorece a 

memorização porque oferece conceitos prontos e abstratos distantes da realidade do aluno e 

por esta razão o que foi memorizado logo é esquecido.  

 Na concepção de Bizzo (2001), no entanto, os alunos não responderam erroneamente a 

primeira questão, mas foram respostas vazias e incompletas no que se referem ao conceito de 

planta e não justificaram por meio de características o que seria um vegetal.  

 A linguagem é considerada como importante facilitadora da aprendizagem 

significativa. O poder representacional das palavras facilita a manipulação de conceitos e 

proposições. Sendo a maioria dos alunos advinda da zona rural e trabalhadores do campo, 

conhecem variadas espécies de plantas. Conceitos mais relevantes e inclusivos interagem com 

o novo material, abrangendo e integrando este material e ao mesmo tempo modificando-o. A 

concepção que os alunos tinham de planta, trazida do seu dia a dia, a qual fazia parte de seu 

repertório pessoal (conhecimentos prévios), representa conceitos importantes e inclusivos, e 

tal concepção foi transformada pela intervenção do professor em aulas anteriores, 

promovendo integração do que já conheciam com as informações novas fornecidas pela 

escola. 

 A seguir algumas respostas apresentadas pelos alunos à 2ª questão do questionário 

inicial (Apêndice-B), a qual os indagava sobre a sua concepção conceitual sobre planta e 

vegetal: 

QA2- “usamos vários tipos de vegetal em nosso dia-a-dia e as plantas 

também”. 

QA3- “ falamos de vegetal quando se fala de alimento”. 

QA4- “ porque vegetal a gente come e planta não”. 

QA18- “ a planta também é uma vegetação”. 
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 Ao verificar as respostas para a segunda pergunta, foi possível perceber que a grande 

maioria dos discentes percebe as plantas e vegetais como sinônimos. Porém, para alguns, o 

termo vegetal só é aplicado às plantas que são usadas como alimento. “Plantas nós não 

comemos e vegetal sim” (QA5). 

 Para os discentes não há diferença na forma como eles representam plantas e vegetais. 

Essa forma de entender os dois conceitos pode estar relacionada a visões equivocadas, 

advindas do meio onde estão inseridos, isto é, de acordo com as suas concepções alternativas, 

intuitivas ou espontâneas (MERHY; SANTOS, 2014; JUDD et al., 2002).  

 O termo planta ou vegetal é definido por diversas pessoas abalizado em sua intuição 

como um ser vivo verde que não se movimenta (JUDD, 2002). Porém, pesquisadores e 

estudiosos do assunto incluem entre os vegetais os fungos, que são seres aclorofilados e que 

são estudados por micologistas, além das plantas. Estas são caracterizadas como organismos 

que possuem características específicas, tais como: fotossíntese, presença de parede protetora 

celulósica, esporos e imobilidade (JUDD et al., 2002). 

 De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, um dos passos a serem dados é 

a diferenciação progressiva que consiste no princípio segundo o qual os conteúdos devem ser 

apresentados, sempre a partir dos conceitos/idéias mais amplos para os mais particulares 

(AUSUBEL et al.,1980). Desta forma, o professor seleciona os itens curriculares relevantes e 

deve sequenciá-los de modo que os mais gerais sejam trabalhados antes dos mais específicos, 

dos quais servirão como subsunçores. Subsunçor é um conceito, uma ideia, uma proposição já 

existente na estrutura cognitiva do aprendiz que serve de „ancoradouro‟ a uma nova 

informação, permitindo ao indivíduo atribuir-lhe significado (AUSUBEL, 1980). Nesse caso, 

vegetal é o termo mais abrangente e planta o mais específico.  

 Segundo Ausubel (1980), a partir daí ocorre a hierarquização de conceitos. Este tipo 

de hierarquia é a que acontece na mente de cada pessoa: as ideias mais gerais/inclusivas 

ocupam o topo da estrutura cognitiva, e têm subordinadas a si ideias progressivamente mais 

específicas/menos inclusivas. Para os alunos, essa hierarquização se manifestou de maneira 

confusa, havendo necessidade de trabalhar um organizador prévio que movimentasse as 

estruturas cognitivas dos alunos e promovesse a reconciliação integrativa e consequentemente 

a diferenciação progressiva de maneira a tornar os dois conceitos mais claros e definidos para 

os discentes.  

 Na tabela 2, apresentamos as concepções dos alunos sobre o termo Botânica e o lugar 

onde eles haviam escutado. 
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Tabela 2 - Quantitativo por categoria de onde ouviu falar do termo Botânica  

Respostas Número de alunos 

TV 01 

Escola 02 

Não me lembro 04 

Não responderam 13 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Questionário inicial - Apêndice B) 

  

 Ao analisarmos a resposta para esta questão, percebemos que o termo Botânica não faz 

parte do repertório de conhecimento dos alunos, pois 17 alunos investigados disseram não ter 

conhecimento sobre e somente 03 afirmaram já ter ouvido falar. O estudo sobre Botânica faz 

parte do ensino de ciências, geralmente no 7° ano do Ensino Fundamental e no 2° ano do 

Ensino Médio. Embora existam muitas fontes de informação como televisão, revistas, jornais, 

livros didáticos (BITENCOURT; MACEDO, 2008), o termo Botânica ainda é pouco 

conhecido pelos alunos, ainda que tenha relação com as plantas e, sobretudo, com o ensino de 

ciências. 

 Como citado anteriormente pelos discentes, as plantas têm importante papel na vida do 

homem, pois servem de alimento, remédio, ornamentação. Isso revela que, por ter grande 

importância para o planeta Terra, o ensino de Botânica precisa ser incrementado podendo até 

ser motivador para o ensino de Ciências na EJA. 

 Segundo Silva et al. (2006), o ensino de ciências precisa ser ministrado de maneira 

interessante, explorando conteúdos de forma que o aluno se sinta motivado a questionar, 

buscando a coletânea de saberes práticos dos alunos, suas vivências, sem deixar de 

conscientizá-lo acerca dos bens naturais. Para Oliveira e colaboradores (2013), uma boa 

forma de ensinar sobre as plantas é promovendo um contato entre o discente e elas, pois assim 

o aluno se sentirá sensibilizado e será capaz de fazer a correlação com o ambiente onde está 

inserido (BIZZO, 2001). 

 Segundo Cicillini (2002), Arruda e Laburu (1996) e Ceccantini (2006), normalmente 

são ministradas aulas para ensinar sobre as plantas, e não se faz uso de metodologias que 

busquem a promoção de um maior contato entre discentes e vegetais, de forma a tornar a aula 

mais participativa. Esse fato tem levado tanto aluno como professor a desenvolver uma 

relação apática acerca do ensino-aprendizagem de Botânica sobre a temática. 

 Ao ser indagado sobre a importância das plantas, foram obtidas as respostas 

representadas na tabela 3. 
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Tabela 3 - Quantitativo por categoria da importância da planta na vida cotidiana 

Respostas Número de alunos 

Processos vitais 10 

Uso medicinal 04 

Afetividade 04 

Nenhuma 02 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Questionário inicial - Apêndice B) 

 

A seguir algumas das respostas dos participantes: 

QIA1- “Por que sem ela agente não podemos ter ar”. 

QIA6- “Tudo pois hoje em dia nos vivemos em função das plantas”. 

QIA8- “São meios onde são usados para a medicina e uso caseiro”. 

QIA9- “A planta é muito importante no meu dia-a-dia, todos os dias 

eu levanto e cuido delas, para mim é importante”. 

  

 Ao fazer este questionamento, buscamos averiguar se os alunos percebiam as plantas 

para além das necessidades humanas, compreendendo-as como fundamental para manutenção 

da vida no planeta, pois as plantas estão na base das cadeias alimentares. Percebeu-se que a 

maioria vê as plantas apenas fazendo parte dos processos vitais como nutrição e respiração, 

devido à produção de oxigênio por elas, o que não deixa de ser verdade. Porém, Bizzo (2001) 

revela ser esta uma visão utilitarista antropocêntrica que as pessoas têm das plantas. Embora 

timidamente, alguns alunos reconheceram as plantas como mantenedores da vida no planeta, 

quando afirmam, por exemplo, que “Vivemos em função das plantas” (FA1, FA2). Por meio 

da fala desses alunos, percebemos que eles veem as plantas como seres vivos importantes nos 

ecossistemas, sem os quais não poderia haver vida. 

 A atribuição de sentido e significado às plantas requer que o aluno seja exposto a uma 

“situação contextual inclusiva” (AUSUBEL, 2000). Para isso o professor pode fazer uso de 

ilustrações, imagens e fotografias, recursos que envolvam situações associadas ao conteúdo 

desenvolvido e constituem-se em instrumentos que podem gerar reflexões e auxiliar o 

processo de construção do conhecimento ampliando o conteúdo abordado. É importante que o 

educador oriente os alunos a não só observar a imagem em si, mas sobretudo a ler as legendas 

que a acompanham.  
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 De acordo com o interesse dos alunos, o professor poderá utilizar as imagens para 

aprofundar um assunto sugerindo e orientando outras atividades, como pesquisas, leituras de 

textos e interação com outras disciplinas.  

 A construção do sentido é subjetiva, fruto da relação que fazemos com repertório 

particular. A partir de uma situação contextual inclusiva, o aluno pode atribuir sentido e 

depois significado à função das plantas. O significado que os alunos deram às plantas como 

seres vivos fundamentais ao ecossistema é uma construção social, conhecimento 

compartilhado por muitas pessoas e que tem aprovação social.  

 Quando indagados acerca do processo reprodutivo das plantas, percebemos que os 

alunos pouco conhecem sobre este assunto, pois dos 20 alunos interrogados, 15 não 

responderam, como mostrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 4- Resposta sobre a reprodução das plantas 

Respostas Número de alunos 

Polinização 03 

Semente 02 

Não responderam 15 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Questionário inicial - Apêndice B) 

  

 Transcrição de algumas respostas apresentadas pelos alunos para esta questão: 

QA1 – “ a reprodução ocorre por causa dos insetos” 

QA2 – “ e pela semente, pois agente planta uma semente quando quer 

fazer uma muda. ” 

  

 Por meio das respostas apresentadas para esta questão, percebemos que alguns dos 

alunos associaram a reprodução das plantas à polinização e semente.  Fica evidente o pouco 

conhecimento por parte dos alunos dos processos reprodutivos desses seres vivos, tomando 

como embasamento o fato de que a maioria deles não respondeu à indagação.  

 Três alunos disseram que as plantas se reproduzem por meio da polinização. Este se 

constitui como um fato verdadeiro. Porém, isso se aplica apenas às plantas superiores. 

Embora uma minoria tenha dado essa resposta, ficou evidente a falta de conhecimento dos 

alunos sobre o mecanismo de reprodução vegetal: reprodução sexuada e assexuada (RAVEN 

et al.,2007). No caso da polinização, ocorre por meio sexuado.  
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 Uma parte dos questionamentos iniciais foi feito com questões de múltipla escolha. 

Para estas questões, foi solicitado ao aluno que marcasse a alternativa correta. 

 Sobre a questão que indagava os discentes sobre os conhecimentos prévios presentes 

em suas estruturas cognitivas acerca do agrupamento vegetal terrestre, nenhum aluno 

respondeu corretamente. Os dados apresentados a partir das respostas nos revelam que, 

embora os alunos conheçam uma diversidade de plantas em seu entorno, não têm 

conhecimento da classificação biológica, seguindo o padrão evolutivo das espécies. 

 O conhecimento acumulado é retido na memória de longo alcance e acessado quando 

necessário. Fica claro pelas respostas dadas que os alunos não tinham armazenado na 

memória o modo de reprodução assexuada das plantas. Os alunos demonstraram possuir os 

subsunçores para o conteúdo reprodução sexuada das plantas. A reprodução sexuada é 

análoga à dos humanos, portanto mais próxima da realidade do aluno, uma vez que o pólen 

pode ser comparado ao espermatozoide e a planta possui ovário para receber o pólen e ocorre 

a fecundação. A reprodução assexuada, ao contrário, não faz parte do repertório cognitivo 

presente na memória de longo alcance dos alunos. É um conteúdo abstrato, ao qual os alunos 

não conseguem fazer analogia e por isso não ocorreu a aprendizagem proposicional, pois ela 

necessita de conhecimento prévio dos conceitos e símbolos. Seu objetivo é promover uma 

compreensão sobre uma proposição através da soma de conceitos mais ou menos abstratos. 

 Na questão que aborda a importância do processo fotossintético das plantas, doze (12) 

alunos disseram que através da fotossíntese as plantas produzem oxigênio; 4 alunos 

responderam que a fotossíntese faz parte da respiração das plantas; 2 alunos disseram que, por 

meio da fotossíntese, são produzidos carboidratos importantes; 2 responderam que a 

fotossíntese é a eliminação do gás carbônico na atmosfera. 

 A fotossíntese é um conteúdo de difícil assimilação. É uma atividade desempenhada 

pelas plantas que as diferencia dos animais (RAVEN et al., 2007). Segundo este mesmo autor, 

é um processo que garante a vida no planeta. No entanto, neste questionamento inicial sobre o 

tema, as respostas foram insatisfatórias. 

 Quando questionados acerca do conhecimento sobre as partes que compõem uma 

planta completa, a resposta foi pouco satisfatória, pois os alunos não tinham conhecimento de 

que uma angiosperma contém: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, diante das respostas 

apresentadas. Nenhum aluno respondeu corretamente a este questionamento. Sete (7) alunos 

disseram que uma planta completa contém: raiz, folha, flor, fruto e semente; Quatro (4) 

responderam raiz, caule e folha; três (3) responderam raiz, caule, folha, flor e semente; Três 

(3) disseram raiz, broto e semente; Três (3) disseram que não lembram. 
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 Para essa questão, buscamos a utilização do critério de reconhecimento observando os 

grupos vegetais que nos cercam e que fazem parte do nosso cotidiano, partindo do princípio 

de análise da morfologia externa, dos critérios de adaptações que têm como princípio a 

evolução para captura de água e outras substâncias, além dos aspectos relacionados à 

reprodução.  

 Ao serem indagados sobre as plantas que faziam parte do seu cotidiano (questão 5 – 

APÊNDICE B), foi revelado que os conhecimentos prévios dos alunos sobre as plantas no 

cotidiano são limitados e que a maioria reconhece o uso das plantas para uso medicinal e 

alimentação. Certamente esse conhecimento tem relação com as questões culturais locais. As 

plantas mais citadas por eles como alimento, foram: alface, laranja, feijão, capim da lapa, 

erva-cidreira e erva-doce. 

 Sabemos que desde a época em que o homem tinha o hábito de caçador-coletor, as 

plantas já eram utilizadas para diversos fins, incluindo a alimentação. Com o aparecimento do 

hábito sedentário, o homem passou a domesticar animais e plantas, desenvolvendo a 

agricultura. Desde então, as plantas têm desempenhado um importante papel no nosso dia-a-

dia no que se refere à obtenção dos nutrientes para uma vida saudável (MACIEL et al.,2002). 

 Nesse sentido, o conhecimento das necessidades nutricionais do organismo, da 

composição dos principais alimentos que fazem parte da nossa dieta e das suas propriedades 

nutricionais devem fazer parte da formação cultural do cidadão.  

 

3.1.1 Aula expositiva 

 

 Após avaliação por meio das respostas apresentadas pelos discentes no QI, lançamos 

mão de uma aula expositiva dialogada com o uso de slides, imagens e debate. O objetivo 

desta discussão interativa, que funcionou como organizador prévio, foi a organização das 

ideias presentes na estrutura cognitiva dos alunos, mobilizando-as para funcionarem como 

ancoradouros para os encontros seguintes. Dentro da teoria de Ausubel (AUSUBEL, 1980; 

MOREIRA, 2011a), para que haja uma assimilação significativa do novo conteúdo, é 

necessário que exista na estrutura cognitiva um ou mais conceitos aos quais o novo conceito 

se ligue de forma significativa: os subsunçores. 

 

3.2 ATIVIDADE: DOCUMENTÁRIO “ A VIDA DAS PLANTAS” 

 O vídeo atuou como instrumento de contextualização sociocultural, uma vez que criou 

referentes para o conteúdo. Um organizador prévio serve de base para a nova aprendizagem e 
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conduz ao desenvolvimento de conceitos subsunçores para facilitar a aprendizagem seguinte. 

Os organizadores prévios não constituem matérias a serem aprendidas (apresentados num 

nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade), não são sumários (apresentados ao 

mesmo nível de abstração, generalidade e inclusividade, simplesmente destacando certos 

aspectos do assunto). Desta forma, nosso recurso didático “vídeo” não é essencialmente um 

organizador prévio, na definição estrita proposta por Ausubel. Porém, utiliza-se de alguns 

elementos do recurso proposto por Ausubel com o intuito de fomentar a aprendizagem 

significativa. 

 O instrumento prévio, propositadamente, maneja a estrutura cognitiva para facilitar a 

aprendizagem significativa. Funciona como “ponte cognitiva” equipando subsunçores. O 

vídeo apresentado é uma fonte muito valiosa da relação entre a realidade e o conteúdo da 

aprendizagem “plantas”, pois trata-se de linguagem distinta da utilizada normalmente nas 

aulas. As imagens aliadas ao texto chamam mais atenção e fixam o conteúdo pelo apelo 

visual.  

 Após assistirem ao documentário “A vida das plantas”, os discentes foram indagados 

sobre o que viram, sendo possível verificar por meio das respostas que houve aquisição de 

conhecimento, em relação às respostas apresentadas pela mesma indagação feita 

anteriormente. Com o desenvolvimento desta atividade tivemos como aliados a utilização de 

som, imagem e linguagem, que segundo Moreira (2007), são fatores facilitadores da 

aprendizagem significativa. 

 Abaixo algumas respostas para cada questionamento levantado: 

a) Como você define uma planta? 

A1-“as plantas são seres vivos que nascem crescem e reproduz. ” 

A2 -“As plantas são vegetais que nos utilizamos para comer. “ 

A3 - “As plantas utilizadas para enfeitar e remédio. ” 

A4 - “As plantas são usadas para servir de comida para outros animais 

como as formigas”. 

b) Você saberia explicar como as plantas se alimentam? Quais estratégias apresentadas no 

documentário você poderia destacar?  

A1- “Comendo outras plantas”. 

A2- “Nenhuma”. 

A3 – “Comendo insetos”. 
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c) Qual a importância dos insetos no processo de reprodução das plantas? 

A1 – “Nenhuma” 

A2 – “Levam as sementes de um lugar para outro” 

A3- “servem de comida para as plantas”. 

 Através dos questionamentos, os alunos foram fazendo a Reconciliação integrativa, 

desvelando suas dúvidas, incorporando ao conhecimento prévio novas informações e 

verbalmente demonstraram o seu grau de entendimento sobre o assunto, facilitando assim a 

organização das fases seguintes e de maneira significativa e coordenada. Como exemplo: 

plantas carnívoras e seu processo alimentar. 

 Ao responder sobre a alimentação das plantas, a partir do englobamento de insetos, 

percebemos que os alunos não têm conhecimento sobre a fotossíntese e faz certa confusão 

conceitual com o termo alimentação das plantas, pois inferimos, a partir do diálogo com os 

discentes, que eles associaram a alimentação das plantas à forma de alimentação dos seres 

humanos, a qual se dá pela ingestão de alimentos. Desta forma, percebemos que seria 

necessária uma ação para que esta confusão fosse dirimida. Do ponto de vista da teoria de 

Ausubel (1980), tivemos que fazer a reconciliação integrativa. Cabe pontuar que mesmo as 

plantas carnívoras necessitam da realização do processo de fotossíntese para se alimentar, 

tendo como fonte energética a luz (BIZZO, 2001). Nem mesmo com o fornecimento de 

insetos, as plantas carnívoras são capazes de suprir suas necessidades energéticas (BIZZO, 

2001).  

 Para pôr fim às dúvidas apresentadas sobre a alimentação das plantas e a fotossíntese, 

foi utilizado um texto, que apresentava uma simulação experimental sobre o que seria este 

fenômeno. A discussão do texto foi feita de tal forma de modo a fazer com que os discentes 

dirimissem a confusão conceitual acerca da alimentação das plantas, pois, aos poucos, eles 

foram entendendo que a alimentação das plantas se dá por meio do fenômeno fotossintético, 

que é uma das atividades desenvolvidas pelas plantas e que as definem como tal. 

 Com a ajuda do vídeo, os alunos utilizaram os subsunçores do conteúdo que possuíam: 

conceito de planta, funções, utilidades e algumas partes anatômicas, reprodução, fotossíntese. 

Com isso relacionaram mais facilmente as novas informações com a estrutura cognitiva 

existente, apresentando a seguir um quadro conceitual mais abrangente no qual o conceito 

apresentado se encaixava. Percebe-se que, após a reconciliação integrativa, os alunos 

utilizaram a ideia de alimentação das plantas para compreender o processo de fotossíntese, o 

que, do ponto de vista da Teoria ausubeliana, pode-se definir como uma diferenciação 
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progressiva, na qual a ideia mais geral vai dando origem a conceitos mais específicos. Isso 

pode ser percebido pela fala do aluno: 

FA4 – “ as plantas se alimentam por causa da fotossíntese, usando sol 

e água”. Que as plantas comedoras de insetos não têm minerais”. 

 Ao responder dessa forma o aluno já incorporou novos conhecimentos a sua estrutura 

cognitiva, com relação a resposta antes da intervenção. Acreditamos que as imagens 

apresentadas pelo vídeo em que as plantas carnívoras englobavam os insetos, impulsionaram 

os alunos a responderem dessa forma. Por meio dos questionamentos feitos tanto pelo 

professor como pelos alunos, as dúvidas foram, aos poucos, cessando. E os alunos foram 

entendendo, por meio dos princípios da reconciliação integrativa e diferenciação progressiva, 

que as plantas carnívoras fazem uso da estratégia de englobamento de pequenos seres vivos, a 

exemplo dos insetos, como medida alternativa para adquirir nutrientes como fósforo, potássio 

e nitrogênio, por viverem em locais desprovidos desses minerais (GOWDAK, 2013). 

 

3.3 ATIVIDADE: LABORATÓRIO SENSORIAL 

 A atividade denominada laboratório de sensações consiste em uma forma de 

sensibilização proporcionada pelo professor aos discentes. Por meio dela, o aluno utilizará os 

seus órgãos dos sentidos (tato, olfato, paladar, audição, visão) para contactar as plantas.  

 Nesta etapa, trabalhamos com as emoções e os alunos, ao serem questionados sobre as 

sensações ao tocar, sentir, cheirar (APÊNDICE F) as plantas, apresentaram inúmeras 

respostas diferenciadas: 

F A1: “ foi bom tocar na fruta, nunca tinha parado para sentir .“ 

F A2: “uma sensação muito boa”. 

F A3: “Algo novo e diferente “. 

FA4 “ótimo uma sensação que eu nunca realizei nas outras matérias”. 

  

 Por meio desta atividade, verificamos os conhecimentos prévios que os alunos tinham 

em torno da relação exercida entre homem e planta por meio da utilização dos órgãos dos 

sentidos, despertando neles a reflexão para a relevância desses órgãos e como eles funcionam 

como elo entre o homem e o ambiente.  

 Nesse sentido, vimos no dizer de Bizzo (2001), que os órgãos dos sentidos ajudam a 

perceber, por meio da sensibilidade, o quanto somos sensíveis a estímulos do ambiente, 

compreendendo a sua diversidade. “Eles são estímulos de natureza diferente, cuja 

compreensão poderá ajudar a entender o ambiente a nossa volta” (BIZZO, 2001, p. 93). 
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 Os sentidos que foram estimulados pelo contato com as plantas e frutas fizeram com 

que os alunos associassem o cheiro e textura com a espécie de fruta que tinham na memória 

como conhecimento estruturado. A imagem da fruta e suas características como cor, cheiro e 

textura são os subsunçores que fornecem os dados para determinarem o tipo de fruta e planta 

que tocaram na atividade. O discente seleciona um conjunto de informações e faz uma 

associação delas em uma dada ideia, como por exemplo, uma fruta 

 Este é um tipo de exercício promotor da aprendizagem significativa porque, como 

falam Souza e Macedo (2014, p.118), “é o resultado da recepção e da troca de informações 

entre o meio ambiente e os diferentes centros nervosos”. Com isso, pode-se dizer que a 

aprendizagem significativa é resultado também do cruzamento e associações daquilo que se 

sabe com o novo, utilizando para isso o meio ambiente e os recursos naturais.  

 

3.4 ATIVIDADE: LEITURA DE TEXTOS 

 Utilizamos a leitura como estratégia para a aprendizagem significativa, através do 

texto “A importância das plantas” (ANEXO C). A leitura do texto oportunizou aos alunos 

tomarem contato com as palavras conhecidas e armazenadas na memória de longo prazo, bem 

como associarem informações já conhecidas com as novas presentes no texto. 

 Esse exercício envolve o texto, o leitor e o contexto em que o material escrito se 

enquadra. A leitura silenciosa é o primeiro contato do aluno com o conteúdo semântico do 

texto. Ao ler silenciosamente, o aluno relaciona os caracteres linguísticos ao seu significado. 

Uma nova informação, potencialmente significativa, interage com um subsunçor já presente 

na estrutura cognitiva do aluno. Os significados armazenados na memória de longo prazo 

auxiliam na compreensão do texto e as informações conhecidas se unem a dados novos, 

transformando as informações transmitidas em instrumentos de compreensão, interpretação, 

julgamento e previsão da realidade. O debate sobre o texto é o momento de interação em que 

os pontos mais importantes deste são revelados, e as possíveis dúvidas são expostas e sanadas 

pelo professor. O texto é um todo composto de partes que giram em torno de um tema central, 

e a coerência é construída pela junção de palavras em uma ordenação lógica com informações 

e exemplos que compõem o significado do texto. Todo texto é elaborado com uma intenção e 

no caso específico o objetivo do material “A importância das plantas” é informar com dados 

científicos a relevância das plantas para o homem e para o meio ambiente.  

 Também foi utilizada a música “Matança” (ANEXO D) como recurso didático. A 

discussão do texto musical deu subsídio para a construção inicial do mapa conceitual, após a 

explicação do conceito geral de mapa. 
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3.5 ATIVIDADE: MAPA CONCEITUAL  

 Apresentamos um modelo de mapa conceitual usando como palavra-chave “casa”. 

Construímos coletivamente um mapa conceitual para que os discentes aprendessem como se 

constrói um mapa conceitual. Em seguida, foi distribuída uma folha de papel em branco com 

a palavra-chave “plantas” para que elaborassem um mapa conceitual, depois da explicação 

sobre o que seria um mapa com exemplos do cotidiano. Estes dados foram recolhidos pela 

professora pesquisadora. 

 Em seguida, foi feito um momento de retomada aos conceitos trabalhados nas aulas 

anteriores presentes nos textos e, após a discussão, foi solicitado aos alunos que novamente 

construíssem um mapa para servir de parâmetro comparativo e observar se houve progressão 

na construção do conceito de planta. 

 Segundo Arão e Chaves (2013), são diversificadas as fontes que podem ser utilizadas 

para complementar e orientar a construção de mapas conceituais, tais como textos, vídeos, 

imagens, perguntas, bula de remédio e jornal. Os mapas conceituais são recursos que 

estabelecem uma hierarquia entre conceitos (MOREIRA, 2010). 

 Os resultados obtidos após a aplicação dos mapas 1 e 2 foram avaliados sob duas 

vertentes: no primeiro momento, antes da intervenção, observou-se o número de palavras 

usadas para definição de plantas, mapa 1. Após o uso do texto e da música, novamente foi 

avaliado o número de termos novos apresentados, mapa 2. Como já esperado, após a 

intervenção, houve o surgimento de termos diferenciados. 

 A figura 2 apresenta um mapa conceitual construído antes da intervenção pedagógica. 

Estes primeiros mapas confeccionados foram simples, com alguns conceitos e poucas 

proposições.       
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Figura 2 - Mapa conceitual construído antes da intervenção pedagógica 

 

 

 Com a intervenção, apresentamos aos alunos os conteúdos utilizando recursos 

diferenciados como textos, vídeos, imagens, contato direto com as plantas. Os recursos e 

orientações abriram campo para raciocínio e exercício intelectual para a discussão de assuntos 

e para experimentos que valorizaram mais intensamente a criatividade do aluno nos processos 

de construção do conhecimento.  

 A figura 3 apresenta um mapa conceitual para o conceito “planta”, após a intervenção 

pedagógica. Este mapa toma por base o princípio ausubeliano da diferenciação reconciliação 

integrativa e diferenciação progressiva. Observamos que a palavra “plantas” representa o 

conceito mais geral do conteúdo ministrado. Foi apresentado no centro para que os alunos 

fossem introduzindo pouco a pouco os conceitos mais específicos como: órgãos das plantas, 

alimentação, reprodução, etc. À medida que o aluno vai aprendendo, mais conceitos surgem e, 

consequentemente, aumenta o nível de complexidade e de integração de conceitos e assim seu 

mapa se torna mais amplo, ramificado, complexo e rico em proposições (MOREIRA, 2010). 
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Figura 3 – Mapa conceitual construído após da intervenção 

pedagógica

 
 Os alunos utilizaram os subsunçores como informações armazenadas na estrutura 

cognitiva e, com as informações novas, ressignificaram os conceitos, ampliaram os 

conhecimentos prévios e estabeleceram relações atribuindo significados às novas informações 

modificando a estrutura cognitiva existente.  
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Tabela 5 - Comparativo entre a quantidade de palavras diversificadas Mapa 1 e 2 

Identificação aluno Mapa 1 Mapa 2 

A 1 08 12 

A 2 09 14 

A 3 12 16 

A 4 00 00 

A5 06 09 

A6 09 16 

A7 Texto Texto 

A 8 12 18 

A 9 10 13 

A10 06 09 

A11 06 08 

A12 06 10 

A13 05 10 

Média 6,8 10,3 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 

 

 Após análise quantitativa entre os dois mapas, pode-se perceber que houve inclusão de 

termos relacionados ao tema plantas na estrutura cognitiva dos alunos. A análise qualitativa 

anterior nos leva a inferir que esta inclusão se efetivou. Com isso, temos reafirmado a ideia de 

Moreira (2010) sobre a motivação do aluno para a busca de conhecimento e mobilização das 

estruturas internas que o conduzirá ao encontro de conceitos estáveis nos sujeitos que 

movimentem suas estruturas cognitivas, os subsunçores (MOREIRA, 2011). “Na sua forma 

mais simples, um mapa de conceitos consta apenas de dois conceitos unidos por uma palavra 

de ligação de modo a formar uma proposição” (NOVAK; GOWIN, 1996, p.31). 

 Um fato que chamou a atenção foi o mapa do A7, uma vez que ele descreveu a 

importância das plantas por meio de um texto dissertativo, descaracterizando o formato de 

construção do mapa conceitual. De um modo geral, mapas conceituais ou mapas de conceitos 

são apenas diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para 

representar conceitos (MOREIRA, 2010). Não podem ser sumários ou resumos, pois estes se 

encontram no mesmo nível de abstração e inclusividade em relação ao material de 

aprendizagem.
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3.6 ATIVIDADE: O USO DE IMAGENS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO. 

 O uso de imagens é um recurso didático promotor da aprendizagem significativa. 

Nesse sentido, Figueiredo (2009) diz que uma estratégia eficiente tanto para o aluno como 

para o professor é confrontar o saber científico do livro com a realidade, podendo assim 

perceber, por meio da observação e análise, se tal modelo ali explicitado condiz com o 

encontrado na natureza. 

 No início do encontro, foram distribuídas diversas imagens contendo exemplares 

diferenciados, mas que representavam os grupos de plantas: Angiospermas, Gimnospermas, 

Pteridófitas, Briofitas, seguidas dos questionamentos: “Quais dessas plantas vocês conhecem? 

Você saberia dizer como ela é classificada dentro dos grupos das plantas? Que características 

diferenciaram cada uma delas?” 

 À medida que os alunos foram respondendo, as palavras foram escritas no quadro, 

formando uma tempestade de ideias. Em seguida, foi distribuído um texto que caracterizava 

cada grupo. Foi solicitado aos alunos que comparassem as imagens apresentadas inicialmente 

com aquelas presentes no livro didático. O objetivo aqui era estimular, a partir da observação, 

comparação e análise, o aluno a criar questionamentos que os induzisse a buscar por respostas 

partindo do senso comum.  

 Como diz Delizoicov e colaboradores (2009), o livro didático não deve ser o único 

material utilizado pelo professor, mas, quando for o escolhido, pode-se promover o confronto 

das informações ali contidas com o cotidiano, a realidade do aluno, como forma de 

proporcionar tanto um acréscimo como uma substituição pelo conhecimento regional. 

 O uso das imagens como estratégia foi bastante significativo e motivador para a 

aprendizagem dos alunos. Assim, temos mais evidência de que o ensino de Botânica pode se 

tornar interessante desde que haja motivação tanto do docente como do discente. Professor 

motivado implica aluno motivado (BRUZZO, 2004).  

 Bruzzo (2004) defende a utilização de imagens para o ensino de ciências chamando a 

atenção para a importância da articulação entre imagem e conhecimento. Diante disso, 

percebemos que é possível mudar a concepção que se tem de um determinado saber usando a 

imagem como influenciador na prática, bem como para a sua reflexão. 

 Percebemos que houve construção de conhecimento científico por parte dos alunos 

quando estes confrontaram as imagens apresentadas na aula com aquelas presentes no livro 

didático e com o seu conhecimento de mundo. Os alunos diferenciaram os exemplares 

apresentados, classificando-os de acordo com as suas características principais, 
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individualizando cada grupo e fazendo a relação com o seu cotidiano. Assim, podemos inferir 

que houve indícios de acontecimento da aprendizagem significativa, pois o discente foi capaz 

de diferenciar e integrar novos conhecimentos científicos ao seu conhecimento de mundo. 

 O tipo de aprendizagem significativa, que acreditamos ter ocorrido, por meio dos 

resultados, foi a subordinante: conceitos de agrupamentos, classificação já existente na 

estrutura cognitiva dos alunos. Eles serão os subsunçores para novas informações sobre 

características morfológicas, do desmatamento como aquecimento global, extinção de 

espécies que vivem nas florestas, secagem dos rios, etc. Nessa ancoragem, os subsunçores 

iniciais crescem, ficam mais abrangentes e se tornam subsunçores para os alunos entenderem 

as diversas relações que ocorrem devido ao desmatamento. A esse processo dá-se o nome de  

“reconciliação integrativa” (AUSUBEL, 2000).  

 Aqui foi utilizada a estrutura de uma aula significativa composta de 3 partes em 

consonância com a teoria proposta por Ausubel (2000): 

 1ª parte “Construção do sentido e do significado” – nesta fase, verifica-se se o aluno 

possui subsunçores. Caso o aluno não possua, Ausubel sugere a utilização de organizadores 

prévios. Eles funcionam como base para a aprendizagem e são matérias a serem aprendidas. 

No caso, foram utilizadas imagens que representavam os grupos de plantas: Angiospermas, 

Gimnospermas, Pteridófitas, Briofitas. Em seguida, os alunos foram questionados a respeito 

dos conhecimentos que possuíam sobre os grupos de plantas. As respostas foram colocadas no 

quadro, revelando os subsunçores que os alunos possuíam.  

 2ª parte “Apresentação do conteúdo” – nesta parte, o conteúdo foi apresentado com o 

professor construindo o conceito junto com os alunos. Não se deve entregar o conceito pronto, 

pois não haverá manipulação da estrutura cognitiva. Apresentou-se uma situação contextual 

inclusiva, discutindo termos que os alunos falaram como grupos, semelhanças e diferenças, 

evolução, classificação e, em seguida, foi utilizado um texto que serviu como elo para a 

aprendizagem.  

FA1 – “quando venho para a escola vejo musgo, nas pedras e 

samambaias na beira do rio.  Ah não é briófita e pteridófita”. Elas dão 

na beira do rio. ” 

FA2 – “Ué aqui na escola também tem angiosperma, o pé de manga 

da quadra” 
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 Ao relacionar as plantas encontradas no caminho de casa para a escola e no espaço 

escolar com os grandes grupos nos quais os vegetais se classificam, os alunos construíram um 

conceito que não possuíam, de organização das plantas. 

 3ª parte “Verificação da aprendizagem” – na última parte da aula, a verificação da 

aprendizagem foi realizada por meio de desafios com valor sociocultural relacionando as 

plantas ao cotidiano dos alunos. 

 

3.7 ATIVIDADE: IDENTIFICAÇÃO DE CAULE E RAIZ 

 A pesquisadora deu início a aula utilizando uma atividade que buscava explorar o 

conhecimento que os alunos tinham sobre raiz e caule, a qual foi desenvolvida em grupo. Para 

o desenvolvimento desta aula, foram utilizados alguns exemplares de raiz e caule: cenoura, 

beterraba, alho, aipim, batata-doce. A estratégia escolhida foi o trabalho grupal, pois permite 

entrosamento, discussão e troca de experiências entre os membros do grupo. Para Libâneo 

(1994), o trabalho grupal é algo não fixo, marcado pela transitoriedade e que deve ser 

empregado aliado a outros recursos, cuja principal finalidade é a cooperação entre os 

membros, no momento de criação e elaboração de alguma atividade. 

 A atividade buscou favorecer a aprendizagem significativa instigando os alunos – 

levou-os a pensar a respeito do assunto, criou interesse sobre o tema com os exemplares de 

raiz e caule de plantas conhecidas – cenoura beterraba, alho, aipim, batata-doce. Além disso, 

foram propostos desafios iniciais que foram as questões para os alunos responderem. Aqui 

também utilizamos instrumentos com características de organizadores prévios, os exemplares 

de órgãos vegetais e as perguntas contidas no roteiro que direcionaram a discussão em grupo. 

 Os alunos, organizados em 3 grupos, analisavam e respondiam em uma folha segundo 

o roteiro distribuído antes, para apreender os conhecimentos prévios e posteriores à aula 

expositiva. Cada grupo recebeu exemplares de vegetais para analisar e classificar em caule ou 

raiz. Após o reconhecimento dos exemplares, os mesmos deveriam responder aos seguintes 

questionamentos: 1) O que diferencia um caule de uma raiz? 2) Onde podemos encontrar as 

raízes e os caules? 
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Tabela 6 - Respostas antes da intervenção 

 

Vegetal 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Raiz 

Antes da 

aula 

Caule 

Antes da 

aula 

Raiz 

Antes da 

aula 

Caule 

Antes da 

aula 

Raiz 

Antes da 

aula 

Caule 

Antes da 

aula 

Cenoura X  X  X  

Beterraba X  X  X  

Cebola X  X  X  

Aipim X  X  X  

Batata-doce X  X  X  

Batatinha X  X  X  

Alho X   X X  
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Apêndice I) 

 

Tabela 7 - Respostas após a intervenção 

 

Vegetal 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Raiz 

depois da 

aula 

Caule 

depois da 

aula 

Raiz 

depois da 

aula 

Caule 

depois da 

aula 

Raiz 

depois da aula 

Caule 

depois da 

aula 

Cenoura X  X  X  

Beterraba X  X  X  

Cebola  X  X  X 

Aipim X  X  X  

Batata-doce X  X  X  

Batatinha  X X   X 

Alho  X  X  X 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Apêndice I) 

 

 A análise das tabelas contendo as respostas dos grupos (G1/ G2/ G3) mostrou que 

houve um progresso considerável nas respostas apresentadas pelos três grupos, tanto para o 

preenchimento da tabela como para as respostas discursivas. 

 O grupo 1 errou ao classificar alguns dos exemplares exibidos em caule ou raiz antes 

da explicação. No entanto, após a aula, ampliou-se a margem de acerto em 100%. 

 Quanto aos questionamentos sobre a diferença entre caule e raiz e onde eles se 

desenvolvem, no primeiro momento, o grupo não respondeu. No entanto, após a explicação, 

foi apresentada a seguinte resposta para a pergunta 1 e 2: 

 

1. “ a raiz pega a água e o caule transporta”. 

2. “ embaixo da terra, ar, água e parasitando o ar.” 
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 O grupo 2 também apresentou erros ao classificar os exemplares exibidos em caule ou 

raiz antes e após a explicação. O grupo classificou a batatinha como raiz, mesmo depois da 

aula.  

 Quanto aos questionamentos sobre a diferença entre caule e raiz e onde eles se 

desenvolvem, respectivamente, no primeiro momento o grupo respondeu: 

 

1. “O caule vai para cima e raiz para baixo” 

2. “A raiz se desenvolve em outra planta e o caule acima das raízes” 

  

 No segundo momento, após a explicação, foi apresentada a resposta correta para a 

pergunta 1 e 2: 

 

1. “A raiz pega a água e os nutrientes do solo e leva para o caule que leva para as outras 

partes, o caule serve para sustentar as outras partes da planta”. 

2. “aéreo, subterrâneo, na água”. 

  

 O grupo 3 apresentou erros ao classificar os exemplares exibidos em caule ou raiz, 

pois classificou a batatinha e o alho como raiz. Porém, após a explicação, apresentou 

rendimento positivo, classificando corretamente todos os exemplares. 

 Quanto aos questionamentos sobre a diferença entre caule e raiz e onde eles se 

desenvolvem, no primeiro momento, o grupo não respondeu e após a explicação não 

apresentou nenhuma resposta para a questão 1. No entanto, após a explicação, foi apresentada 

a seguinte resposta para a pergunta 2: 

 

2. “ terra, água enrolada em outra árvore “ 

 

 Analisando as respostas iniciais sobre a função do caule e raiz, percebemos que os 

alunos apresentavam dúvidas, que foram sanadas após a explicação. Com a aplicação da 

atividade, os alunos tiveram a oportunidade de rever suas respostas anteriores. Ao usar a 

dialogicidade e oportunizar ao aluno o contato com os exemplares, permitimos a eles 

responder conscientemente, escrever sobre a função e discutir entre os seus pares, facilitando 

e aprimorando a compreensão do conteúdo. Por isso, pode-se dizer que, a partir desta 

socialização, os alunos construíram conhecimento, indicando, assim, a aprendizagem 

significativa e não a mera transmissão de conhecimento.  
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 Houve questionamentos, socialização, leitura, escrita, participação coletiva, 

características de um ensino inovador que tem como ponto de partida o conhecimento prévio 

dos alunos. Atividades com essas características só vêm reafirmar o que Moreira e Mansini 

(2011) dizem: [...] a aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação cognitiva entre o 

novo conhecimento e o conhecimento prévio.  

 Nesse processo de subordinação, as novas informações sobre as partes que compõem 

as plantas o caule e a raiz, potencialmente significativas, quando foram assimiladas, 

provocaram mudanças nos subsunçores – o conhecimento dos alunos sobre caule e raiz torna-

se mais inclusivo e existente na estrutura cognitiva dos sujeitos. Essa interação entre a nova 

informação e o subsunçor gerou uma informação que não necessariamente é igual à nova 

informação ou igual ao subsunçor. Para Ausubel, o produto da interação entre subsunçor e as 

novas informações está sujeito a diversas modificações ao longo do tempo. Moreira (2006) 

salienta que esse processo interacional, ‟a‟, é contínuo e dinâmico, fruto de diversas 

interações entre as ideias dos alunos e os conceitos ensinados. 

 Ao fim da atividade, acreditamos ter ocorrido aprendizagem significativa subordinada  

correlativa que, segundo Ausubel (2000, p. 3), é uma extensão, elaboração, modificação ou 

qualificação de proposições anteriormente aprendidas, como demonstrado pela resposta do 

grupo 2 ao se referir à função do caule: 

 

“A raiz está no ar, terra e na água, e ela suga a água e os nutrientes e leva para o caule que 

leva para as outras partes, o caule serve para sustentar as outras partes da planta. O caule tem 

condutor para isso”. 

 

 Antes da intervenção os alunos conheciam os vegetais apresentados, mas não as 

estruturas raiz e caule bem como seu desenvolvimento e função. No contexto da Teoria 

Ausubeliana, com a apresentação do conteúdo (novos conhecimentos potencialmente 

significativos) utilizando os exemplares e orientando os alunos, foi gerado um produto 

interacional, e os dois conhecimentos (prévio e o subsunçor) foram modificados.  

 

3.8 ATIVIDADE: FEIRA BOTÂNICA  

  Iniciamos o encontro questionando os alunos sobre a importância da raiz, caule, folha, 

flor, fruto e semente. Em seguida, foi retomado o roteiro que em aula anterior foi distribuído 

aos alunos sobre os órgãos vegetais para que eles tivessem acesso ao conteúdo antes e 
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participassem das discussões. Os componentes foram divididos em 4 grupos e cada grupo 

buscou responder de acordo com a sua vivência.  

 Em seguida, foi realizada a dinâmica “vamos às compras”, uma adaptação da pesquisa 

de Bitencourt e Macedo (2013). Vários exemplares de caule, raiz, folhas, flores, frutos e 

sementes foram expostos sobre uma mesa. Os alunos foram divididos de acordo com as partes 

dos vegetais; Grupo 1 – Raiz; Grupo 2 – Caule; Grupo 3 – Folha e flor; e Grupo 4 – Fruto e 

semente. 

 Grupos 1 e 2, ao verificarem os vegetais expostos, classificaram corretamente todos os 

itens apresentados.  

 Quanto ao Grupo 3, embora tenham sido usados exemplares bastante conhecidos como 

couve-flor, brócolis, hibisco (flores), alface e repolho, o grupo comprou o coentro (semente) e 

couve flor como folha, e deixou de comprar a alface e o couve como folha. 

 O Grupo 4 teve mais acertos que o Grupo 3 na compra, esquecendo de incluir na lista 

a semente de coentro. Quanto aos frutos, compraram o abacaxi e a maçã. Mas, ao final da 

aula, foi explicado que o abacaxi é uma infrutescência, que é originado da fecundação de 

vários ovários. E a maçã, que foi partida, e em seguida foi-se exposto o verdadeiro fruto, que 

é a parte que envolve a semente e não a comestível (RAVEN,et.al.,2007). Outra novidade 

para eles foi sobre o milho, quando ficaram sabendo que cada grão corresponde a um fruto.  

 O experimento didático deve objetivar o desenvolvimento do caráter investigativo de 

modo a facilitar a interrelação da disciplina, permitindo que os alunos manipulem objetos e 

ideias, e negociem significado entre si e com o professor, durante a aula, transformando-se em 

oportunidade para que o sujeito extraia de sua atitude as conseqüências que lhe são próprias e 

aprender com erros tanto quanto com os acertos (FELTRE, 1995).   
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Figura 4 - Órgãos vegetais apresentados para a “feira de Botânica” 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

 As atividades experimentais quando aplicadas nos permitem perceber a mudança no 

pensamento crítico dos alunos. Os estudantes aprendem e compreendem os fenômenos 

teóricos na execução das práticas, além de relacionar os experimentos com situações 

vivenciadas em seu dia a dia (KRASILCHICK, 2011). Além disso, estes não devem ser 

exclusivamente realizados em um laboratório com roteiros seguidos nos mínimos detalhes, 

mas sim a partir de um problema ou questão a ser respondida (BRASIL, 2002, p.71). 

 A feira Botânica foi um desafio com valor sociocultural, pois a feira é uma atividade 

comercial que faz parte do cotidiano dos alunos.  

 

3.9 ATIVIDADE: ESTUDO DE CASO: PLANTAS MEDICINAIS 

  Para o estudo sobre plantas medicinais, a estratégia escolhida foi o estudo de caso. Sá 

e Queiroz (2009) definem o estudo de caso como uma variante que permite ao aluno construir 

seu conhecimento a partir de situações problemáticas advindas do cotidiano.  

 O uso de plantas com finalidade terapêutica é tão antigo quanto a história da 

humanidade, sendo, na maioria das vezes, a única fonte utilizada para fins medicinais. 

Conforme Maciel e colaboradores (2002), elas podem ser encontradas e comercializadas em 

feiras livres, mercados populares e em quintais residências, tanto em regiões pobres como nos 

grandes centros. Podemos intuir, então, que elas, além de serem encontradas e descobertas 

facilmente, podem ainda movimentar o comércio brasileiro e fazem parte do nosso cotidiano, 

seja como remédio, alimento, enfeite, dentre outras possibilidades.  
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 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define planta medicinal como sendo todo e 

qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas 

com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos (MACIEL et al., 

2002). 

 Para o encontro, cujo tema abordado foram as plantas medicinais, contamos com a 

participação de uma palestrante farmacêutica que apresentou para os alunos a diferença entre 

plantas medicinais e fitoterápicos. 

 Em seguida, foi explicado que o poder curativo das plantas está relacionado ao 

princípio ativo que é a substância química presente na planta responsável pela cura da doença.  

 Foram apresentadas a eles as diferentes maneiras de se produzir chás, como a infusão, 

a decocção, as tinturas (garrafadas). Foi explicitado também que a maneira correta de se fazer 

o chá com flores e folhas da planta é por infusão, fato desconhecido pelos alunos.  

 A palestrante falou aos alunos que o uso das plantas medicinais é, em grande parte, 

embasado pelo conhecimento popular que não se trata de crendices, mas de constatação de 

cura durante toda a história da humanidade em várias culturas diferentes. O senso comum 

deve estar embasado pelo conhecimento científico. Foi ressaltada a importância do 

conhecimento popular e como ele exerce influência, sobretudo, para o uso de determinada 

planta ou do modo de usar.  

 Ainda foi dito que, antes de seguir o conhecimento popular, é necessário verificar a 

sua veracidade. O desconhecimento deste fato e a falta de informação pode induzir o 

indivíduo ao uso incorreto das ervas ou plantas medicinais. Abaixo são apresentados alguns 

questionamentos experiências vivenciadas pelos alunos: 

   

 FA1 - “ A planta seca tem o mesmo valor de uma natural?” 

 FA2 - “ O capim da lapa abaixa ou aumenta a pressão?” 

 FA3 - “Já comi muita semente de abóbora para matar os vermes.“ 

 FA4 - “Antigamente quando a gente quebrava o braço usava          

mastruz no lugar do gesso que é usado hoje. “ 

  FA5 - “Não vou tomar esse chá, pois tenho pressão baixa” 

 

 Foi solicitado aos alunos que trouxessem plantas que tivessem no quintal e 

descrevessem qual era o seu uso medicinal. Com os vários exemplos de plantas, pedimos para 

que os mesmos identificassem e falassem um pouco sobre o nome e para que serviam. 

 Passamos para a segunda fase onde colocamos no centro, na sala, várias figuras de 

plantas para que cada um pegasse um exemplar, identificasse e falasse sua utilidade. Abaixo, 

imagens de algumas espécimes utilizadas: 
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Figura 5 - Espécies de plantas medicinais 

 
Babosa - Aloe vera  (L) 

 
Capim santo - Cymbopogon 

citratus (DC) Stapj. 

 
Hortelãzinho - Mentha pulegium L. 

 
Alecrim - Rosmarinus officinalis 

L. 

Fonte: http://projetojardins.webnode.com.br, 2015 

 

 Os estudantes analisaram e identificaram, dentre os exemplares, quais eram utilizados 

na culinária e que tinham potencial medicinal. Os exemplares apresentados foram: laranja, 

boldo, santa bárbara, noz moscada, “paratudo”, dentre outros. 

 Também analisaram as sementes (abóbora). Houve também cascas de caule (pau-ferro, 

canela) e folhas (erva-doce, cidreira, laranja).  

 Relataram também suas experiências com as garrafadas, que são preparadas com o 

álcool e alguma planta. Dentre os preparados, os mais conhecidos e citados por eles foram: 

pau-ferro e álcool, para problemas estomacais de má digestã; o mastruz com álcool, usado 

como anti-inflamatório e outros. Também foi relatado o uso das garrafadas após o parto das 

mulheres. “Quando tive o meu primeiro filho, servi coquinho para as visitas” (FA7). 

 Após a identificação das espécimes Botânicas, foram relatados os usos medicinais das 

mesmas, sendo: identificado na berinjela o potencial para diminuição do colesterol e o 

mastruz como anti-inflamatório. O boldo sendo usado em problemas gástricos e do fígado, a 

folha de laranjeira foi citada como calmante e antitérmico, assim como o capim-cidreira, 

utilizando as folhas no preparo de chás. 

 “Minha mãe usa berinjela batida no liquidificador para controlar o colesterol” (A6, 25 

anos). 

 “O mastruz machucado e colocado em álcool é ótimo para desinflamar” (A4, 40 anos). 
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 Todos relatavam suas vivências e sentiram-se valorizados por estarem contando suas 

histórias, e a aula fluiu em um clima de descontração. 

 Os conhecimentos que os alunos demonstraram sobre a indicação de plantas 

medicinais para tratamento de diversas doenças fazem parte da cultura do homem do campo e, 

como já foi mencionado, os alunos da EJA que participaram da pesquisa são em maioria 

advindos da zona rural onde desenvolvem atividades agropecuárias. Essas informações são 

subsunçores presentes na estrutura cognitiva. São conhecimentos prévios adquiridos no meio 

familiar e são o chamado senso comum por não ter base científica.  

 Os estudos de caso oportunizaram aos pesquisandos analisarem situações problema, 

relacionadas a fatos reais com o objetivo de solucioná-las. Por isso, esta é uma maneira 

diferenciada de trabalhar determinados conteúdos em sala de aula de forma eficaz, pois 

permite ao discente uma formação ampliada de conhecimento, embora pouco difundida. 

Segundo Sá e Queiroz (2009), embora o estudo de caso seja uma estratégia eficiente, são raras 

as publicações que os trazem como metodologia de ensino.  

 Criados pela pesquisadora, os casos apresentados para análise e resolução pelos alunos 

foram apresentados por meio de slides pela palestrante de maneira interativa e instigante, e 

funcionaram como estimuladores da estrutura cognitiva dos alunos. Assim como os 

questionamentos, os slides usados como recursos didáticos. Os quadros abaixo apresentam os 

casos 1, 2, 3. 

Quadro 3 – Estudo de caso 1 – Uso de chás 

Caso 1 aplicado aos alunos ao final da palestra 

João sempre viveu no campo, trabalhando na lavoura para sustentar a família, conhecia 

tudo sobre as plantas. Casado com Joana, tinha dois filhos. Certo dia, juntamente com 

Joana, decidiu mudar para a cidade mais próxima da fazenda, Encruzilhada, pois sentia 

necessidade de proporcionar aos filhos o contato com uma escola melhor, para que 

tivessem um destino diferente do seu. E lá se foram! 

No primeiro dia de aula, um fato triste aconteceu: o filho mais novo tomou um lanche: 

pão com iogurte. No entanto, ao chegar em casa, começou a sentir um enjoo, que 

culminou em vômito e diarreia. Dona Joana logo correu para a cozinha e preparou um 

chá para seu filho. Que tipo de ervas você acredita ter feito parte do chá de dona Joana 

para resolver o problema da diarreia do filho? Em sua opinião, o que pode ter acontecido 

com o filho de D.Joana? Se você estivesse lá, que sugestão de ervas para chá você daria 

para a mãe do menino? 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 
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 Após a leitura do Caso 1, os alunos foram apresentando suas respostas que foram 

anotadas no quadro pela professora e gravadas em áudio. 

 

Quadro 4 – Resposta para o estudo do Caso 1- Uso de chás 

A causa Ervas usadas Sugestão 

Infecção intestinal 

Barriga Cheia 

Comida estragada 

Boldo 

Erva-cidreira 

Noz-moscada 

Santa Bárbara 

 

 

Boldo-Plectranthusbarbatus Andr. 

Erva-cidreira - (Melissa officinalis L.) 

Noz-moscada- (Myristica bicuhyba Schott ex 

Spreng.) 

Santa Bárbara- (Melia azedarach L.) 

Suco de goiaba-(Psidium guajava L.) 

Espinheira Santa- (Maytenus ilicifolia Mart. 

ex Reissek) 

Maçã-(Malus domestica Bolkh) 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 

  

 Para a resolução do primeiro caso, foi apresentada uma situação corriqueira a qual os 

alunos demonstraram seus conhecimentos prévios e uma compreensão mais elaborada acerca 

das plantas que podem ser utilizadas para solucionar problemas estomacais e intestinais e 

vômito, conforme relataram por meio de suas falas: 

 

FA1 – “ Eu acho que ele comeu demais por isso fez vômito” 

FA2 – “A dor de barriga por ter sido causada pela comida que estava 

estragada” 

FA3 – “Ele pode ter o estômago sensível para esse tipo de comida. Na 

roça não tem isso “ 

FA4 – “Se fosse meu filho eu dava um purgante de azeite. Uma vez 

tomei purgante de azeite de mamona para limpar o intestino”. 

 

  

 Durante a aula foi dito que, apesar das plantas medicinais constituírem um produto 

natural, elas também podem fazer mal e causar efeitos nocivos ao indivíduo, tanto as plantas 

utilizadas para curar as doenças quanto outras que possuem elevada toxicidade, mesmo se 

ingerida em pouca quantidade. 
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Quadro 5 – Estudo de caso 2 – Plantas tóxicas 

Caso 2 aplicado aos alunos ao final da palestra 

Pedro, morador da cidade desde criança, desgostoso com a onda de violência cotidiana, 

resolve se aposentar e passar a morar no campo.  

- Maria, minha querida, estou cansado desta vida agitada. Agora que me aposentei, 

gostaria de morar no campo. Vamos criar o nosso filho longe dessa onda de violência? 

 - Morar no campo tem sido o meu sonho desde aquele dia que fomos assaltados na porta 

de casa. Não que vamos estar livre disso lá, mas, com certeza, teremos uma qualidade de 

vida melhor, respondeu Maria. 

A busca pela nova moradia, a mudança, e a esperança de uma vida melhor!  

O que Pedro não esperava era que seu único filho, uma criança tão inocente, ficasse doente 

logo nos primeiros dias. Seu filho, certamente atraído pelo colorido, mastigou a folha de 

uma planta que desconhecia, e passou mal. O que teria acontecido com o filho de Pedro, 

ao mastigar a folha daquela planta tão vistosa?  

1. Que planta poderia ter causado tal alergia ao filho de Pedro? 

2. Como você ajudaria Pedro, caso você estivesse lá? 

3. Você conhece algum tipo de planta tóxica? Qual? 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 

 

 

Quadro 6 - Respostas dos alunos para o estudo do caso 2 – Plantas tóxicas 

A causa Sugestão Plantas tóxicas/ Região 

Planta venenosa 

Mastigou a folha de 

comigo ninguém pode 

 

 

Leite 

Bastante água 

Água morna para ele 

vomitar 

Levar para o hospital 

 

Mandioca brava-(Manihot utilissima 

Pohl) 

Saia-branca-(Datura suaveolens L.) 

Comigo ninguém pode--( 

Dieffenbachia amoena Hort.ex Gentil) 

Coroa de cristo-(Euphorbia millii 

Des Moul.) 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 

 

 O uso corriqueiro das plantas medicinais tem mostrado que muitas plantas possuem 

substâncias perigosas. Segundo Maciel et al. (2002), já é cientificamente comprovado o 
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potencial agressivo apresentado por diversas plantas e, por isso, o seu uso deve ser controlado 

e cercado de cuidados, devendo ser respeitado seu grande potencial tóxico. Isso revela que, 

embora as plantas apresentem poder curativo, o seu uso indiscriminado deve ser proibido, 

contrariando o conhecimento popular que diz que as “plantas são usadas há milênios e por 

isso são seguras” (Idem, 2002). 

 

Quadro 7 – Estudo de caso 3 – Plantas usadas como calmante 

Caso 3 aplicado aos alunos ao final da palestra 

Antônio está morando em Salvador, deixou a cidade de Vitória da Conquista ainda jovem. 

Depois de muitos anos sem ver os familiares, amigos e colegas, decide voltar a sua cidade 

natal para rever a todos. Em sua carta diz à mãe: 

“- Mãe, estou com muita saudade de todos. Estou indo aí fazer uma visita. Me aguarde.” 

Dona Maria sente o coração palpitar e fica cheia de ansiedade, imaginando como será bom 

rever o filho. Porém, algo a deixa intranquila e preocupada: o perigo das estradas. Isto porque 

viu uma matéria no jornal que mostrava um acidente de ônibus vindo de São Paulo para a 

Bahia. Dona Maria, a partir do recebimento da notícia, passou a ter insônia e ficar nervosa e 

ansiosa. 

1. Que planta medicinal pode ser usada para Dona Maria se tranquilizar?  

2. Que parte da planta sugerida contém o princípio ativo que acalma as pessoas? 

3. Como você define princípio ativo? 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 

 Após a leitura do Caso 3, os alunos deram retorno bastante abrangente como 

explicitado na tabela abaixo: 

 

Quadro 8 – Respostas para o estudo do Caso 3 - Plantas usadas como calmante 

Plantas/calmante Parte usada 

Maracujá - ( Passiflora sp.) flor, semente, casca,  

Camomila - ( Matricaria camomila M. recutia) semente, folha 

Laranja - (Citrus sinensis. L) folha, flor 

Alface - (Lactuca sativa. L) raiz e folhas 

Cidreira - (Melissa officinalis L.) folha, caule, flores 

Valeriana - (Valeriana officinalis L.) raiz  

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 
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 As plantas citadas pelos alunos têm como característica combater a ansiedade e o 

nervosismo. 

 Com o desenvolvimento das aulas de ciências voltado para a identificação e uso de 

plantas para todos os fins, inclusive medicinais, verificou-se que os alunos demonstraram 

interesse e curiosidade no processo de aprendizagem, pois tratou-se de uma aula diferenciada 

com aplicação de práticas instrutivas, além da exposição do histórico de uso das plantas 

medicinais desde os tempos remotos, fazendo uma comparação entre conhecimento popular e 

conhecimento científico. 

 As aulas expositivas dialógicas se mostraram eficientes no processo de ensino-

aprendizagem, pois os alunos questionaram, compartilharam experiências e visões de mundo, 

cada um de acordo com sua vivência e conhecimento prévio adquirido sobre os usos da 

medicina alternativa. 

 O resgate e a valorização dos saberes populares, quanto ao uso de plantas medicinais, 

que os alunos da EJA trazem consigo, também contribuíram na construção do conhecimento 

no ramo da EtnoBotânica, levando a um aprendizado significativo e contextualizado. 

 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio apontam que as atividades práticas 

dinâmicas ou experimentais não garantem a produção de conhecimentos significativamente, 

mas é uma importante ferramenta para construção do mesmo. 

 Sabemos que vários fatores precisam ser considerados na elaboração de uma proposta 

do ensino na EJA para possibilitar a escolarização de pessoas que estão fora da faixa etária e 

daqueles que, por diversos motivos, estão longe da escola há algum tempo. Nesse sentido, a 

metodologia de ensino deve apreciar uma dinâmica diferenciada que envolva os alunos em 

questões relacionadas ao seu cotidiano e resultando na vida prática (PICONEZ, 2006). 

 Esta atividade desenvolvida com o uso de plantas medicinais possibilitou a elaboração 

de atividades experimentais com resolução de casos como estratégias pedagógicas inovadoras 

para o ensino básico de Ciências, bem como promoveu a conexão do educando com a 

natureza científica de identificação de plantas medicinais e seu uso popular. A utilização de 

plantas medicinais como instrumento didático para facilitar o ensino de Botânica nesta 

experiência tornou-se uma ferramenta muito eficaz na aprendizagem. 

 É possível que tenha ocorrido, nessa situação pedagógica, aprendizagem significativa, 

a qual ocorre quando a nova idéia se relaciona de forma não-arbitrária e lógica numa 

combinação de conteúdos inter-relacionados e relevantes. Não foi uma aprendizagem 

mecânica sem associação a conceitos relevantes presentes na estrutura cognitiva. Os 

conhecimentos prévios sobre o uso medicinal de plantas fazem parte da cultura dos alunos e 
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foram combinados com as informações de caráter científico, ampliando os horizontes dos 

alunos. 

 Ao relacionar a ideia de poder curativo das plantas com princípio ativo, um conceito 

científico, os alunos demonstraram terem incorporado às suas concepções alternativas novos 

saberes, e de maneira supostamente significativa. Os alunos, por meio de suas indicações, 

demonstraram utilizar plantas cujo princípio ativo tem poder relaxante e calmante. Sobre o 

princípio, foi dito por eles: 

 

FA1 –“ é o remédio presente na planta” 

FA2 – “ é a substância que funciona como remédio na planta” 

FA3 – “ é o fitoterápico da planta” 

 

 Nesse sentido, o subsunçor pode ser um conceito, uma ideia ou uma proposição que já 

existe na estrutura cognitiva e pode servir como ancoragem à nova informação de tal forma 

que ela adquira significado para o indivíduo (AUSUBEL, 1980). 

 Por meio das práticas experimentais que contribuíram significativamente para o 

aprendizado, vimos despertar o olhar científico do aluno, assim como também ajudou os 

professores da instituição escolar a perceberem novas maneiras de trabalhar os conteúdos em 

sala de aula.  

 É fundamental que o professor seja um articulador, influenciando na dinâmica 

discursiva em sala de aula ou laboratório, dando oportunidade para que os alunos pensem e 

argumentem sobre os fenômenos e incentivando-os no desenvolvimento de aspectos 

relacionados à criatividade e a criticidade para a compreensão da sua realidade 

 

Figura 6 - Imagem do momento sobre plantas medicinais 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015 
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3.10 ATIVIDADE: APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO  

 Como atividade final, foi aplicado um questionário com a finalidade de observar a 

evolução do conhecimento dos alunos e a ocorrência da aprendizagem significativa por meio 

da comparação das respostas apresentadas no início e final da pesquisa. 

 Para sistematizarmos os resultados dos desempenhos gerais, fizemos uma análise 

comparativa do desempenho dos estudantes a partir das respostas apresentadas. Dessa forma, 

verificamos que os alunos apresentaram melhor desempenho no QF e expressamos esses 

resultados por meio de gráficos. 

 

Gráfico 1 – Definição do termo planta 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Questionário inicial – Apêndice B) 

 

 Para o primeiro questionamento, os novos termos apresentados foram: alimentação, 

medicina, móveis, purificadores de ar. Dessa forma, obtivemos indícios da inclusão dos 

conceitos científicos que estes alunos apreenderam em relação ao conceito de plantas, a 

eficácia das estratégias utilizadas em cada atividade desenvolvida, e como os conhecimentos 

prévios foram fundamentais para essa aquisição. A aprendizagem significativa é aquela que se 

relaciona e se interliga às aprendizagens realizadas e a conteúdos pré-existentes nos sujeitos 

(AUSUBEL, 2000). 

Nesse caso, os resultados apresentados antes e depois da intervenção revelaram que os 

alunos já possuíam o conceito de planta e o representaram simbolicamente por meio das 

palavras, partindo do específico e, em seguida, associando-o a outro mais geral. Com isso, 

pressupomos que ocorreu para esses alunos a aprendizagem significativa do tipo subordinada, 

que é o tipo mais comum de aprendizagem significativa e à qual os outros tipos se 

subordinam. 
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Gráfico 2 – Conhecimento do termo Botânica 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Questionário inicial – APÊNDICE B) 

  

 As respostas dos alunos apresentadas para esta questão, ao final da pesquisa, revelam 

que a escola é de fato o lugar de produção e sistematização de conhecimentos. 

 Hoje, várias são as fontes de informação acerca dos mais variados temas. Mas, à 

escola é ainda dado o papel de produção e disseminação do conhecimento. Krasilchik (2001) 

destaca o espaço escolar como um dos espaços mais relevantes para a ampliação dos 

conhecimentos dos alunos sobre ciências e ainda se constitui como lugar de desenvolvimento 

de criatividade e formação plena do cidadão. 

 

 Gráfico 3 – Os órgãos que compõem uma angiosperma 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Questionário inicial – APÊNDICE B) 

 

 Sobre o conhecimento re-construído, elaborado sobre as partes que compoem uma 

planta angiosperma, ficou bem evidente a compreensão  quando comparado ao questionário 

inicial. A maioria dos alunos não teve dúvida de que raiz, caule, folha, flor, fruto e semente 

são as estruturas que fazem parte da composição de uma angiosperma, planta completa 

(RAVEN,et.al., 2007). 
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 O desempenho progressivo para esta questão pode estar relacionado à influência da 

articulação entre conteúdo e estratégias utilizadas. O uso de diversas estratégias, utilizando o 

grupo de plantas angiospermas, promoveu, portanto, maior familiarização dos estudantes com 

o conteúdo que faz parte do seu cotidiano.  

 Com a atividade “Feira Botânica”, possivelmente após a promoção da reconciliação 

integrativa promovida a partir de indagações feitas pela pesquisadora, os alunos 

compreenderam que uma planta angiosperma apresenta órgãos vegetativos, que são 

importantes para o processo vital delas, havendo uma mudança em sua estrutura cognitiva, 

com as novas informações, de maneira subordinada correlativa a respeito das funções 

vegetativas desempenhadas pelas raizes, caules, folhas, flores, frutos e sementes, para a 

sobrevivência das plantas.  

 Por meio da análise do número de acertos obtidos pelos alunos antes e depois da 

intervenção, nos dois testes, foi possível identificar um significativo aprimoramento dos 

conceitos de Botânica no que tange ao conteúdo órgãos vegetais, uma vez que, por meio das 

aulas, ao aluno foi oportunizado o confronto entre seus conhecimentos, muitas vezes atrelados 

ao senso comum ou a concepções alternativas, com os novos conhecimentos decorrentes das 

intervenções realizadas nessa pesquisa. 

 As plantas fazem parte de nossa vida cotidiana desde tempos remotos. Elas fazem 

parte da história da humanidade (MINHOTO, 2002). Mas, no momento inicial, os alunos 

citaram de forma vaga como eles utilizavam as plantas no seu dia-a-dia. Porém, após 

intervenção, os alunos passaram a refletir sobre o uso desses seres e termos como 

ornamentação, referindo-se à roseira e à samambaia como uso cosmético e também como são 

utilizadas para a produção de perfumes, cremes, shampoo e até sobre a utilização dos musgos.  

 Foram citados o jacarandá e a sucupira na produção de móveis. No entanto, 

alimentação e uso medicinal foram os termos mais citados, tendo como plantas mais citadas: 

alface, feijão, erva-cidreira, erva-doce. 
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Gráfico 4 – Importância das plantas para a vida cotidiana 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015 (Questionário inicial – APÊNDICE B) 

  

 Ao compararmos as respostas do questionário inicial e final para esta pergunta, 

percebemos o quanto as estratégias foram bem utilizadas, pois permitiram aos alunos 

perceberem que as plantas têm uma diversidade de utilidade para o homem e que a sua 

manutenção no planeta só é possível devido à troca intrínseca entre ambos (MINHOTO, 

2002).  

 Para esta questão, observou-se a marcante presença da visão antropocêntrica, pois o 

homem ainda vê as plantas como seres que atendem às suas necessidades vitais: respiração, 

nutrição, produção de móveis, produção de produtos de beleza, remédios. Foi observado que, 

ao final da pesquisa, 02 alunos relacionaram as plantas a seres purificadores de ar, 

possivelmente relacionando este fato ao da produção de oxigênio por meio da fotossíntese. 

 As respostas ao questionário final revelaram que houve por parte dos alunos a 

aprendizagem subordinada, que acontece quando uma nova informação relaciona-se com 

ideias subordinadas específicas da estrutura cognitiva existente ou com um vasto conjunto de 

ideias antecedentes que sejam relevantes. Novos conhecimentos sobre as plantas foram 

agregados aos conhecimentos prévios dos alunos. Segundo Ausubel (1980), quando há 

mudança nos subsunçores, com a integração de novos conhecimentos, modificando-o de 

forma a ampliá-lo, esta é uma forma de aprendizagem signficativa subordinada correlativa. 

Novas aprendizagens significativas trazem significados suplementares aos signos e símbolos 

preexistentes, bem como novas relações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A sociedade contemporânea tem se caracterizado pelo uso de novas tecnologias, pela 

velocidade com que as informações são disseminadas, pela conectividade, globalização e 

constante evolução. Assim como progride sem parar e não há como voltar atrás, a educação 

precisa evoluir. Não é mais possível prosseguir com práticas pedagógicas que limitem o aluno 

a ouvir, memorizar sem questionar e responder avaliações como se o que expressa é de 

interesse apenas do professor. Isso porque, quando o aluno memoriza conteúdos que não 

fazem sentido para ele, logo após a prova, este é total ou parcialmente esquecido.  Uma 

reflexão por parte dos educadores leva à busca de novas metodologias, as quais sejam mais 

adequadas aos objetivos que pretende alcançar, além de selecionar e organizar conteúdos que 

sejam importantes e que levam a comprometer-se ainda mais com seu trabalho. 

 Por mais que as autoridades governamentais determinem o sistema educativo, são os 

profissionais da educação que conduzem o trabalho na realidade das escolas. A legislação 

brasileira dá direito a frequentar instituições de ensino para a parcela da população que está na 

faixa etária adequada, bem como para aqueles que, por alguma razão, abandonaram os 

estudos e pretendem retornar ao meio escolar e completar sua formação. 

 A educação de jovens e adultos teve sua gênese no Brasil na época do Império, quando 

foram elaboradas várias reformas educacionais que preconizaram a necessidade de haver 

classes noturnas de ensino elementar para adultos analfabetos. Essa iniciativa resultou em 200 

mil alunos frequentando as aulas de ensino elementar para adultos analfabetos em 1876. 

Em 1940, diante dos altos índices de analfabetismo no país, a educação de adultos passou a 

ter importância e foi criado um fundo destinado à alfabetização de adultos analfabetos. Em 

1945, surgiu um movimento de fortalecimento dos princípios democráticos, e a  UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) foi criada. A partir daí, 

os países integrantes do órgão são conclamados a buscar meio para educar a população adulta 

analfabeta. 

 A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 estabeleceu principios básicos para a EJA:  

“[...] igualdade de condições para o acesso de permanência na escola; [...] 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; [...] garantia de padrão de 

qualidade; [...] valorização da experiência extra-escolar; [...] vinculação 

entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”.  

 

 De lá para cá, o ensino da EJA evoluiu, e a legislação atual garante o ensino para 

jovens e adultos, considerando suas especificidades, necessidades, esperanças em relação à 
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vida, sua identidade e inserção no mundo do trabalho. Os atuais desafios da educação de 

Jovens e Adultos são elevar o padrão de qualidade do ensino e alcançar o maior número 

possível de jovens e adultos.  

 Assim, a EJA dá oportunidade de pessoas que estão fora da faixa etária escolar 

voltarem a estudar e completar sua formação. O ensino tradicional, baseado na transmissão de 

informações que são memorizadas e cobradas em avaliações pontuais e classificatórias, tipo 

de ensino consolidado há muitas décadas, não tem logrado resultados satisfatórios. 

 Em se tratando especificamente do ensino de Botânica, percebemos que este é pautado 

nas aulas expositivas com o professor como figura central da aprendizagem, o qual ministra 

aulas lineares e descontextualizadas da realidade do aluno. Assim, o aluno fica na condição de 

espectador passivo e não estabelece relação entre os conteúdos aprendidos na escola e a 

realidade. As aulas práticas, na maioria das vezes, ficam de fora, e, dessa forma, torna-se 

difícil compreender aspectos associados à estrutura e fisiologia das plantas. 

 O ensino de Botânica, alicerçado na memorização de conceitos sem aplicações 

práticas, resulta numa aprendizagem mecanicista ineficiente. Por outro lado, o ensino de 

Botânica voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao 

aluno absorver informações, compreendê-las, reelaborá-las e utilizá-las na vida e no seu 

trabalho aprofunda e consolida o aprendizado.  

 No intuito de alavancar a qualidade da educação, teorias que valorizam o sujeito 

aprendiz como agente ativo de sua aprendizagem trouxeram novas perspectivas e esperanças 

para o ensino. Tais teorias são denominadas construtivistas, por motivarem o estudante a 

construir seu conhecimento a partir de sua experiência, ativando seus conhecimentos prévios e 

agregando os saberes escolares com a mediação do professor, cujo desempenho para a 

promoção da aprendizagem significativa só será validado a partir do reconhecimento da 

importância do seu papel social.   

 O aprendizado precisa ser significativo para que seja consolidado. A teoria de Ausubel 

(1980) enquadra-se no rol das teorias construtivistas e propõe a aprendizagem significativa. 

Esta foi formulada na década de 1960, mas continua atual e pode ser incorporada na prática 

pedagógica dos diferentes níveis de ensino, principalmente ao Ensino de Jovens e Adultos. 

 De acordo com as ideias de Ausubel (1980), o aluno é considerado como sujeito de 

sua aprendizagem na medida em que os conhecimentos que ele traz de sua vida, de suas 

experiências e vivência são ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos.  
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 Os alunos da EJA são especialmente dotados de experiências por terem mais idade e 

por precocemente terem entrado no mercado de trabalho. A volta ao meio escolar representa 

um grande passo e elevação da auto-estima desses sujeitos. 

 A aprendizagem significativa considera o aluno como agente ativo de sua 

aprendizagem, e o professor age como mediador do processo. As experiências vivenciadas 

pelo aluno são levadas em consideração e assim o aluno é libertado da categoria de assistente 

passivo, que não opina e apenas absorve o que lhe é ensinado, estabelecendo relação entre o 

que aprende na escola e a sua vida (seu corpo, seu cotidiano, as práticas políticas, culturais, e 

de comunicação da sociedade em que vive, etc.). 

 A promoção da aprendizagem significativa deve fazer parte de uma prática educativa 

libertadora, como nos ensino Paulo Freire, com formação de cidadãos críticos e conscientes 

dos seus papéis na sociedade. Não podemos falar em ensinar para a libertação dos sujeitos 

quando oprimimos e impedimos a liberdade de expressão e exposição de ideias. Dái a 

importância de nos apropriarmos desssa ideias e as incorporarmos ao nosso fazer pedagógico, 

transformando a partir delas a nossa prática. 

 A aplicação da teoria de Ausubel nas aulas de Botânica pode auxiliar o aluno a dar 

significado a conceitos científicos, formular questões, diagnosticar e propor soluções para 

problemas reais com base em elementos da Botânica, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos na construção do conhecimento.  

 Para tanto, a preparação das aulas requer um direcionamento para que o aluno construa 

significado, e isso requer, por parte do professor, preparação cuidadosa das aulas com seleção 

de conteúdos relevantes e atividades motivadoras, pesquisa, estudo, conhecimento teórico e 

dedicação. 

 As orientações teóricas para uma prática pedagógica são muito pertinentes, mas é 

necessário que o professor mude sua postura buscando transformar e adequar sua prática 

pedagógica a serviço do aprendizado. Assim, cabe à escola proporcionar situações em que o 

aluno se sinta como parte de um contexto de aprendizagem.  
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

Prezado (a) Senhor(a),  

 

 Eu, Rosalina Evangelista dos Santos, estou realizando juntamente com a orientadora 

Profª Drª Guadalupe Edilma Licona de Macedo o estudo: O ENSINO DE BOTÂNICA EM 

CLASSES DE JOVENS E ADULTOS POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS: 

AVALIANDO A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, com o objetivo geral avaliar como 

ocorre a evolução do conhecimento sobre os conteúdos de Botânica, após a aplicação de uma 

sequência didática, numa classe de jovens e adultos em uma escola pública de Encruzilhada-

Ba, tendo como referência a Teoria da Aprendizagem Significativa. Nesta perspectiva torna-

se relevante entender a dinâmica sobre o ensino Botânica neste espaço e os processos 

metodológicos utilizados em sala de aula que favoreçam o desenvolvimento da Aprendizagem 

Significativa. Tomando como base esta possibilidade, é preciso avaliar as estratégias 

aplicadas como componente relevante para este processo, como também o envolvimento dos 

discentes nas aulas, sua participação, colaboração e entendimento a respeito da temática. 

 Para realização deste estudo será utilizado os horários de aulas da disciplina Ciências 

que ocorre na unidade escolar de duas classes de Jovens e Adultos e, por isso, venho convidá-

la a participar desta pesquisa de forma voluntária, espontânea e anônima. O anonimato será 

mantido em nosso relatório de pesquisa (dissertação de mestrado), pois interessa-nos apenas 

os conteúdos do conjunto de depoimentos que os participantes darão. A pesquisa terá início 

na jornada pedagógica de 2015,quando a pesquisadora e professora regente elaborarão a 

sequência didática de acordo com as determinações das Diretrizes Curriculares para o ensino 

de Jovens e Adultos e terá a duração de uma unidade letiva, caso, não queira participar, suas 

falas e intervenções no horário das aulas serão suprimidas do diário de anotações, em caso de 

aceitação, suas contribuições durante todo o período da realização da pesquisa se tornarão 

dados da pesquisa e serão tratados de forma sigilosa e confidencial. Todas as ações que 

ocorrerão neste período serão decididas conjuntamente com a professora titular da sala. 

Qualquer dúvida sobre a pesquisa poderá ser tirada antes, durante e depois deste processo. 

 Os riscos potenciais a que estará sujeito são mínimos e inerentes a uma entrevista/ 

questionário (cansaço, desconforto ou constrangimento a alguma eventual pergunta). De 

nossa parte, haverá esforço para minimizá-los ao máximo. Ao seu pedido, poderemos, por 
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exemplo, fazer intervalos maiores entre as perguntas, conceder o tempo que desejar para 

pensar as respostas ou até remarcar novas entrevistas. Ressaltando-se que sua participação é 

voluntária e em qualquer momento o(a) Sr.(ª) poderá desistir totalmente da pesquisa ou, 

ainda, solicitar que algumas respostas (entrevista) sejam excluídas. Caso tenha dúvidas ou 

perceba alguma ocorrência ética no decorrer da pesquisa, poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB, pelo fone 73-3528-9727 ou e-mail 

cepjq@uesb.edu.br. Em qualquer momento eu também poderei sanar qualquer dúvida sobre 

os conteúdos de minha pesquisa (77-8805-2084 ou rosallyny@yahoo.com.br). Por fim, 

esclareço que os dados obtidos serão analisados e posteriormente deverão ser divulgados em 

revistas e eventos científicos, mas sempre com o compromisso de manter o sigilo de sua 

identidade (ou de quaisquer informações que permitam sua identificação). 

 No caso de aceitação, o senhor (a) precisará assinar duas vias, uma que ficará em sua 

posse e a segunda que será arquivada por cinco anos conforme a resolução 466/2012 do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

 O CEP-UESB, Campus de Jequié foi criado em 16 de agosto de 2004 pela Portaria 

986 de 28 de julho de 2005 da Reitoria da UESB com publicação no Diário Oficial do Estado 

em 02 de setembro de 2005 com objetivo de avaliar e acompanhar as pesquisas envolvendo 

seres humanos no Brasil. 

Jequié, ___ de _______________ de 2014. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do participante  

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 

CEP: 45.206-510  

Jequié – Bahia (73)3528 9727 

cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

 

Profº Mestrando Rosalina Evangelista dos Santos 

               rosallyny@yahoo.com.br 

(77) 9992 3386 

 

Profª Drª Guadalupe Edilma Licona Macedo 

gmacedo_3@yahoo.com.br 

(73) 91516537 
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APÊNDICE B  

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

OBJETIVO: Verificar aquisição de conhecimentos pelos alunos. 

Sexo (  ) feminino    (   ) masculino 

Idade (   )            (   ) turma 

 

 

Responda as questões abaixo 

 

1.Para você o que é uma planta?  

2.Em sua opinião quando falamos de planta e vegetal estamos falando da mesma coisa?  

3.Qual a importância das plantas na sua vida cotidiana? 

a) Você já ouviu falar do termo Botânica? Quando? Onde  

b) Você saberia explicar o que significa? 

4.Quais as partes de uma planta? 

5.Cite os exemplos de (05) cinco plantas você utiliza no seu dia-a-dia, citando também como 

e para que? ( qual a parte utilizada e como a utiliza ) 

6.Em sua opinião as plantas se reproduzem? Você saberia explicar como ocorre o processo de 

reprodução das plantas? 

7.Todas as plantas produzem sementes e frutos? 

(  ) sim  (  ) não 

 Justifique  

 

A partir da questão 9 você deverá marcar apenas uma alternativa 

 

9) Os vegetais terrestres estão divididos da seguinte maneira 

(  ) musgos e samambaias e pteridófitas 

(  ) algas e liquens, samambaias 

(  ) pinheiros e samambaias apenas 

(  ) musgos, samambaias, pinheiros e mangueira 

 

10) 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? 

(  ) fornece oxigênio 

(  ) faz parte da respiração das plantas 

(  ) produz carboidratos importantes na alimentação das plantas 

(  ) elimina o gás carbônico na atmosfera 

 

11) 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 

planas que todos os dias você vê, a grande maioria faz parte de um único grupo. Qual das 

alternativas abaixo apresenta este grupo? 

(  ) Angiospermas 

(  ) Algas 

(  ) Briófitas 

(  ) Gimnospermas 
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APÊNDICE C - 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Encontro CH Conteúdo/conceitual Metodologia 

Recurso didático/ 

estratégia 

utilizada 

Avaliação 

1º Encontro 80 min 

Apresentação do projeto/ proposta 

de atividades 

Assinatura do termo de livre 

esclarecimento 

Questionário inicial 

Apresentação da proposta de 

pesquisa/ 

Indagações sobre as plantas e 

sua importância para o 

homem 

Questionário inicial 

para aquisição dos 

conhecimentos 

prévios dos alunos 

 

Participação 

2º Encontro 80 min 

Biodiversidade- características das 

plantas verdes 

Documentário a vida das plantas 

 

Biodiversidade 

Apresentação vídeo 

Leitura e escrita 

Texto: Plantas 

carnívoras 

Debate 

Atividade escrita 

Texto 

Participação 

Oral sobre a 

diversidade de plantas 

exibidas no vídeo 

debate 

Atividade escrita 

3º Encontro 80 min 

 

Sensibilização por meio dos órgãos 

dos sentidos sentindo 

Discussão do texto para 

compreensão da fotossíntese. 

Diversas plantas, frutos, 

sementes, caule, raiz, para 

que os alunos por meio dos 

sentidos classifique-os. 

 

Laboratório de 

sensações 

Lista para 

classificação das 

amostras em caule, 

raiz, semente ou fruto 

4º Encontro 80 min 
Texto: Importância das plantas 

Criação de Mapas Conceituais 

Leitura, discussão, debate 

Produção de mapas 
Texto para leitura 

Produção de mapas 

conceituais 

5º Encontro 80 min 
Música- Matança 

Criação de Mapas Conceituais 

Slide 

Discussão sobre as plantas no 

cotidiano e extinção 

Aparel/ho de som e caixa de 

som 

Som 

 

Participação na 

discussão 

 

 

 

 

 

6º Encontro 80 min Conhecendo os grupos vegetais Aula expositiva Imagens de diversos Atividade escrita 
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 A partir de imagens Texto: características gerais 

das plantas 

Imagens de diversos tipos de 

plantas 

tipos de plantas Participação 

7º Encontro 80 min 
Classificação de raiz e caule a partir 

de plantas do cotidiano 

Uso de raiz e caule de 

diferentes plantas 

Aula 

expositiva/Slides 

Exemplares de raiz e 

caule apresentados 

para observação, 

análise e 

classificação 

Tabela para 

classificação a partir 

dos exemplares 

exibidos em aula 

8º Encontro 80 min O caule e suas funções Aula experimental 

Material biológico 

(água, anilina, flor 

branca) 

Participação 

Relatório escrito 

9º Encontro 80 min 

Classificando o material biológico 

em raiz, caule, folha, flor, fruto, 

semente 

Dinâmica: “Feira Botânica” 

Exemplares de raiz, 

caule, folhas, frutos, 

semente, flores 

Classificação dos 

exemplares em 

órgãos vegetais 

10º Encontro 80 min Palestra: Plantas Medicinais Palestra 

Slide 

Material biológico 

Chá 

 

Participação 

Resolução dos casos 

Produção de textos 

Pesquisa 

11º e 12º 

Encontro 
80 min 

Aplicação questionário final 

Avaliação do projeto pela regente 
   

APÊNDICE C 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA (continuação) 
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APÊNDICE D  
 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1.Qual a sua formação formação?  

2.Qual a sua idade? (opcional) 

3.Há quantos anos está em exercício no ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos? 

4.Por que atua na Educação de Jovens a Adultos? Por opção ou falta dela?        

5.Nas aulas de Ciências, você costuma trabalhar os conteúdos de Botânica? Tem 

dificuldades? Quais? Você utiliza os conhecimentos prévios dos alunos? 

6.Em sua opinião o ensino de Botânica na EJA apresenta problemas no seu processo ensino-

aprendizagem? Quais? 

7.De que forma você costuma trabalhar os conteúdos de Botânica? 

8.Durante o tempo que está em atividade você concorda que há uma certa aversão dos 

professores de ciências em relação ao ensino de Botânica?  Por quê? 
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APÊNDICE E  

 ROTEIRO DE AULA PRÁTICA – LABORATÓRIO DE SENSAÇÕES – IDENTIFICANDO A DIVERSIDADE DE PLANTAS A PARTIR 

DE SUAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

1º - Alunos com olhos vendados irão circular pela sala, lugar em que as plantas ou parte dela estarão expostas, utilizando os órgãos dos sentidos 

para tocar, cheirar, sentir e depois visualizar e relatar por meio de texto as sensações vivenciadas. 

2º - Buscar reconhecer as plantas classificando-as como: caule, fruto, semente, raiz. 

 

NOME POPULAR/ NOME CIENTÍFICO RAIZ CAULE FRUTO SEMENTE 

1-Popular _____________________________ 

Científico______________________________ 
    

2- Popular _____________________________ 

Científico______________________________ 
    

3-Popular ______________________________ 

Científico_______________________________ 
    

4- Popular ___________________________ 

Científico_____________________________ 
    

5-Popular ___________________________ 

Científico_____________________________ 
    

6-Popular ____________________________ 

Científico_____________________________ 
    

7-Popular ____________________________ 

Científico_____________________________ 
    

8-Popular ____________________________ 

Científico_____________________________ 
    

9-Popular ____________________________ 

Cie Científico_________________________ 
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APÊNDICE F  
 REFLETINDO SOBRE MINHAS SENSAÇÕES 

 

 

a) Como se sentiu ao tocar, sentir, cheirar as plantas? (que tipo de sensações) Justifique. 

b) Você já havia realizado esse exercício anteriormente ?  

c) Você sentiu algum tipo de dificuldade ao realizar essa atividade? Qual (is)? Você gostou da 

atividade ? Justifique. 
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APÊNDICE G  

 

ATIVIDADE DE CLASIFICAÇÃO DOS VEGETAIS SEGUINDO O CRITÉRIO 

EVOLUTIVO 

 

1. Identificando os grupos de vegetais através de placas 

O professor deverá criar Placas com imagens de cada grupo vegetal.  

a.Os alunos deverão identificar cada uma e numerar seguindo sua linha evolutiva 

 

 

 

 

   

                  

  

 Em seguida deverá correlacionar o número da sequência evolutiva com as 

características correspondentes.  

 Não possuem órgãos especializados. Não tem raiz, caule, folhas e flores. O transporte   

de água ocorre célula a célula. 

 Foram os primeiros vegetais a apresentar vasos condutores. São terrestres e se 

desenvolvem em lugares úmidos e sombrios.  

 São plantas que possuem raízes, caule, folhas, flores e sementes que não produzem 

frutos. 

 São plantas com raízes caule, folhas, flores, sementes e frutos. 

Obs.: Poderão ser criados jogos com conteúdos diferenciados dentro da mesma temática que 

podem ser trocados pelos grupos. O professor poderá estipular uma pontuação, como 

premiação ou se preferir premiar o jogador vencedor com bombons, balas, etc. 

GIMNOSPERMAS ANGIOSPERMA    PTERIDÓFITAS BRIÓFITAS 
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APÊNDICE H 
CLASSIFICANDO CAULE E RAIZ 

 

1. Após analisar o vegetal, classificar em caule ou raiz 

 

VEGETAL RAIZ CAULE 

Cenoura   

Beterraba   

Cebola   

Aipim   

Batata-doce   

Batatinha   

Alho   
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APÊNDICE I 

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA II 

 

TEMA – Identificação de Raiz e Caule 

Desenvolvimento- Alunos em grupo (4 ou 5) 

Exemplares de raiz e caule distribuído para cada grupo: 

 

1- Cenoura  

2- Beterraba 

3- Cebola 

4- Aipim 

5-  Batata doce 

6- Batatinha 

7- Alho 

 

Após analisarem os exemplares exibidos, respondam aos questionamentos: 

 

1- Qual a diferença entre um caule e uma raiz quanto a função? 

2- Onde a raiz se desenvolve? 

3- Onde o caule se desenvolve? 

4- Faça uma tabela separando os exemplares que são raízes daqueles que são caule. 

5- Após a explicação do conteúdo, utilizando os exemplares expostos, devolver uma nova 

folha para que os alunos refaçam as anotações. 

6- Distribuir o texto com o conteúdo e imagens das raízes e caules exibidos para que façam 

comparações. 
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APÊNDICE J 

PESQUISA: O USO DE PLANTAS MEDICINAIS COM ALUNOS DA EJA 

 

 

1-Idade: ________  

2-Usa ou já usou algum tipo de planta medicinal para tratamento de saúde?  

Acredita que plantas medicinais podem evitar ou combater alguns tipos de doenças?  

4-Já ouviu falar em fitoterapia?  

5- Costuma comprar algum tipo de planta medicinal? Qual (is)? 

6-Cultiva algum tipo de planta medicinal em casa? Qual (is)?  

7-Acredita que o uso deste tipo de terapia pode ser mais barato e acessível? 

8- Acredita que o tema „Plantas Medicinais‟ poderia ser interessante para ser  

trabalhado em sala de aula?  

9-Os principais conhecimentos que possui sobre plantas medicinais foram adquiridos com: ( ) 

familiares ( ) amigos ( ) outros 
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APÊNDICE K  
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A PROFESSORA REGENTE – 

AVALIAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA FINAL – PROFESSOR 

 

1-Após a aplicação do projeto, a sua concepção sobre o ensino de Botânica mudou? 

2-Em sua opinião a utilização dos conhecimentos prévios dos alunos por meio das estratégias 

didáticas foi um ponto positivo no ensino-aprendizagem de Botânica? 

3-Como docente em exercício na EJA, em sua opinião, que tipos de abordagens devem ser 

dadas aos conteúdos de Botânica na EJA? 

4-Das estratégias utilizadas na pesquisa, qual (is) você considerou que contribuiu (ira) na 

produção de conhecimento da turma? 

5-Você observou se houve mudanças significativas na turma após o desenvolvimento desta 

pesquisa? Quais? 

6-Aponte os pontos positivos e negativos observados por você durante a aplicação das 

estratégias? 

7-Você considera que é importante este tipo de projeto no ensino-aprendizagem no conteúdo 

de Botânica na EJA?  
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APÊNDICE L 

RELAÇÃO DE CONTEÚDOS 

 

Disciplina: Ciências 

Modalidade: EJA / Seg. II  

1º SEMESTRE: TEMA GERADOR: As plantas o homem e a sociedade 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

REINO DAS PLANTAS: 

 

1. A Diversidade do Reino Plantae 

a) características gerais 

Briófitas 

Pteridófitas 

Gimnospermas 

Angiospermas 

2. Morfologia das angiospermas 

Raiz 

Caule 

Folha 

Flor 

Fruto e semente 

Fisiologia  das angiospermas: nutrição 

3- Plantas medicinais 

 

 

Identificar as características que diferenciam 

os seres do Reino das plantas do Reino 

animal; 

Reconhecer a relação de interdependência 

existente entre os seres vivos e destes com o 

meio abiótico. 

 

 

Referências 

 BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Fundamental 

– (Parte II – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias). Disponível em portal 

.mec.gov. BR. 

 

 Ciências do Ensino Fundamental 2º Segmento – Editora Ática (Etapa Única)  

 

CARLOS BARROS/WILSON PAULINO. Ciências Ensino Fundamental. - 1ª Edição , 2º 

segmento – São Paulo: FTD, 2014. 
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ANEXOS 
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   ANEXO A 

O UNIVERSO DAS PLANTAS 
 

 A ciência já identifica nas plantas a capacidade de ter sensações. Porém, o ser humano, 

em sua maioria, ainda não conhece a riqueza e as peculiaridades do mundo vegetal. Este 

documentário nos leva a uma jornada pelo fascinante universo das plantas. Ao sentir, ouvir, 

cheirar e degustar, estas plantas continuam sua caminhada em busca da sobrevivência. 

 Cientistas e especialistas revelam as habilidades e truques que as plantas utilizam para 

sobreviver. Entre elas estão às plantas predatórias que utilizam todo o tipo de estratégia para 

conseguir uma refeição, incluindo reconhecer sua presa pelo cheiro. 

 Os profissionais exploram ainda as defesas que as plantas empregam para afastar o 

perigo e suas diferentes estratégias de reprodução, tal como a surpreendente acácia, que 

comanda um exército de formigas para espantar visitantes inconvenientes e o couve-gambá 

que mantém em cativeiro seus “ hospedes” a noite toda até estarem cobertos de pólen pela 

manhã. A investigação também aborda a questão de como a intervenção humana afeta as 

plantas, incluindo os avanços tecnológicos que poderiam revolucionar a agricultura. 

 

a) Como você define uma planta? 

b) Você saberia explicar como as plantas se alimentam? Quais estratégias apresentadas no 

documentário você poderia destacar? 

c) Qual a importância dos insetos no processo de reprodução das plantas? 

 

REFERÊNCIA 

Fonte: National Geografic (com modificações) 
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ANEXO B 

AS PLANTAS NO DIA-A-DIA 

 

 

Claudia Maria Furlan (furlancm@yahoo.com.br 

Lucimar Barbosa da Motta (lugalll@yahoo.com.br) 

Mourisa Maria de Souza Ferreira (mourisa@usp.br) 

 

 As plantas e seus derivados estão presentes em vários momentos do nosso dia, desde o 

despertar até a hora de dormir, entretanto, essa presença nem sempre é notada. Desde os 

primórdios da humanidade os vegetais são utilizados não apenas na alimentação, mas, 

também, através da sua transformação em abrigo, utensílios, roupas e até mesmo na produção 

de calor. Durante a evolução do homem, novas formas de utilização direta ou indireta dos 

vegetais vêm sendo descobertas. Embora atualmente vivamos na era da tecnologia e de 

sociedades altamente industrializadas, continuamos a depender dos vegetais no nosso dia-a-

dia, principalmente utilizando-os em formas mais sofisticadas, por exemplo, como integrantes 

de óleos lubrificantes de motores de aeronaves. 

 Ao levantarmos pela manhã, após uma noite de sono passada em lençóis (algodão ou 

linho), uma das primeiras atividades que desenvolvemos é a de tomar banho, o que envolve a 

utilização de sabonete, xampu, condicionador (fragrâncias, saponinas, óleos) e muitas vezes 

uma bucha vegetal (frutos de Luffa sp.). Não podemos esquecer também da toalha de banho 

(algodão) que utilizamos para nos enxugar, do papel higiênico (fibras de celulose), da pasta de 

dente (fragrâncias, saponinas), do creme de barbear (fragrâncias, sabão), do creme hidratante 

(óleos, fragrâncias), do talco (pó de arroz ou milho), dos produtos de maquiagem (ceras, óleo, 

gel, pigmentos, flavonoides), do perfume (fragrâncias, álcool ou solvente) e do pente ou 

escova (madeira). Mantemos em nosso banheiro uma variedade enorme de produtos que 

apresentam em sua composição algum derivado vegetal. 

 Também observamos a utilização de vegetais nas roupas e sapatos que vestimos, 

desde, por exemplo, à utilização direta de folhas confeccionando saias usadas por indígenas, 

como a utilização de fibras de algodão ou linho, resinas, borrachas ou substâncias extraídas de 

plantas e utilizadas no processo de confecção do objeto. É interessante notar que mesmo os 

objetos confeccionados em couro, indiscutivelmente de origem animal, necessitam, durante o 

mailto:mourisa@usp.br
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processo de curtição, da utilização de taninos, substâncias oriundas do metabolismo 

secundário vegetal que precipitam proteínas transformando pele em couro. 

 Com relação à alimentação, é indiscutível a utilização dos vegetais, desde a utilização 

direta do alimento como frutos, folhas, raízes, caules e sementes, como também na forma de 

aromas e condimentos de vários pratos da culinária. Atualmente, somente 20 espécies de 

plantas provêm 90% da necessidade mundial de alimento, com a distribuição da maioria 

dessas espécies em apenas 2 famílias de plantas Poaceae (arroz, milho e trigo) e Fabaceae 

(feijão, soja, ervilha). Outras famílias importantes incluem Rosaceae (maçã, ameixa, cereja, 

pêssego, pêra, entre outras), Brassicaceae (couve, brócolis, mostarda), Arecaceae (côco, óleos, 

palmitos) e Solanaceae (batatas, tomates, berinjelas, pimentas e pimentões). Como alimentos 

derivados de plantas podemos citar o pão, as massas em geral, sucos, açúcar, café, chocolate, 

chás, entre outros.  

 As plantas também estão presentes nos utensílios e na mobília que utilizamos em 

nossas casas, desde os móveis feitos de madeira até os tecidos que os recobrem. Muitas casas 

de regiões mais frias são construídas em madeira, proporcionando assim uma melhor 

manutenção de calor internamente. Além disso, artesanatos, papel de parede e tintas são 

alguns exemplos da presença de vegetais nos nossos lares. Se pensarmos no período que 

passamos fora de casa, enquanto nos deslocamos para o trabalho ou para um passeio, também 

é possível observar a presença de vegetais nos transportes terrestres, aéreos ou aquáticos. Por 

exemplo, os motores movidos a álcool (cana-de-açúcar, principalmente) ou a diesel 

(atualmente biodiesel através da utilização de sementes de algumas espécies de Arecaceae), 

ou, ainda, na utilização de óleos lubrificantes, dos quais muitos são extraídos de vegetais. Os 

pneus e alguns acessórios dos veículos também remetem a uma origem vegetal, 

principalmente os feitos em borracha, nos quais uma parte é extraída das seringueiras. No 

transporte aquático podemos notar a presença das plantas na madeira utilizada para a 

confecção de jangadas, barcos de pesca ou mesmo revestimento de navios ou outras 

embarcações. 

 Na hora do lazer também é possível visualizar a participação das plantas quando 

passeamos pelos parques ou quando desenvolvemos alguma outra atividade: lápis para pintar, 

papel para desenhar, o algodão que utilizamos para o bordado, o tricô ou o crochê, pigmentos 

das tintas para pintura e a madeira para esculpir ou para a confecção de instrumentos musicais 

ou utensílios utilizados sem esportes. Por último, a utilização de substâncias de origem 
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vegetal como base de muitos remédios é, atualmente, uma das mais importantes formas de 

emprego dos vegetais pela humanidade. Os chás que tomamos inocentemente, os fitoterápicos 

ou ainda a grande maioria dos princípios ativos utilizados pela alopatia. Exemplos como 

antissépticos, sedativos ou calmantes, antifúngicos, antibióticos, anestésicos, antidepressivos, 

são importantes para a manutenção da vida e a cura de muitas doenças existentes atualmente. 

 Como podemos observar, é constante a dependência humana, direta ou indiretamente, 

de vegetais e seus derivados. 
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ANEXO C 

IMPORTÂNCIA DAS PLANTAS 

 

 Uma árvore adulta pode absorver do solo até 250 litros de água por dia. Imagine como 

elas poderiam ajudar para não ocorrerem tantas enchentes, das quais matam e deixam muitas 

pessoas sem casas! Junto com toda essa água absorvida, muitos nutrientes de matérias 

orgânicas (como as fezes dos animais) são absorvidos pelas raízes e transformados através da 

fotossíntese, em alimento para a toda a planta. Por sua vez, folhas, frutos, madeira e raízes 

servirão de alimento para diversos seres vivos. Os animais por sua vez, irão defecar o que 

comeram e as folhas e frutos que não serviram de alimento caem no solo. Folhas, frutos e 

fezes de volta ao solo, e todo o ciclo recomeça. A camada de folhas que se forma abaixo das 

árvores serve de berço para as sementes, e para proteger o solo dos pingos da chuva. Cada 

pingo de chuva que cai diretamente no solo, causa erosão. A erosão do solo pode ser 

prejudicial em vários casos: Em rios: A erosão leva terra e areia para o leito (fundo) do rio, 

fazendo com que o rio fique mais raso, com menor capacidade de guardar água, causando a 

falta de água nos meses de pouca chuva, além da morte dos peixes. Para o Solo: A erosão leva 

embora as sementes que poderiam germinar e recompor a vegetação natural. Ou seja, solo 

desprotegido tende a continuar desprotegido. Para os animais: A erosão pode levar embora 

ninhos de animais que os fazem no chão, e tampar os de diversos outros animais, matando os 

filhotes que estão dentro. Além do mais, sem vegetação e frutos para alimentá-los, eles vão 

embora ou morrem de fome. Para os lençóis freáticos: Os solos sem vegetação, por não terem 

raízes e minhocas para deixa-lo fofo, não tem uma boa absorção de água. Além do mais, 

como não há barreiras para a água, ela vai embora rapidamente, não dando tempo para a água 

da chuva penetrar no solo. Com isso os lençóis freáticos secam, acabando assim com muitos 

rios e consequentemente com nossa água potável. A copa das árvores também protege o solo 

da chuva direta, sem contar que suas raízes seguram firmemente o solo. As raízes de árvores 

que estão na beira de rios, aparecem às vezes dentro do rio, parecendo cílios. Essas raízes 

além evitarem a erosão, servem de casa para muitos animais. Por causa destes cílios, a mata 

próxima aos rios é conhecida pelo nome de Mata Ciliar.  

 Uma árvore pode transpirar por suas folhas, até 60 litros de água por dia. Este vapor se 

mistura com as partículas de poluição do ar, e quando se acumulam em nuvens, caem em 

forma de chuva. Portanto, as árvores ajudam também na retirada de poluentes do ar! Além do 
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mais, este vapor ajuda a equilibrar o clima da região. Isso é facilmente percebido em parques 

e floretas que tem seu clima mais fresco.  

 Falando em clima, as plantas também são responsáveis pelo sequestro de carbono, que 

se constitui na absorção de grandes quantidades de gás carbônico (CO2) presentes na 

atmosfera. A forma mais comum de seqüestro de carbono é naturalmente realizada pelas 

florestas. Na fase de crescimento, as árvores demandam uma quantidade muito grande de 

carbono para se desenvolver e acabam tirando esse elemento do ar. Esse processo natural 

ajuda a diminuir consideravelmente a quantidade de CO2 na atmosfera: cada hectare de 

floresta em desenvolvimento é capaz de absorver nada menos do que 150 a 200 toneladas de 

carbono.  

 É por essas e outras que o plantio de árvores é uma das prioridades para a diminuição 

de poluentes na atmosfera terrestre. “A recuperação de áreas plantadas, que foram degradadas 

durante décadas pelo homem, é uma das possibilidades mais efetivas para ajudar a combater o 

aquecimento global (efeito estufa) ”, afirma Carlos Joly, do Instituto de Biologia da Unicamp.  

 Outro ponto que podemos notar até mesmo em parques no meio de grandes cidades, é 

o silêncio! As árvores formam uma parede que impede a propagação dos ruídos. Cercas vivas 

estão sendo muito utilizadas hoje em dia para criar ambientes mais silenciosos e 

aconchegantes (além de bonitos).  

 Se ainda assim, você ainda não se convenceu de que deve plantar árvores espere para 

saber mais...  

 Sombra: ah que delícia uma boa sombra! Não é? Bem, se levarmos em conta a 

devastação e a não preocupação do reflorestamento, pode se preparar para sair de casa de 

guarda sol, pois a previsão é de que em 2030 nossas matas vão acabar!  

 Madeira: Se você não tem nada de madeira na sua casa pode enviar seu nome para 

colocarmos no livro dos recordes. O mercado madeireiro é um dos que mais cresce no Brasil. 

Muitas empresas são clandestinas, e pouca gente se preocupou em saber se a madeira que está 

comprando é autorizada ou não. Se você usa madeira, por que não ajudar plantando? 

 Papel: Não sei se você sabe, mas não há no mundo país que tenha um substituto para o 

papel vindo da madeira de árvores, sendo produzido em larga escala! Preocupante? Então 

imagine quantas árvores você já usou e vai usar só com papel!  

 Oxigênio: Você respira? Bem, pode não conseguir mais daqui alguns anos. A poluição 

gerada pelas grandes cidades está desequilibrando a quantidade de oxigênio no mundo! E uma 
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novidade: Estudiosos afirmam que florestas muito antigas, que já atingiram seu equilíbrio, 

produzem a mesma quantidade de gás carbônico (liberado a noite) que a de oxigênio. E que 

florestas jovens, para poder crescer, liberam muito mais oxigênio do que gás carbônico. Isso 

significa que plantar uma árvore é produzir oxigênio!  

 Frutas: Quem não gosta de uma boa fruta? Mas não pense que elas são produzidas em 

laboratório. Elas chegam à sua mesa, pois árvores às produziram. E se você fizer as contas 

deve ter gasto com frutas o bastante para ter mais de 100 pés de cada fruta que você gosta. 

 Mesmo porque o gasto em se ter uma árvore é quase zero.  

 Fauna: Que delícia ouvir o canto dos pássaros logo de manhã! Pois então! Plante uma 

árvore perto de sua casa e ouça o resultado! Se você estiver em zona rural, ou próximo à 

alguma floresta, ainda poderá receber a visita de diversos animais da fauna brasileira.  

 

REFERÊNCIA 

Fonte: www.arvoresbrasil.com.br (adaptado). 
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ANEXO D  
MATANÇA - (XANGAI) 

 

Cipó Caboclo tá subindo na virola 

Chegou a hora do Pinheiro balançar 

Sentir o cheiro do mato, da Imburana 

Descansar, morrer de sono na sombra da Barriguda 

De nada vale tanto esforço do meu canto 

Pra nosso espanto tanta mata haja vão matar 

Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica 

 

Arvoredos seculares impossível replantar 

Que triste sina teve o Cedro, nosso primo 

Desde de menino que eu nem gosto de falar 

Depois de tanto sofrimento seu destino 

Virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar 

Quem por acaso ouviu falar da Sucupira 

Parece até mentira que o Jacarandá 

Antes de virar poltrona, porta, armário 

Mora no dicionário, vida eterna, milenar 

 

Quem hoje é vivo corre perigo 

E os inimigos do verde dá sombra ao ar 

Que se Respira e a clorofila 

Das matas virgens destruídas vão lembrar 

 

Que quando chegar a hora 

É certo que não demora 

Não chame Nossa Senhora 

Só quem pode nos salvar é 

Caviúna, Cerejeira, Baraúna 

Imbuia, Pau-d'arco, Solva 

Juazeiro e Jatobá 

Gonçalo-Alves, Paraíba, Itaúba 

 

Louro, Ipê, Paracaúba 

Peroba, Massaranduba 

Carvalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro 

Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá 

Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira 

Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jequitibá 

 

Referência 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=i61dC-  


