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Resumo 

 

O Ensino de Botânica, tanto no Ensino Fundamental quanto no ensino Médio, é marcado por 

uma série de problemas, entre os mais evidentes está a falta de interesse dos alunos pelo 

conteúdo que, ocorre devido à falta de relação direta do homem com as plantas. O principal 

objetivo do presente trabalho foi abordar conteúdos botânicos a partir de modalidades didáticas 

diferenciadas da rotina dos discentes, proporcionando um espaço para o ensino lúdico e atrativo 

para os discentes. Os dados foram coletados através da observação participante. Foram 

realizadas 10 oficinas pedagógicas com os alunos (N=128) do sétimo ano, como instrumento 

de construção de conhecimento a partir do eixo integrador, o Reino Plantae. Os alunos 

desenvolveram habilidades e competências durante as oficinas pedagógicas, demonstrando uma 

apropriação das características e importância das plantas para o meio ambiente e para o homem.  

Houve a produção de cartazes, desenhos e textos que enriqueceram as oficinas e contribuíram 

na aprendizagem dos alunos, confirmando a importância de trabalhar com os alunos dinâmicas 

inovadoras. Conclui-se que as aulas quando ministradas com recursos pedagógicos produzidos 

pelos próprios alunos possibilitam uma maior relação do ensino-aprendizagem. 
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Abstract 

The Botany of education, both in primary education and in High school, marked by a series of 

problems, among the most obvious is the lack of student interest for the content that occurs due 

to lack of direct human relationship with plants. The main objective of this study was to discuss 

botanical content from different teaching methods from the routine of students, providing a 

space for fun and attractive education for students. Data were collected through participant 

observation. They were conducted 10 educational workshops with students (N = 128) of the 

seventh year, as knowledge building tool from integrating axis, the Kingdom Plantae. The 

students developed skills and expertise during educational workshops, demonstrating an 

appropriation of the characteristics and importance of plants to the environment and to humans. 

There was the production of posters, drawings and texts that have enriched the workshops and 

contributed to student learning, confirming the importance of working with dynamic innovative 

students. It follows that when classes taught with educational resources produced by the 

students themselves enable greater ratio of teaching and learning. 
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Introdução 

 

A escola no atual cenário educacional constitui-se como um ambiente de desafios a serem 

vencidos e barreiras ultrapassadas. É na escola que os discentes se deparam com diversas 

situações que fazem parte de seu cotidiano. Nesse processo de construção de conhecimentos e 

senso crítico, podemos citar a intervenção de métodos e técnicas de ensino que estimulam e 

aguçam a curiosidades dos alunos. A utilização de diferentes modalidades didáticas, sejam elas, 

experimentação ou modelos didáticos, assume sua principal característica, que é seu potencial 

de desencadear problematizações e estimular a procura por respostas, uma vez que as atividades 

experimentais oportunizam aos discentes, situações de investigação, gerando um confronto com 

o desconhecido, com o inusitado e inesperado. 

Na atual conjuntura, no ensino de Ciências e Biologia da Educação Básica, é possível presenciar 

a carência no seu ensino, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento e 

aplicabilidade modalidades didáticas de ensino, tais como experimentação, aulas práticas e 

construção de modelos didáticos. 

De acordo com pesquisadores da área, a utilização de recurso didáticos alternativos tem sido a 

porta de entrada para a conquista do conhecimento. Inovar em sala de aula é uma das principais 

perspectivas para a promoção da aprendizagem significativa, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades e competências, sejam elas atitudinais, procedimentais ou 

conceituais. A importância de atividades práticas e experimentais, onde os discentes são os 

construtores do conhecimento é fator inquestionável para a Ciência, a ponto de que estas 

deveriam ser, segundo vários pesquisadores, um instrumento de altíssimo valor nas mãos 

docentes em sala de aula, e que as atividades práticas e experimentais deveriam ocupar seu 

espaço em definitivo em sala de aula, uma vez que elas permeiam as relações mais intimas do 

processo de ensino-aprendizagem, estimulando e aguçando o interesse dos discentes nas 

diversas áreas do conhecimento.  



 

 

Diante desse contexto, e a partir de uma reflexão acerca do uso de modalidades didáticas, 

percebemos a importância de não limitar a construção do conhecimento apenas a teoria, fazendo 

desta mais uma receita para os discentes, mas ao contrário, é necessário unir a teoria à prática, 

para que haja um envolvimento entre os principais atores do processo de ensino e aprendizagem 

e construção do conhecimento, cientifico, tecnológico, cultural e social. A partir desta união, é 

que se é possível estimular e sensibilizar os discentes para a formulação crítica de conceitos, 

favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico e raciocínio cientifico. 

A Botânica, é uma das grandes áreas da Biologia que pode e deve ser trabalhada de forma 

contextualizada e através de modalidades didáticas diferenciadas em sala de aula. O ensino de 

Botânica nas escolas é um dos temas que pode ser trabalhado multidisciplinarmente e 

interdisciplinarmente, uma vez que ela está intimamente ligada ao cotidiano e realidade dos 

estudantes, desde as formas mais nítidas, como na alimentação, quanto em formas mais ocultas, 

como em fármacos, vestimenta, que muitas vezes passa despercebido pelos discentes como 

oriundos de organismos vegetais. Deste modo, aprender Ciências no ensino básico, de acordo 

com os PCN (2002), permite aos discentes compreender a forma de relacionamento entre 

homem e natureza, ampliando assim seu entendimento de mundo, porém para que isso seja 

posto em prática, e torne-se uma realidade próxima, os discentes devem ser estimulados a 

observar e conhecer os fenômenos biológicos, os seres vivos, sua saúde e conhecer a utilização 

dos conteúdos científicos, desta forma a aprendizagem significativa  deixará de ser um 

paradoxo, uma utopia e se tornará realidade.  

Partindo desse princípio, o presente trabalho teve por objetivo abordar conteúdos botânicos a 

partir de modalidades didáticas diferenciadas da rotina dos discentes, proporcionando um 

espaço para o ensino lúdico e atrativo para os discentes. 

 

Referencial Teórico 

 

A Botânica é considerada uma das áreas de maior dificuldade de assimilação dos conceitos. 

Além dos conteúdos, procedimentos e atitudes no ensino de botânica estão preocupando 



 

 

estudiosos da área e revelam a necessidade de inovação no processo de ensino-aprendizagem 

(SILVA, 2013). Martins e Braga (1999) ao verificarem a opinião dos discentes sobre as 

metodologias de ensino de Botânica, adotadas pelos professores, constataram a necessidade de 

inovação e mudança na forma de ensino, além da necessidade da realização de aulas práticas. 

O Ensino de Botânica, tanto no Ensino Fundamental quanto no ensino Médio, é marcado por 

uma série de problemas, entre os mais evidentes está a falta de interesse dos alunos pelo 

conteúdo que, ocorre devido à falta de relação direta do homem com as plantas. As dificuldades 

em ensinar e, consequentemente, em aprender este conteúdo, tornam a “Cegueira Botânica” 

mais evidente, tanto entre os estudantes quanto os professores. Deste modo, a aquisição do 

conhecimento torna-se prejudicada não somente pela falta de estímulo em observar e interagir 

com as plantas, como também pela precariedade de equipamentos, métodos e tecnologias que 

possam ajudar no aprendizado (ARRUDA e LABURÚ, 1996; CECCANTINI, 2006). 

Segundo Santos e Ceccantini (2004) a dificuldade no aprendizado e no ensino de Botânica é 

consideravelmente alta, os conteúdos desta área são aplicados superficialmente em um curto 

espaço de tempo. 

Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Brasil, 2006), devido à elevada 

importância das plantas, a Botânica é reconhecida como uma das disciplinas da Biologia que 

deve ser ensinada tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio, contribuindo para que os 

alunos desenvolvam habilidades necessárias para a compreensão do papel do homem na 

natureza. Esta disciplina inclui muitas áreas de estudo como Fisiologia Vegetal, Morfologia e 

Anatomia Vegetal, Sistemática e Taxonomia Vegetal, entre outras. Tais assuntos assustam os 

alunos devido a sua complexidade, e muitas vezes pela falta de preparo do professor em abordar 

esses temas, não porque eles não queiram, mas pelo fato de muitas vezes não apresentarem 

afinidade pelo conteúdo, o que é comum, uma vez que nenhum professor, seja ele de qual área 

for, é detentor de todos os saberes, principalmente dentro de uma área tão complexa como a 

Biologia. 

Atualmente é comum encontrarmos muitos professores de Ciências e Biologia fugindo das 

aulas de Botânica, alegando dificuldades em desenvolver atividades que despertem a 



 

 

curiosidade dos alunos e mostrem a utilidade daquele conhecimento no seu dia a dia 

(CECCANTINI, 2006; TRIVELATO, 2003). Mesmo sabendo que as plantas fazem parte do 

cotidiano das pessoas, seja de forma direta, na alimentação, por exemplo, ou indireta, como no 

uso de um fármaco extraído de um vegetal, ainda há um distanciamento entre o que se aprende 

na escola e sua relação com a realidade do aluno (BRITO, 2009). 

Ensinar Botânica exige muito mais que esforço, exige muita criatividade e tempo para se 

dedicar a um ensino de qualidade. A capacidade de transformar a informação em conhecimento 

para o aluno é algo que deve ser posto em prática todos os dias, durante a carreira docente. No 

estudo do Reino Vegetal, transformar aulas monótonas em aulas que os alunos participem 

diretamente é uma proposta que pode acabar com o tabu de que as plantas são chatas, e que elas 

não interagem conosco. 

 

Materiais e Métodos 

  

Nesta pesquisa, de cunho Qualitativo, utilizaram-se como pressupostos teórico-metodológicos 

os elementos da Etnografia Escolar. A pesquisa qualitativa focaliza-se na interpretação do 

objeto de estudo, não valorizando a quantificação, apresentando flexibilidade na condução do 

processo, enfatizando a subjetividade ao invés da objetividade (MARCONI; LAKATOS, 

2004). Foi realizada uma pesquisa através da Observação Participante, com a intenção de 

introduzir artefatos culturais na escola, optando pelo uso do Tema gerador: As Plantas.  

A pesquisa foi desenvolvida de maio a novembro de 2014 iniciando-se com a aplicação de um 

questionário a fim de observar dados pessoais (sexo, idade e ocupação fora da escola) e 

conhecimentos prévios dos estudantes de quatro turmas do 7º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola pública estadual em João Pessoa (PB), a respeito das plantas. Nas intervenções 

seguintes, foram feitas exposições dialogadas, seguidas de oficinas pedagógicas. Os materiais 

produzidos durante as oficinas foram expostos na Feira de Conhecimentos que ocorreu na 

escola, no final do ano, para toda a comunidade escolar.   

 



 

 

Oficinas Pedagógicas 

 

 Oficina 1 – Biodiversidade Vegetal 1 (Sensibilização, apresentação, 

esclarecimentos e Percepções). 

Separou-se a turma em cinco equipes e, utilizando papéis de cartolina, lápis de pintar e 

hidrocor, os alunos confeccionaram cartazes desenhando as figuras das plantas que eles mais 

lembravam. Logo após, foi realizada uma explanação sobre os diversos grupos de Plantas, com 

o intuito de construir o conhecimento sobre as plantas. Ainda neste encontro, foi aplicado o 

questionário inicial. 

 Oficina 2 – Biodiversidade Vegetal 2: as plantas no nosso dia-a-dia e degradação 

ambiental 

Foi realizada uma dinâmica “Tempestade de Ideias” sobre a forma na qual as plantas 

estão inseridas no nosso dia-a-dia, em seguida ao som da música “Matança” o tema degradação 

ambiental foi trabalhado através da produção de desenhos e poesias. 

 Oficina 3 – O universo das Plantas 

A oficina pedagógica sobre foi iniciada com um documentário o qual relatava, de forma 

didática, como é o mundo das plantas, o qual não conhecemos. Em seguida foi aplicado um 

jogo de perguntas e respostas. 

 Oficina 4 – Importância ecológica das plantas 

Foi aplicada um dinâmica, onde os alunos tinham que desenhar algo referente a 

importância das plantas para o meio ambiente, após a leitura de um texto, em seguida os colegas 

teriam que acertar do que se tratava promovendo assim um debate construtivo entre os alunos. 

 Oficina 5 – Introdução ao Reino Plantae 

Utilizou-se nesta oficina material biológico de espécies pertencentes aos grupos das 

plantas e objetos derivados destas. Iniciamos questionamentos sobre quais seriam os grupos 

que constituem o Reino Plantae. A partir do material Biológico utilizado, os estudantes puderam 

fazer representações dos organismos representados através de ilustrações. 

 Oficina 6 - As Angiospermas – Morfologia foliar 



 

 

Nesta oficina os alunos puderam construir exsicatas e classificar as folhas de acordo com sua 

morfologia, para isso foi disponibilizado um roteiro para que os mesmos pudessem ter um 

material que servisse de guia para esta atividade. 

 Oficina 7 – As Angiospermas – Morfologia Floral 

Os alunos foram separados em grupos, e em seguida foi feita uma breve explanação do 

conteúdo de morfologia vegetal. Após cada grupo, coletou exemplares de flores, e a partir dos 

exemplares construíram pranchas que identificavam cada estrutura da flor em questão. 

 Oficina 8 - Extração de pigmentos Vegetais 

Nesta oficina, realizamos uma atividade prática onde os alunos puderam extrair os 

pigmentos vegetais de plantas comuns em seu cotidiano. Para a realização da prática, os 

estudantes tiveram que ser divididos em grupos, e os mesmos realizaram todas as etapas, sob a 

nossa supervisão.  

 Oficina 9 – Tipos de Caule 

Nesta oficina trabalhamos com a utilização do jogo didático: “Que caule é esse? ”. No 

jogo para cada tipo de caule, os alunos tiveram eu correlacionar corretamente as cartas 

correspondentes que contêm: tipo de caule e exemplos; descrição; desenho esquemático.  

 Oficina 10 - Revisão Geral 

Nesta oficina, foi revisado o conteúdo contemplado na pesquisa, através de diversos jogos 

didáticos, tais como: caça-palavras, dominó de animais, trilha de animais, jogo da memória, 

entre outros. 

 

Resultados  

 

As oficinas pedagógicas foram direcionadas no sentido de corrigir as deficiências identificadas, 

visando ao final de cada intervenção, a (re) construção progressiva do conhecimento dos 

educandos. 

Nas oficinas um e dois, os alunos trabalharam em grupo e puderam discutir sobre a diversidade 

vegetal, atribuído conceitos e valores já existentes aos adquiridos em sala de aula. Ao fim dos 



 

 

debates e discussões cada aluno pode expor suas produções textuais e artísticas para a turma, 

demonstrando a construção crítica de opiniões. Com a realização das oficinas pedagógicas, 

pode-se constatar o aumento gradativo na receptividade às atividades realizadas, principalmente 

no momento em que os alunos conseguiram visualizar a relação entre o conteúdo trabalhado e 

o seu cotidiano, conforme Paviani e Fontana (2009). Observou-se também a melhora na 

socialização entre os alunos, maior desenvolvimento intelectual, bem como a perceptível 

satisfação em contribuir com o meio ambiente, maior interesse, atenção e participação nas 

atividades. 

Nas oficinas três e quatro, os alunos desenvolveram as temáticas: o Universo das plantas e 

Importância Ecológica das plantas, a partir de jogos e filmes. Com o documentário “O Universo 

das Plantas” e o texto “A importância Ecológica das Plantas”, os alunos puderam promover um 

debate crítico e construtivo acerca das temáticas em questão, finalizando com uma produção 

textual. 

Com o documentário, os alunos puderam conhecer um pouco mais, sobre as plantas, suas 

adaptações, características, fisiologia e importância para a natureza de modo geral e 

consequentemente para o homem, como parte integrante deste meio. 

Nas oficinas cinco e seis, os alunos puderam aprofundar seus conhecimentos sobre os 

representantes do Reino Plantae através da utilização de exemplares dos grupos de plantas 

estudadas. Para direcionar a oficina, a mesma foi conduzida iniciando com uma aula expositiva 

dialogada. Na apresentação dos conteúdos, buscamos incentivar a participação dos alunos, 

partindo do que está presente em seu cotidiano para os conteúdos científicos.  

Desta forma, começamos a aula com a imagem de um perfume de uma marca bem conhecida 

chamado “MUSK”. Logo todos disseram que conheciam o referido perfume, que já haviam 

comprado etc. Então, mencionamos que seu aroma vinha da essência extraída de um tipo de 

musgo e todos ficaram surpresos. Em seguida, começamos a abordar os conteúdos específicos 

como: As principais características das briófitas bem como os outros representantes deste 

grupo.  



 

 

A mesma metodologia foi aplicada com os outros grupos das plantas. Nas Pteridófitas 

começamos mostrando fotos de Samambaias e Avencas, que são típicas do cotidiano dos 

alunos. Nos conteúdos científicos, apontamos os componentes do grupo e suas principais 

características e representantes. 

Para abordar as Gimnospermas, apresentamos um remédio fitoterápico a base de Ginko biloba, 

o que gerou muitas discussões sobre sua utilidade e eficiência. Abordamos as divisões do grupo, 

bem como sua importância ecológica, econômica e social. Destacamos a utilidade do pinhão 

do pinheiro e a ameaça de extinção das florestas de araucária no sul do país. Explanamos sobre 

as características gerais do grupo, como a formação de sementes e independência da água para 

reprodução em comparação aos grupos já apresentados. 

As Angiospermas apenas foram apresentadas com imagens, pois sua abordagem ficou para a 

aula seguinte. Ao final da aula, foi apresentado no slide um cladograma com as relações 

evolutivas das plantas, como meio de esclarecer esse conteúdo. Pudemos perceber uma total 

interação dos alunos durante esta aula. Desta maneira, verificou-se que, ao partir de uma prática 

social, o conteúdo torna-se mais familiar e de fácil compreensão para os alunos. Ainda na 

oficina seis, utilizamos como metodologia a construção de exsicatas referentes a morfologia 

foliar, que resultou em um álbum feito pelos alunos (Figura 1). 

Figura 1: Alunos participando da oficina de construção de exsicatas e trabalhando o tema morfologia 

foliar. 

 

A oficina sete partiu do mesmo ponto da oficina seis, no quesito de produção de exsicatas. Nesta 

oficina, foi trabalhado o conteúdo de Morfologia foliar, a partir de flores coletadas, os alunos 

puderam realizar uma identificação de suas estruturas reprodutivas. Esta metodologia é uma 

excelente aliada na construção do conhecimento, pois através da pratica o aluno pode por se só, 



 

 

desenvolver a habilidade de identificar as estruturas morfológicas e reprodutivas das flores 

(Figura 2). 

Figura 2: material produzido na oficina de Reconhecimento dos órgãos reprodutores da flor 

 

Na oficina oito, optamos por trabalhar através da experimentação. No ensino de ciências, a 

experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que 

permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação (SILVA, 2008). 

Neste encontro pudemos trabalhar com os alunos, os tipos de pigmentos vegetais e sua 

importância para as plantas, além dos tipos de misturas (Figura 3). Durante a prática alunos se 

mostraram participativos e entusiasmados, sempre procurando fazer e chegar ao melhor 

resultado. Para a realização da prática foi preciso levar alguns reagentes para a escola, uma vez 

que não continha os mesmo a disposição no ambiente escolar.  

Foi necessário, nesta oficina, que os alunos fossem divididos em grupos para que todos 

pudessem participar e realizar o experimento. Explicamos como ocorreria a pratica e o que eles 

encontrariam como produto final, demos todas as orientações e instruímos os mesmo a pôr em 

prática toda a teoria adquirida. Ao final os alunos elaboraram um relatório da atividade prática 

desenvolvida, e o que pudemos observar foi que os alunos conseguiram absorver o conteúdo 

ministrado através da experimentação de forma muito mais efetiva. 

Figura 3: alunos participando da oficina de extração de pigmentos vegetais. 

 

Na oficina nove, trabalhamos com a utilização do jogo didático “Que caule é esse?” que tem 

por objetivo trabalhar os tipos de caule e seus conceitos. No jogo para cada tipo de caule, os 



 

 

alunos tiveram eu correlacionar corretamente as cartas correspondentes que contêm: tipo de 

caule e exemplos; descrição; desenho esquemático. Os alunos puderam dialogar e discutir, em 

grupo, sobre as características, morfologia e funções adaptativas sobre cada tipo de caule. Os 

jogos didáticos são excelentes ferramentas didáticas para o aprendizado dos alunos. 

Na décima oficina, foi realizada uma revisão sobre todos os grupos de plantas trabalhados. 

Durante a revisão, com a utilização dos diversos jogos já aplicados, os alunos puderam ter um 

momento lúdico de aprendizado e enriquecer ainda mais seus conhecimentos.  

Realizamos um debate sobre o aproveitamento das oficinas e aulas ministradas e todos os alunos 

relataram ter gostado participar das atividades e disseram que gostariam que as atividades 

continuassem, não apenas no ensino de Botânica, mas em outras áreas do saber 

 

Considerações Finais 

 

Com a aplicação desta pesquisa, percebeu-se a importância das oficinas pedagógicas como 

atividades inovadoras e suplemento à teoria aplicada nas aulas de ciências. Nesse contexto, 

pode-se concluir a através das oficinas desenvolvidas, que existe uma necessidade de 

rediscussões acerca do ensino de Botânica e a forma como os conteúdos são trabalhados em 

sala de aula, além da implantação e melhoria de recurso didáticos alternativas. Porque somente 

através da experimentação e da construção de conhecimento que se chega a uma aprendizagem 

significativa e de qualidade. Isso é fundamental para os alunos tenham uma abordagem correta 

do ponto de vista científico dos conceitos botânicos aprendidos nas aulas de Botânica, 

melhorando assim o ensino de Ciências, pelo menos no que diz respeito à Botânica. 

Por fim, é importante repensar o ensino de Botânica na escola, não na quantidade, mas na 

qualidade do que se ensina, e na metodologia, que vede ser consistente, inovadora, estimulante 

e com aulas prática e não apenas com quadro e giz, como infelizmente ainda acontece. 
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