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Avaliação do Estado de Cegueira Botânica dos Estudantes do 1° Período
de Ciências Biológicas
Déborah Maria Soares Ramos, Monara da Mota Fonseca Do Rêgo Barros e Letícia
Menezes Camurça
Geralmente a botânica é considerada pelo público uma ciência pouco interessante, visto
que a abordagem didática usada por outras ciências naturais como Ecologia e Biologia
da conservação são focados nos animais, e boa parte dos professores quando ministram
aulas de botânica são bastante teóricos, tecnicistas e pouco motivadores, aumentando
a desatenção e gerando o desinteresse dos estudantes quanto ao Reino vegetal, onde
os mesmos na maioria das vezes não se dão conta da importância e até a existência das
plantas que estão presentes no seu cotidiano. Tendo em vista esse ciclo de desatenção
e desinteresse o presente trabalho tem o objetivo de avaliar o estado de “cegueira
botânica” dos estudantes do 1° período do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas,
através de um questionário com 5 perguntas gerais sobre a botânica e suas ferramentas,
aplicado para 21 alunos, onde as perguntas consistiam em: mencionar pelo menos três
plantas observadas durante o trajeto realizado da UFRPE até o Parque Estadual Dois
irmãos (local onde foi realizada a recepção de calouros) observar se as flores possuíam
diferentes formas e cores; porquê elas apresentam essas diferenças; se sabem o que é
um herbário, sua função e importância; e por último se sabem o que é uma exsicata,
como montar e as informações que devem constar no exemplar. Após a aplicação do
questionário foi realizado uma roda de diálogo sobre a importância da percepção e
ampliação da visão botânica para um biólogo. Para a primeira pergunta, apenas um
aluno (4,8%) afirmou que conseguia mencionar as três espécies reconhecidas durante o
percurso. Para a segunda pergunta, 14 alunos (66,7%) foram capazes de perceber que
as flores possuem formatos e cores distintas, a terceira foi respondida apenas por 17
alunos, a pergunta foi dividida em três respostas principais, onde 05 alunos (23,81%)
responderam que essas diferenças morfológicas seriam devido à ação de polinizadores;
05 (23,81%) responderam que essas diferenças são devido à adaptação/evolução das
plantas; e 07 (33,33%) responderam que a determinação genética de cada espécie
resulta na diferenciação morfológica. Na quarta pergunta, 08 alunos (38,09%)
responderam não para as três perguntas; 09 (42,86%) responderam que sabem o que é
um herbário, mas não a função nem a importância; e quatro (19,05%) responderam que
sabem o que é, a função e a importância do herbário. Para a quinta pergunta, apenas
um aluno (4,76%) soube o que era uma exsicata, e mesmo assim não sabia como
preparar, enquanto que 20 alunos (95,24%) não sabia o que era. Com isso, é possível
observar que a maior parte dos alunos não possuem conhecimentos básicos. Isso pode
ocorrer devido ao modo como a biologia vegetal é abordada nas escolas, sem muito
destaque, sem muitas práticas, sem estímulo. Isso também pode ser observado até
mesmo no meio acadêmico, uma vez que as disciplinas são conteudistas e passadas sem
muita didática, resultando em desinteresse. Portanto, atividades de extensão, eventos
relacionados ao tema e atividades ao ar livre deveriam ser estimuladas, para incentivar
a botanofilia e criar uma proximidade entre flora e pesquisador.
Palavras-chave: Botânica, biologia, percepção, diálogo, cegueira.
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Experiências Iniciais dos Doutores da Mata: Ludicidade e Educação
Ambiental no Jardim Botânico do Recife
Juvenal Damasceno Amaral Filho, Maria da Conceição Cavalcanti Pimentel e Liliane
Rosy Silva
A educação ambiental é um componente essencial promovendo a sensibilização e a
conscientização dentro das atividades nos jardins botânicos. Isso se dá através de forma
articulada em diferentes modalidades do processo educativo formal e não-formal. A
busca por tornar-se a educação ambiental mais prazerosa e satisfatória, se faz essencial
às praticas lúdicas para crianças, levando o entendimento de preservação dos recursos
naturais, aquisição da qualidade de vida e o cuidar do meio ambiente. O objetivo deste
trabalho foi contribuir através de personagens lúdico voltado para educação ambiental,
para grupo escolares agendado no Jardim Botânico do Recife (JBR). É importante
ressaltar que a atividade foi inserida no JBR onde está localizado na BR 232 no bairro do
Curado, Recife-PE. O mesmo é uma unidade protegida de mata atlântica e aberto ao
público em geral, além de conter escolas agendadas de janeiro a novembro. É através
da planilha do agendamento de 2017 que pretendemos fazer atendimento com 13
escolas e com crianças de faixa etária de 08 a 12 anos de idade. Os personagens (criados)
Dr. Pecíolo e Dra Flora são os doutores da mata (dois botânicos) na qual proporciona
para as crianças uma linguagem facilitadora (ludicidade) nas trilhas ecológicas ofertadas
no JBR. Atividade inserida inicialmente foi tesouro-destesouro que proporciona criar nos
alunos uma reflexão do certo e o errado nas questões de resíduos sólidos em unidade
protegidas. Foram registradas 258 escolas no agendamento, o total de 16.595 alunos,
da faixa etária de atendimento do projeto doutores da mata de (8 a 12 anos) compõem
4062 alunos distribuídos em 64 escolas totalizando 24% do agendamento. Este trabalho
apresenta resultados iniciais da experiência em Outubro de 2017 com professores e
alunos da escola Municipal de Água Fria (Recife), com 3 professores que consideraram
o uso dos personagens na monitoria do JBR, como: estimulante e facilitador do
aprendizado, que torna motivador a dinâmica de educação ambiental para os alunos.
Após aplicação do questionário, 84% dos alunos avaliaram como positiva a experiência
com os personagens. No mesmo questionário verificou-se que 54% dos alunos
acertaram as perguntas, também foi registrado que 54% aprenderam sobre como
preservar a natureza. O estudo apresenta na forma qualitativo, na qual buscará no
futuro compreender, analisar e mediar formas lúdicas que ampliem o repertório,
desenvolvido pela monitoria agendada para a educação e sensibilização ambiental no
JBR.
Palavras-Chave: educação ambiental, ludicidade, escolas, JBR
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Proposta de Material Didático Tátil/Visual para Alunos “Não-Videntes” e
de Baixa Visão, Vivenciada na Disciplina de Prática de Biologia Vegetal

Raul Jovino de Sousa Segundo e Flávia Carolina Lins da Silva
As demandas sociais atuais exigem cada vez mais novas práticas e metodologias no
ensino de ciências e biologia que tornem o processo de ensino-aprendizagem
significativo e adequado às realidades desta sociedade. Essas áreas de ensino possuem
diversos conteúdos que requerem uma maior abstração dos alunos. Deste modo, o
professor vê-se na necessidade de realizar manobras que facilitem esta aprendizagem.
Os modelos didáticos mostram-se como uma alternativa conveniente na formação dos
alunos, pois são ferramentas que os instigam a pensar, interagir e refletir sobre os novos
conhecimentos adquiridos ou existentes. Contudo, grande parte deste material é
produzido pensando em um público de alunos “videntes”, e não alcança todas as
necessidades encontradas no ambiente escolar. Os alunos “não-videntes” demandam
metodologias, muitas vezes, específicas. Mas essa característica de especificidade não
implica em uma exclusão desses alunos do ensino regular, como normalmente vemos,
uma vez que possuem as mesmas capacidades de aprendizagem que alunos “videntes”.
Visando a elaboração de um material didático capaz de facilitar a abstração do conteúdo
pelos alunos “não-videntes” e de baixa visão, e de promover um ambiente escolar mais
inclusivo. O presente trabalho teve como objetivo a confecção de um “mini kit” de
modelos didáticos táteis/visuais abordando as três divisões de plantas do grupo das
Briófitas: Antóceros (Anthocerotophyta), Hepáticas (Hepatophyta) e Musgos
(Bryophyta), escolhidas por representarem um grupo de plantas singular, que recebe
pouca ou nenhuma atenção dentro do ensino de botânica. A confecção do material foi
feita com massa de biscuit, um material fácil de manipular e acessível. Nesta construção,
foram evidenciadas as principais características de diferenciação das três divisões destas
plantas, levando em consideração suas estruturas morfológicas e reprodutivas básicas.
Para uma maior otimização do material, na intenção de que este possa atender a todos
os grupos de alunos supracitados, para a diferenciação de cada parte das plantas, foram
atribuídas, além das formas e texturas, colorações específicas. Percebeu-se que são
necessários mais estudos voltados para a utilização de materiais didáticos inclusivos no
ensino de ciências e biologia. Espera-se que este material possa servir de base para que
outros professores e/ou escolas, possam repensar sobre novas metodologias inclusivas
para a sala de aula.
Palavras-chave: Modelos didáticos. Metodologia. Inclusão. Ensino-aprendizagem.
Biologia vegetal.
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Investigação do Conhecimento Prévio dos Alunos sobre Algas
Caio Henrique Moura Santana e Raiane da Fonseca Silva
As algas apresentam uma grande relevância tanto para o ecossistemas quanto para a
economia dos países, por apresentarem uma diversidade de importância, entretanto
esse conteúdo frequentemente são negligenciadas ou abordadas de forma superficial,
forçando a memorização dos alunos, ou seja, não existe a absorção do conhecimento.
Essa pesquisa apresenta como foco principal a avaliação do conhecimento prévio dos
alunos sobre o assunto de algas, a pesquisa foi realizada na escola do município de
Limoeiro-PE Ginásio de Limoeiro Arthur Correia de Oliveira, onde foi aplicado um
questionário, contendo cinco questões discursivas e argumentativas, em prol de uma
avaliação mais elaborada, fazendo um levantamento de dados de forma quantitativa, o
alvo da pesquisa foram os alunos do 1° ano do ensino médio, o questionário apresentava
questões como por exemplo o que são algas? Como são divididas? Se as algas são
utilizadas na alimentação e em fabricações de algum produto, entre outras perguntas
que diretamente e indiretamente, remetiam esses organismos ao cotidiano dos alunos.
Ao término da pesquisa pode-se concluir que 70% dos alunos, apresentam um breve
entendimento sobre o que são algas, todavia quando levamos em consideração a
importância desses organismos, 90% não conseguem desenvolver uma resposta. É de
suma importância que haja interação do cotidiano do aluno com o conhecimento
científico, e frisar na importância das algas é uma forma de se alcançar o objetivo da
aula, que é o discente conseguir construir seu pensamento cognitivo, onde as aulas
devem ser desenvolvido a partir da “ bagagem de conteúdo “ que o aluno já carrega,
atrás dos conhecimentos adquiridos na vivência em sociedade, tendo em vista a cultura
e interação social, a maioria dos alunos conseguiram identificar uma das importância
econômica das algas, que é a na fábrica alimentícia, sendo consideradas pratos
principais em diversos países orientais, aulas que são construídas através de debates,
tais levantados através de questões que venham estimular o aluno a participar da aula,
quebrando o velho paradigma onde o professor é considerado o detentor do
conhecimento, e estabelecendo uma ligação entre professor aluno, fortalecendo a ideia
de que existe um constante aprendizado em sala de aula que vai desde aluno/aluno a
professor/aluno.
Palavras-Chaves: Conhecimento, importância, algas.
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Prática de Confecção de Tintas a Partir de Plantas como Ferramenta
Pedagógica
Karine de Matos Costa, Ana Carla Oliveira da Silva, Maria Carla Santana de Arruda e
Erikson da Silva Fernandes
Introdução
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de ciências enfatizam a importância da
ludicidade e da interdisciplinaridade no ambiente escolar, pois a função da escola
consiste em formar cidadãos conscientes na tomada de decisão, priorizando a
conservação e preservação do ambiente (BRASIL, 1997). A prática de confecção de tintas
a partir de plantas permite a discussão sobre as formas de extração e utilidade dos
corantes vegetais, contextualizando a importância das plantas para vida do homem.
Diante disto, o objetivo deste trabalho foi relatar a oficina de confecção de tintas a partir
de plantas, que proporcionou uma abordagem de conteúdos conceituais (as técnicas de
extração), procedimentais (confecção das tintas) e atitudinais (importância das plantas).
Referencial Teórico
Estudos realizados em Pequim e nos Estados Unidos da América relatam a necessidade
de mudanças no ensino de botânica e propõem alternativas pedagógicas com bases em
resultados como o desinteresse pela botânica e a queda nas médias da disciplina ou
curso em instituições de ensino superior (ZHONGHUA, 2005; GOLDBERG e INGRAM,
2011). Tal aversão ao conteúdo se reflete na formação docente, o que influencia
negativamente no ensino e aprendizagem em sala de aula (ZHONGHUA, 2005).
O uso de terra e outros minerais são encontrados em manuscritos gravados em madeira,
conhecidos como códices mexicanos, pintura comum na Roma Antiga antes do século
XIX, além de extratos vegetais, também eram utilizados bolotas e minerais com sulfatos
de ferro como matéria prima (TIRADO, 2017). De acordo com o autor anterior, em
pinturas podem ser usados pigmentos: terra ou outros minerais moídos, e corantes:
substâncias orgânicas, que incluem os extratos de plantas. Há relatos de objetos como
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cuias decoradas por diversas tribos indígenas Amazônicas que também utilizavam
extratos minerais e vegetais, como o urucum e tintas de terra (MARTINS, 2017).
Metodologia
A oficina foi realizada no dia 30 de junho de 2016, durante a IV Mostra do Laboratório
de Ensino de Ciências Biológicas (LecBio) no laboratório de Ensino do Prédio Professor
Tarcísio Eurico Travassos localizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), rua Manuel de Medeiros, s/n, Recife (PE). Participaram da oficina onze
estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Professor Cândido Duarte. Foram
utilizados os seguintes materiais: cola branca, pó colorífico, café em pó, terra peneirada,
água, copos descartáveis, palitos de picolé e dois cartazes informativos com as técnicas
de extração. De acordo com Tirado (2017) para que pigmentos e corantes possam ser
utilizados em pinturas, precisam ser misturados em uma base branca ou incolor, por isso
entre os materiais se encontram cola e água. A execução da oficina ocorreu em quatro
momentos: 1) Questionamento sobre o conhecimento prévio das técnicas de extração
utilizando vegetais, 2) Exposição dialogada sobre as técnicas de extração e realização da
cocção e peneiramento 3) Orientação para misturar os materiais para confecção das
tintas, 4) Utilização das tintas em folhas de papel ofício A4 para produzir desenhos.
Resultados e Discussão
Durante o primeiro momento apenas por meio de diálogo, verificamos que apenas dois
estudantes conheciam o uso de corantes vegetais para confecção de tintas antes desta
oficina, evidenciando a necessidade de trabalhar este tema em sala de aula, pois apesar
de não ser assunto constante na mídia possui relevância ambiental e econômica. Luna
et. al (2017) apresenta uma técnica para extrair corantes de flores de Hibiscus
rosasinensis Linn., raiz seca de Curcuma longa L. e semente seca de Genipa americana
L., como alternativa de tingimento sustentável para o artesanato Caririense (CE),
relatando os malefícios ambientais causados pelo descarte residual de corantes
químicos.
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Em exposição dialogada também constatamos que os estudantes conheciam como
técnica de extração o peneiramento, a liquidificação e cocção, por isso, a sondagem dos
conhecimentos prévios para compreensão de outras técnicas desconhecidas se mostrou
válido nesta oficina. Souza e Japiassú (2017) em relato sobre oficinas, incluindo pintura
com terra e extratos vegetais, em uma comunidade localizada na zona rural do Estado
de Tocantins, enfatizou a participação ativa que a prática proporcionou por relacionar
conhecimentos teóricos com os saberes da comunidade e reflexão sobre valores
ambientais. Também observamos preferência pelo uso do colorífico, seguido da terra
na confecção das tintas ao invés do pó de café, apesar dos pigmentos possuírem uma
maior durabilidade, os corantes proporcionam um colorido agradável aos olhos
(TIRADO, 2017).
Considerações Finais
A realização desta oficina proporcionou aos estudantes vivenciar os conteúdos de
extração além de compreender a importância dos corantes vegetais. Devido à
simplicidade de realização e facilidade em conseguir os materiais, esta prática mostrouse favorável para a abordagem contextualizada e interdisciplinar de conceitos de
ciências e química.
Referências Bibliográficas
TIRADO, C. G.. Las pinturas en los códices mexicanos. Gaceta de Museos, n. 40, p. 1215, 2017.
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from the colonial period to modernism. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi:
Ciências Humanas, v. 12, n. 2, p. 403-426, 2017.
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LUNA, S. V. S.; OLVEIRA JUNIOR, A. I.; SILVA, C. R. F.. Tingimentos naturais na fibra de
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Ação de Polinizadores na Escola de Referência em Ensino Médio Pastor
Florêncio Rodrigues
José Ivyrson de Paula, Júlia Karen dos Santos Anjos, Tiago Henrique e Yarítza Maísa de
Moura Farias.
Resumo
O estudo dos polinizadores na Educação Básica brasileira tem sido negligenciado ao
longo de anos. O interesse pela Botânica não é o foco em nossas salas de aula. É
necessário, portanto, dedicar mais tempo a essa importante área do conhecimento
científico, instigando os estudantes a uma conscientização acerca do papel de agentes
polinizadores de plantas angiospermas. A escola tem, por excelência, a obrigação
sociocultural de fomentar o diálogo entre o saber da ciência e o conhecimento popular,
não excluindo um do outro, uma vez que estamos imersos no país com a maior riqueza
ecossistêmica do Planeta. Com o esforço de todos os segmentos da sociedade seremos
capazes de aumentar a conscientização ambiental da população criando estratégias
seguras para o uso e a manutenção dos recursos que nos são oferecidos. Conhecer o
trabalho realizado pelos polinizadores e compreender a interdependência entre esses
seres e as plantas com flores é indispensável para mudar o cenário alarmante que
ameaça a economia mundial, além de prejudicar a cultura, o social e a ecologia.
Buscando esse melhor entendimento acerca dessa abordagem, os estudantes dos 2º
Anos B, C e D da EREM Pastor José Florêncio Rodrigues observaram a ação dos
organismos polinizadores nas plantas angiospermas existentes nos jardins da Unidade
de Ensino, anotando suas observações, fotografando os animais e plantas em estudo e
dialogando com os demais estudantes sobre as percepções pertinentes ao conteúdo. Os
resultados dessa prática inovadora foram satisfatórios e observou-se um aumento
significativo nos conhecimentos dos estudantes. Constatou-se, portanto, que a proposta
contribuiu para modificar a visão do estudante que vê a Biologia como uma disciplina
chata e cheia de nomes técnicos de difícil compreensão, despertando um maior senso
crítico, o que garante às futuras gerações a manutenção das formas de vida que estão
diretamente relacionadas ao progresso da humanidade.
Palavras-Chaves: polinização, observação, insetos, prática.
Abstract
The study of pollinators in Brazilian Basic Education has been neglected over the years.
The interest in botany is not the focus in our classrooms. It is therefore necessary to
devote more time to this important area of scientific knowledge, encouraging students
to become aware of the role of pollinating agents of angiosperm plants. The school has,
par excellence, the sociocultural obligation to foster dialogue between the knowledge
of science and popular knowledge, not excluding one from the other, since we are
immersed in the country with the greatest ecosystemic wealth of the Planet. With the
efforts of all segments of society we will be able to increase environmental awareness
of the population by creating safe strategies for the use and maintenance of the
resources that are offered to us. Knowing the work done by pollinators and
understanding the interdependence between these beings and flowering plants is
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indispensable to change the alarming scenario that threatens the world economy, as
well as undermining culture, social and ecology. In order to gain a better understanding
of this approach, EREM Pastor José Florêncio Rodrigues, students of the 2nd Years B, C
and D, observed the action of the pollinator organisms on the angiosperm plants in the
gardens of the Teaching Unit, noting their observations, photographing the animals and
plants in a study and dialoguing with the other students about the perceptions pertinent
to the content. The results of this innovative practice were satisfactory and there was a
significant increase in students' knowledge. It was found, therefore, that the proposal
contributed to modify the vision of the student who sees biology as a boring subject and
full of technical names difficult to understand, arousing a greater critical sense, which
guarantees to future generations the maintenance of the forms of life that are directly
related to the progress of mankind.
KEY WORDS: Pollination, Note, Insects, Experience.
Introdução
A abordagem da Botânica no Ensino Regular é tratada de forma resumida e sem
deter o tempo necessário para a compreensão de conteúdos importantes para a
formação de estudantes críticos acerca das questões ambientais envolvendo esse grupo
de seres vivos tão importante para a Biodiversidade no planeta.
Nesse contexto, dedicar mais tempo e diversificar a forma como essa parte da
disciplina de Biologia é trabalhada em sala de aula torna-se essencial para a produção
do conhecimento científico, estimulando a curiosidade entre os alunos, através da
observação em campo, e fomentando questionamentos sobre os polinizadores e as
plantas que estes visitam. Dessa maneira, a escola forma estudantes-cidadãos
conscientes que possam interferir de forma positiva na comunidade em que vivem. Ao
mesmo tempo, o professor põe em prática o saber e a cultura da ciência, conhecendo
seu estudante e sua comunidade a partir da partilha de conhecimentos trazidos por
todos que participam do processo de ensino-aprendizagem.
A polinização é essencial para a reprodução e manutenção da diversidade
biológica de plantas. A maioria delas precisa de um vetor que transporte seus gametas,
grãos de pólen, no espaço e, assim, ocorra a fecundação. Conhecendo esse conceito,
podemos aprofundar o conhecimento construído através da observação prática dos
polinizadores ao nosso redor. E, sendo a escola, uma instituição importante para a
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construção do conhecimento, e ao mesmo tempo, no caso da Escola de Referência em
Ensino Médio Pastor José Florêncio Rodrigues, um jardim vivo, facilita o trabalho prático
do conteúdo, trazendo ao estudante uma vivência única além de favorecer um melhor
conhecimento da preservação da natureza tornando-se aptos para articular, religar,
contextualizar, situar-se num contexto e, se possível, globalizar e reunir os
conhecimentos adquiridos. (MORIN, 2002).
Segundo Caldeira & Manechine (2007), o ensino de Ciências deve propiciar ao
aluno o diálogo permanente com o ambiente, possibilitando-lhe a partir do
conhecimento espontâneo ou do senso comum, adquirir uma atitude investigativa que
o permite reinterpretar e ressignificar o mundo de forma científica, pois uma aula de
campo não se refere apenas em visitas a matas ou florestas, mas a qualquer ambiente
diferente de sala de aula, podendo inclusive ser o pátio da escola, ruas do bairro ou
parques, lugares onde os estudantes podem ser motivados a participarem das ações
(PEREIRA e PUTZKE, 1996).
Nessa perspectiva busca-se ensinar Botânica de forma motivadora e
participativa, um desafio para professores e estudantes, visto que não dependemos de
muitos materiais de prática e a formação docente disponibiliza pouco tempo prático.

O Brasil no Cenário Ecológico Mundial
O Brasil é um país megadiverso, possuindo a maior biodiversidade animal e
vegetal do planeta, contribuindo com cerca de 15% a 20% dessa variação de vida.
Segundo Alves & Rosa (2007) somos detentores do maior número de espécies
endêmicas do planeta.
Sendo assim, a Convenção de Diversidade Biológica (CDB), surgida na
Conferência de Meio Ambiente no Rio de Janeiro em 1992, ressalta a estreita e
tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e
populações indígenas com os estilos de vida tradicionais, cabendo aos países zelar pelo
respeito e preservação do ambiente, além de manter o conhecimento dessas
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populações e fomentar a prática e as inovações das comunidades locais e populações
indígenas, garantindo a manutenção de seus estilos de vida tradicionais relevantes a
conservação e utilização sustentáveis da diversidade de vida biológica.
Essa preocupação com o Meio Ambiente e a conservação da vida nos
ecossistemas cresce nos últimos anos devido ao desgaste dos recursos que nos são
apresentados pelo planeta. Cabe ao homem, no entanto, criar estratégias seguras para
o uso e manutenção desses recursos, cuidando do mineral, da botânica, do próprio ser
humano e da relação sobrenatural com todo o universo (MARQUES, 1995), garantindo
um futuro sustentável, não só ecologicamente falando, mas também observando as
interações econômicas e culturais que nos interligam socialmente (ALVES &
ALBUQUERQUE, 2012).
Para isso, é indispensável apropriarmo-nos do conhecimento biológico
tradicional, que é resultado de gerações de experiências acumuladas, além da
experimentação e da troca de informações com todas as áreas do conhecimento, seja
ele científico ou popular.
O Processo de Polinização
Apropriando-se do conhecimento científico, sabe-se que a polinização é a
transferência de grãos de pólen do estame, órgão reprodutor masculino, para o estigma,
receptáculo feminino, numa mesma flor ou entre flores da mesma espécie (PROCTOR;
YEO; LACK, 1996).
Embora muitas flores apresentem, simultaneamente, estames e pistilos, existem
mecanismos que evitam a autofecundação. Exemplos desses mecanismos são a
incompatibilidade genética entre o grão de pólen e o pistilo da mesma planta; ou o
amadurecimento do estame e do pistilo em épocas diferentes. Tais mecanismos
favorecem a fecundação cruzada, mais vantajosa em termos de variabilidade genética
(LINHARES, 2016).
Ainda de acordo com Linhares (2016), os insetos, agentes polinizadores, tem uma
importante relevância ecológica, pois ao se alimentar da flor, transferem os gametas
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entre elas, mantendo a diversidade de vida vegetal; além de serem, de acordo com
Felipe et al. (2007), indicadores biológicos que respondem bem aos impactos ambientais
causados em seu habitat. Esse aspecto ecológico faz-nos perceber que a ausência desses
organismos influencia negativamente todas as ações humanas, desde ao que concerne
a ecologia, quanto às esferas econômicas, sociais e culturais.
Entre os agentes polinizadores conhecidos, os principais são as abelhas, beija
flores, borboletas, mariposas e morcegos. Sem eles não teríamos a produção de
sementes, grãos, amêndoas, frutos, folhagens, raízes, óleos vegetais, etc., que são
utilizadas há tempos pela humanidade (FREITAS, 2005); pois esse sistema de
“polinização dirigida” não apenas permite economia na produção de grãos de pólen
como também facilita a fecundação cruzada entre duas plantas distantes (LINHARES,
2016).
A dizimação dos organismos polinizadores, segundo o Ministério do Meio
Ambiente, traria a perca de cerca de 75% das culturas do mundo, que dependem das
abelhas e de outros polinizadores para sua manutenção. Além de uma redução de 90%
da produção vegetal mundial, segundo Klein et al. (2006), cenário alarmante que nos
faria perder, aproximadamente, US$ 12 bilhões por ano, impactando negativamente a
economia global e a lucratividade no campo.
A diminuição avassaladora da biodiversidade também preocupa nesse cenário,
haja vista que, a mortalidade dos polinizadores, em especial as abelhas, devido ao uso
indiscriminado de agrotóxicos, atingiria cerca de 87,5% das plantas com flores existentes
no mundo, segundo o Ministério do Meio Ambiente. As abelhas, durante suas viagens
de busca de alimentos, retribuem às plantas que as alimentam, com um serviço de
fertilização cruzada (LOPES, 2016).
A interdependência entre organismos polinizadores (como insetos e aves) e
certas angiospermas resulta de uma evolução conjunta, ao longo do qual se desenvolveu
uma relação elaborada. A especialização de determinadas flores é tão grande que
algumas orquídeas têm cores e formas que lembram vespas ou abelhas (CATANI, 2016).
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O resultado dessa relação de mutualismo, muito antiga, é a produção de frutos de
melhor qualidade e maior número de sementes a serem dispersas por outros animais.
Para o sucesso dessa relação ecológica, esses insetos utilizam trilhas de cheiro para
indicar o caminho, do ninho às fontes de alimento; sendo capazes, até, de expulsar
qualquer outro competidor que esteja na sua rota; processo que, hoje, está ameaçado
devido ao uso dos produtos químicos sem controle, que levam à exterminação dos
enxames de abelhas, trazendo grande ameaça a Biosfera, incluindo o ser humano, uma
vez que, toda essa destruição pode não ser facilmente reversível, levando-nos a
depender, em larga escala da atuação de polinizadores, que podem desaparecer por
definitivo (CATANI, 2016).
Nessa perspectiva, cresce os esforços, em todos os lados da sociedade, para
minimizar os prejuízos causados aos polinizadores. Nos próximos anos, segundo o
Ministério do Meio Ambiente, aumentar-se-á o apoio aos estudos acadêmicos, como os
inseridos no Projeto de Conservação e Manejo de Polinizadores para uma agricultura
Sustentável através de uma Abordagem Ecossistêmica, iniciado em 2009, visando um
melhor esclarecimento e conscientização popular sobre a importância da polinização
para a segurança alimentar, ao mesmo tempo que, pretende-se oferecer ferramentas
acessíveis aos profissionais que trabalham com a polinização, disponibilizando
orientações e publicações sobre esta prática, seu manejo e a valorização
socioeconômica da polinização através de uma forma fácil de identificação desses
organismos.

A Observação de Polinizadores como Ferramenta de Consolidação do Conhecimento
As angiospermas, o único grupo vegetal com flores e frutos, constituem o grupo
mais diversificado de plantas. As primeiras espécies surgiram há cerca de 130 milhões
de anos e passaram por grande irradiação no Cretáceo, 65 milhões de anos atrás,
tornando-se o grupo vegetal dominante na Terra (SILVA JUNIOR, 2016).
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Ainda segundo Silva Junior (2016), essa divisão do Reino Plantae, a zoofilia é a
principal forma de transmissão de gametas entre os verticilos florais, especialmente a
feita por insetos (entomofilia) e aves (ornitofilia), e menos frequentemente por
morcegos (quiropterofilia). Para atrair os polinizadores as flores têm corolas vistosas,
nectários e glândulas odoríferas. Já os insetos apresentam apêndices bucais com
inúmeras modificações, que possibilitam grande variedade de hábitos alimentares
(LOPES, 2016).
Esses conceitos biológicos são importantíssimos para a compreensão da
biodiversidade e do papel de plantas e animais no contexto da polinização. Porém,
segundo Ramos & Silva (2013) existem limitações do ensino de Botânica no âmbito
escolar, sendo, muitas vezes, desenvolvido de forma superficial, rápida e por meio de
memorização de termos específicos, sendo imprescindível o aprofundamento desse
saber associando a teoria à prática, abrindo aos estudantes a porta do conhecimento,
complementando o conhecimento técnico que possuem com um conhecimento teóricoprático-científico, através de um trabalho investigativo que desencadeie distintas ações
cognitivas como, por exemplo, a manipulação de materiais, questionamentos, direito ao
tateamento e ao erro, observação, expressão e comunicação e a verificação das
hipóteses levantadas (ZANON & FREITAS, 2007).
A escola é um ambiente indispensável e favorável para a conscientização e
atualização do jovem, em relação às consequências das questões relacionadas ao meio
ambiente, tanto a curto quanto em longo prazo. Proporcionar ao estudante a vivência
de uma prática sobre o conteúdo abordado em aula possibilita ao mesmo refletir a
respeito da atitude do homem na busca de seu bem-estar.

Metodologia
A atividade foi desenvolvida na Escola de Referência em Ensino Médio Pastor
José Florêncio Rodrigues, situada na Rua Engenheiro Florêncio Albuquerque, número
81, bairro de Santo Inácio, no município do Cabo de Santo agostinho, de forma simples,

Anais do I Encontro de Ensino de Botânica

2018

www.vivenciasemciencias.com.br

19

após explanação do conteúdo, em slides, sobre o grupo das Angiospermas e o Filo dos
Artrópodes, onde comentamos sobre o papel dos polinizadores e sua correlação
evolutiva com as plantas.
Em seguida, os três segundos anos: B (36 estudantes), C (34 estudantes) e D (33
estudantes), foram separados em 6 (seis) grupos. Os monitores de Biologia foram
convidados a fazer um passeio na escola, para determinar quais áreas seriam
observadas. Foram escolhidas 6 (seis) áreas, cada uma para um grupo de cada sala. As
turmas visitaram os jardins da escola em dias diferentes, na primeira e segunda semana
do mês de novembro do ano de 2017, de acordo com a ministração da aula na turma.
Passaram 50 minutos em observação e fizeram suas anotações no caderno. Foram
direcionadas as seguintes anotações: a planta observada; quais polinizadores visitaram
as flores dessas respectivas plantas; e, se possível, qual a relação do polinizador com a
planta, analisando o formato de seu aparelho bucal, por exemplo. Também foi pedido a
cada grupo que fotografassem ou filmassem os animais observados.
Os estudantes fizeram uma pesquisa bibliográfica na internet sobre a
importância da polinização, as espécies de plantas e de animais que visitaram as plantas;
organizaram as suas anotações em tabelas. Na semana seguinte os resultados foram
apresentados na forma de exposição oral em círculo e os estudantes fizeram as
observações pertinentes. Para concluir o projeto foi feito um questionário simples, com
5 (cinco) perguntas, aos estudantes que participaram da prática.

Resultados e Discussões
Os resultados obtidos foram satisfatórios levando em consideração o objetivo da
aula. Toda observação, pesquisa e discussão realizada no decorrer do processo
atenderam às expectativas da aula prática.
Ao longo da abordagem do tema procurou-se fomentar nos estudantes o
aspecto crítico-cientificista, onde eles observaram o espaço, analisaram suas
observações, registraram dados, levantaram hipóteses e as contestaram. Foi uma
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abordagem inovadora para o grupo que nunca participara de uma aula de campo
observando o comportamento dos seres vivos. Os estudantes, do 2º Ano B, Júlia Karen,
Thaynã Sthefany, Emyle Vitória, Lorinaldo, Vanessa Beatriz e Michael Lucas, em seu
diário de campo, fizeram o seguinte relato: “Fizemos a observação na área perto do 2º
Ano A, acabamos não encontrando nenhum polinizador no dia em que o professor
liberou para a observação do local. Depois voltamos à área e passamos algum tempo
em silêncio para os polinizadores chegarem pois eles não gostam de barulho (eu acho
isso, já que o professor pediu para fazermos o máximo de silêncio possível). Não
demorou muito para encontrarmos o tal polinizador, pois o dia estava muito bonito da
segunda vez, da primeira vez estava chovendo, creio que por isso não vimos nada além
de joaninhas, mas elas não estavam no pólen da flor. Encontramos uma abelha azul que
tem por nome euglossa”. Percebe-se que as experiências vividas pelos estudantes e a
forma como construíram o conhecimento com os demais foi muito interessante.
Nas observações foram vistos diversos exemplares de insetos e poucos
vertebrados. Entre eles, temos: abelhas verde-metálico, abelhas europeias,
meliponídeos, joaninhas, borboletas laranjas, marrons, brancas e amarelas, vespas
(maribondo) e beija-flores verdes, que foram vistos em erva cidreira, hibisco,
flamboyant, sanquézia, pingo-de-ouro e romã (figura 1).
Figura 1. Observação de polinizadores em Angiospermas da EREM Pastor José Florêncio Rodrigues
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A relação entre os polinizadores e as plantas que eles visitaram depende das
características dos vegetais para atrair os respectivos animais conforme a tabela 1.
Quadro 1. Relação polinizador/planta encontrados na EREM Pastor José Florêncio Rodrigues

RELAÇÃO DE PLANTAS OBSERVADAS E SEUS VISITANTES
POLINIZADORES
PLANTA

POLINIZADORES
Borboleta alaranjada
Abelha europeia

Erva Cidreira

Abelha euglossa
Marimbondo
Borboleta amarela

Ibisco

Abelha euglossa

Flamboyant

Beija flor verde

Sanquézia

Borboleta branca
Borboleta marrom pequena
Marimbondo

Pingo-de-ouro

Abelha euglossa
Borboleta amarelada
Borboleta amarela clara
Borboleta alaranjada

Romã

-

A análise da morfologia das flores e seus polinizadores também foram
observados pelos estudantes, que também verificaram que nem todo animal que visita
as estruturas florais pode ser considerado polinizador, pois não tocam os órgãos sexuais
das flores. Como exemplo, foram vistas formigas, meliponídeos, joaninhas e lagartixas.
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Como resultado dessa prática percebeu-se a importância de cuidar dos canteiros
da escola e manter as espécies vegetais em bom estado para que não se quebre a
relação ecológica dos animais que visitam a escola, pois essas interações permitem a coevolução de ambos os grupos e promovem uma interação positiva, onde essas
contribuem e muito para a especificidade e complexidade dos ecossistemas (ODUM e
BARRET, 2008). Percebeu-se também o interesse dos estudantes pela simples prática,
mas que os retirou de dentro da sala e facilitou a compreensão da importância dos
polinizadores, elevando o senso crítico-ecológico. Esse resultado pôde ser observado
quando aplicado um questionário que os indagou sobre a importância que os
polinizadores representavam para cada estudante antes e depois da prática (gráfico 1),
além do grau de importância da aula para a sua formação educacional (gráfico 2).
Questionou-se também se foi possível a observação de polinizadores durante a
execução do trabalho proposto (gráfico 3).
Gráfico 1. Comparação da importância dos polinizadores para os estudantes antes e depois da
realização da prática.
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Gráfico 2. Importância da aula prática no processo formativo dos estudantes.
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Gráfico 3. Quantidade de alunos que conseguiram observar os polinizadores durante a execução da aula
prática na EREM Pastor José Florêncio Rodrigues.
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Por fim, foi pedido que cada estudante dissertasse, de acordo com sua
compreensão do aprendizado, acerca do tema estudado e da metodologia utilizada. As
respostas foram satisfatórias e de acordo com os conceitos abordados. Para Bruno
Francisco, do 3º Ano B, os polinizadores são importantes “pois deixam nossos alimentos
saudáveis” e a prática “foi importante para saber os benefícios que eles fazem às
plantas”, “porque eles contribuem para um mundo melhor”, completou o estudante
Gabriel Cláudio, da mesma turma. Associando aos conteúdos de Genética, o estudante
José Edson Pereira, também do 3º Ano B, observou que “os polinizadores são essenciais
para a reprodução das plantas, pois trazem a variabilidade genética. Sem eles, as plantas
seriam mais frágeis e sofreriam mais com as pragas”. Para a Letícia Estefanny, da mesma
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turma, a prática foi importante “para a percepção da importância dos polinizadores na
natureza, e a necessidade da preservação destes seres”. Com relação a diversidade
biológica dos ecossistemas, o estudante Paulo Germano, do 3º Ano C, afirmou que: “os
polinizadores são responsáveis pela diversidade de espécies na natureza e também tem
papel importante na reprodução das plantas” e “promover a biodiversidade pode ser
um caminho sustentável para ampliar a oferta de alimentos no mundo, principalmente
a produção vinda de pequenos agricultores”, explicou Nicole Meoni, da mesma turma.
Para Sofia Luzia, do 3º Ano C, as consequências da dizimação dos polinizadores seriam
catastróficas, uma vez que, “sem a polinização não existiria a humanidade”, pensamento
reiterado por Vitória Silva, que lembrou da importância dos estudos nessa área para que
ela “tivesse consciência do assunto”. Analisando as respostas dos estudantes do 3º Ano
D, destaca-se os relatos de Luiz André, Andrênia Jaqueline, Vanessa Beatriz e Eduardo
Miquéias, que perceberam a importância insubstituível dos polinizadores no processo
de reprodução das plantas e que maneiras artificiais de evitar ou diminuir essa
dependência ecológica é economicamente inviável; logo, não podemos descartar a
preservação desses seres. Para Yarítza Maísa, da mesma turma, “a economia brasileira
depende diretamente dos polinizadores”, considerando-se os frutos mais saudáveis que
são exportados para todo o mundo. Foram entrevistados 23 estudantes do 3º Ano B (2º
ano B em 2017), 15 estudantes do 3º Ano C (2º Ano C em 2017) e 19 estudantes do 3º
Ano D (2º Ano D em 2017). O questionário segue abaixo exemplificado na quadro 2.
Quadro 2. Questionário sobre a prática de observação de polinizadores realizada na EREM Pastor
José Florêncio Rodrigues.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GRE METROPOLITANA SUL
EREM PASTOR JOSÉ FLORÊNCIO RODRIGUES
QUESTIONÁRIO SOBRE A PRÁTICA DE POLINIZADORES – 2º ANO 2017
NOME: ______________________________________ TURMA: ________
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1. Você já sabia, ANTES DA PRÁTICA, da importância dos polinizadores para a
natureza?
c POUCO

c RAZOÁVEL

c MUITO

2. APÓS A PRÁTICA, qual sua percepção da importância dos polinizadores para a
natureza?
c POUCO

c RAZOÁVEL

c MUITO

3. A prática foi importante para sua formação educacional?
c POUCO

c RAZOÁVEL

c MUITO

4. Você conseguiu observar os polinizadores?
c NÃO

c POUCOS

c MUITOS

5. COM SUAS PALAVRAS, EXPLIQUE A IMPORTÂNCIA DOS POLINIZADORES PARA A
SOCIEDADE E EM QUE ASPECTO A PRÁTICA REALIZADA FOI IMPORTANTE PARA
VOCÊ.

Considerações Finais
Com a aplicação de metodologias de ensino inovadoras percebe-se uma maior
interação entre estudantes e professores no processo de ensino-aprendizagem. O
estudante vê na atividade proposta uma forma diferente de compreensão do conteúdo
e busca desenvolver o que fora proposto de forma séria e responsável. A motivação de
fazer algo que, até então, não tenha sido realizado com ele desperta o senso
investigativo corroborando para um possível espírito cientifico.
Constata-se, portanto, que a proposta contribuiu para modificar a visão do
estudante que vê a biologia como uma disciplina chata e cheia de nomes técnicos de
difícil compreensão. A associação entre os termos biológicos e sua aplicação no
cotidiano promove uma grande interação entre os alunos e entre os mesmos e o
professor favorecendo a aprendizagem, pois o aluno tem em suas mãos a “teoria
palpável”, aquelas definições dos livros se tornam reais (ARAÚJO, 2011), fato que auxilia
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num melhor entendimento dessa área de conhecimento proporcionando ao estudante
uma nova visão acerca dos polinizadores e de seu valor ecossistêmico.
No entanto, percebeu-se que a temática abordada nessa proposta didática
requer mais tempo de trabalho efetivo para uma melhor discussão e organização do
conhecimento. Porém, é louvável perceber que a aproximação e motivação dos
estudantes com o tema proposto, trabalhado de forma menos tradicional e metódica,
melhorando as respostas aos questionamentos das atividades pois, agora, tudo faz mais
sentido em suas vidas. Falar de conservação da biodiversidade de polinizadores, da
restauração e conservação das matas e de outros ecossistemas torna-se algo lógico e
importante para compreender o espaço que ocupo nos ecossistemas.
Enfim, no Brasil, é necessário expandir o conhecimento sobre as interações entre
os polinizadores e as plantas, pois esse conhecimento proporciona a elaboração de
bases científicas para a tomada de decisões acerca da conservação desses organismos,
além de fornecer novas alternativas que impactam a agricultura e, consequentemente,
a economia. Despertar no estudante do Ensino Médio esse senso crítico é garantir às
futuras gerações a manutenção das formas de vida que estão diretamente relacionadas
ao progresso da humanidade.
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A Influência da Prática no Ensino de Ciências nas Escolas Públicas Rurais
de Pernambuco- Pipex Ufpe
Icaro Pereira Bernardo da Silva e Paulo Antônio Padovan
Introdução
A prática educativa é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana
necessária a existência e ao funcionamento de todas as sociedades (LIBÂNEO, 2013).
Assim, pode-se afirmar que o processo da prática no ensino de ciência é de fundamental
importância para a contribuição do conhecimento dos alunos no método de ensino e
aprendizagem na escola. As aulas práticas levada para as escolas públicas nas zonas
rurais do município de Passira-PE (distante 75 km do Recife) é fundamentada sempre
após uma aula teórica, na qual visa contribuir para um melhor entendimento dos
conteúdos ministrados; buscando também levar práticas que tragam a participação
efetiva dos alunos, de acordo com a realidade vivida em seu meio sociocultural. Segundo
LIBÂNEO, (2013) por meio da ação educativa o meio social exerce influências sobre os
indivíduos e estes, ao assimilarem e recriarem essas influências, tornam-se capazes de
estabelecer uma relação ativa e transformadora em relação ao meio social. Dessa
maneira, o projeto de extensão PIPEx visa mostrar aos alunos através de atividades
práticas, que eles possam aplicar em seu cotidiano e compreender a sua importância no
seu meio de cultura. Assim, pode-se dizer que o contato diário que eles têm com uma
grande diversidade de plantas e flores que são espécies típicas daquela região, como a
Nopallea cochenilifera (palma forrageira), aproximando-os de um contato maior com a
botânica e levando conhecimentos prévios como estruturas, morfologia e fisiologia das
plantas para seu meio de cultura.
Palavras-Chaves: Prática no ensino de ciência, PIPEx, meio de cultura, botânica
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Objetivo
Levar aulas práticas no ensino de ciências para uma melhor e maior compreensão no
ensino de botânica nas escolas, como conhecimento das estruturas das flores e seus
órgãos reprodutores. Identificações morfológicas e fisiológicas básicas e a sua
importância para o seu meio em que vive.
Metodologia
O processo metodológico das aulas práticas é realizado com estudantes do ensino
fundamental; inicialmente, oferecemos uma parte introdutória do assunto abordado
como forma de revisão e de observar os conhecimentos prévios que os alunos têm
daquele tema da aula. Assim, após um rápido momento introdutório é dado a explicação
de toda parte prática da aula de como os alunos irão fazer, pois é necessário um
entendimento dos alunos no que eles estão fazendo para produção correta do seu
próprio material. No segundo momento é feito na área interna e externa da escola, foi
realizada uma pequena coleta de diversidade de flores para os alunos observarem e
fazerem comparações de diferentes espécies que coletaram. Logo após é feito uma
abertura anatômica nas flores para a identificação de estruturas reprodutoras e órgãos
masculinos e femininos, como o androceu, gineceu, antera, estigma, ovário, pétala,
sépala, pedúnculo entre outros órgãos que são visíveis a olho nu; assim, não houve a
necessidade da utilização de microscópio ou estereomicroscópio, desse modo, trazendo
uma aula prática para uma maior realidade do aluno e trazendo sua participação efetiva
na aula. Resultados: Com a aula prática foi possível observar um maior engajamento e
um melhor interesse da turma com o tema trabalhado em sala de aula. Assim, foi
perceptível que a importância da aula prática no ensino de ciências influenciou bastante
um interesse maior não só no campo da botânica, mas uma maior importância na
disciplina, pois através da prática os alunos conseguiram desenvolver e trabalhar
habilidades da área para empenhar funções em sua vivencia diária. O objetivo do
professor é que seu aluno adquira conhecimento e aprenda os conteúdos trabalhados,
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e não é possível atingir a compressão de determinados conteúdos sem trabalhar com a
aula prática (FROTA-PESSOA; GEVERTZ; SILVA, 1985).
Conclusão
Em linhas gerais, é notório que a praticidade e dinâmica da aula se dá de forma positiva,
pois o aluno passa a ser o mediador do seu próprio conhecimento e a metodologia de
ensino segue uma linha construtivista onde é aplicada em sala de aula, na qual o
professor passa a estimular os estudantes através da pratica e assim construindo
conhecimentos juntos.
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Aulas Práticas No Ensino De Botânica
Alizandra da Silva Paz, Lucilene Alves da Silva e Nathália Ferreira de Souza
Introdução
O ensino de ciências, torna-se incompleto com a ausência de aulas práticas que
incentivem o aluno a conhecer e buscar entendimento do conteúdo, uma vez que a
disciplina de ciências/biologia é vista como de difícil compreensão em virtude de uma
terminologia diferente e, por vezes, o fato dos docentes não trazerem o tema aplicado
para a realidade do cotidiano. Segundo TOWATA, et al. (2010), “o ensino de botânica,
ainda hoje, caracteriza-se como muito teórico, desestimulante para os alunos e
subvalorizado dentro do ensino de ciências ou biologia”.
A Botânica é uma ênfase cujo conteúdo pode se tornar instigante para todos os alunos
em sala de aula, quando a metodologia de ensino tradicional (livros e quadro branco)
seja modificada ou complementada por atividades em grupos, construção de modelos
representativos, apresentações de temas atuais, etc. De acordo com PEDROSO (2009),
“as atividades lúdicas, as brincadeiras, jogos didáticos, são reconhecidos pela sociedade
como meio de fornecer ao indivíduo um ambiente agradável, motivador e prazeroso”, o
que vem a corroborar a importância de outras atividades, além dos livros didáticos, para
tornar a aula mais atrativa e rica em conhecimentos, tanto para os discentes quanto
para os docentes.
Materiais e Métodos
A atividade lúdica foi aplicada para aproximadamente 30 alunos do 7º. Ano do ensino
fundamental, da Escola Municipal João Heráclio Duarte, localizada no município de
Passira/PE, distante 75 km de Recife, através do Projeto “Programa Integrado Pesquisa,
Ensino, Extensão – PIPEx”, coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Antônio Padovan.
Inicialmente, os monitores do Programa PIPEx revisaram o conteúdo da aula teórica
ministrada pela docente da escola, buscando avaliar os conhecimentos dos alunos sobre
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o tema “plantas com sementes” (reprodução e fisiologia). Ao final da revisão, foi
explicado como proceder para a atividade prática.
A turma foi dividida em 3 grupos, cada um deles ficando responsável por uma atividade.
Os monitores forneceram aos alunos, exemplares de flores, imagens de fisiologia,
principais características e reprodução. Foram distribuídos para os grupos, imagens de
exemplares e exemplares das flores, bem como uma caixa de massa de modelar.
O GRUPO 1, ficou responsável por confeccionar a flor copo de leite pertencente à família
Araceae. O grupo 2, confeccionou uma flor em corte transversal, destacando as part6es
reprodutivas da flor (androceu e gineceu). O grupo 3, a confecção de uma orquídea da
família orchidaceae, uma das famílias mais diversificadas dentro da botânica, onde
destacaram cada parte da flor (labelo, sépalas e pétalas). Uma vez terminado, cada
grupo colocou seu respectivo exemplar sobre o isopor, apresentarão para seus colegas,
juntamente com a fisiologia, características principais e a reprodução de cada família.
Resultados e Discussão
Com relação a introdução do tema, percebemos uma certa dificuldade dos alunos
quanto a determinadas características das plantas ou estruturas das mesmas, como por
exemplo o labelo na orquídea. Segundo (BORGES, 2002). “Os professores de ciências
tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, em geral acreditam que a
melhoria do ensino passa pela introdução de aulas práticas no currículo”. Foi a partir
desta atividade prática que observamos que os alunos entendem melhor o conteúdo,
estruturas que eles antes confundiam, após atividade prática tornou-se mais claro e
objetivo a compreensão do tema.
Conclusão
Concluímos que a atividade prática, pode ser através de uma discussão na qual o aluno
possa trazer para sala de aula, um seminário, a confecção de modelos didáticos, jogos
didáticos ou qualquer outro tipo de interação em sala de aula que não envolvam apenas
os livros didáticos, facilitam sobre a maneira o aprendizado em uma disciplina que
consideram difícil e que não desperta interesse algum, como por exemplo, a biologia,
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matemática, física. Depois da inclusão do projeto de extensão PIPEX, nas escolas
municipais da cidade de Passira, foi relatado pelos próprios professores, que os alunos
discutem melhor o conteúdo depois de atividades práticas e houve uma grande
diferenciação nos resultados das avaliações.
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A Botânica através de Múltiplos Olhares: Ensino, Pesquisa, Extensão e
Inovação
Maria Laura Ramalho da Silva, Marcos Alexandre de Melo Barros e Fausto José de
Araújo Muniz
Resumo
Este artigo tem o objetivo de apresentar o projeto desenvolvido por uma licencianda de
Ciências Biológicas da UFPE intitulado “Desafiando a Cegueira Botânica nas Escolas
Públicas e Privadas em Pernambuco através do ensino, pesquisa, extensão e inovação”.
O presente estudo tem uma abordagem qualitativa. O contexto em que a pesquisa será
realizada está sendo a Escola de Referência em Ensino Médio Confederação do Equador
através do projeto "Refletindo sobre o Ensino das Ciências - Biologia", desenvolvido no
Cecine e o projeto de extensão Residência Docente em Ensino de Ciências. Procurar-seá assim conhecer um pouco mais sobre a utilização de experimentos na área de Botânica
especificamente se existe uma estrutura física que pode ser usada para aulas práticas
de Botânica, como os laboratórios de biologia. Os sujeitos da pesquisa serão os
professores de Ciências e Biologia. Espera-se com esse projeto diminuir a distância entre
a Botânica vivenciada na academia e a ensinada nas escolas, assim como estabelecer
pontes entre o pesquisadores e os professores da educação básica.
Palavras-chaves: Ensino de Botânica, Ensino de Ciências, Cegueira Botânica
Abstract
This article aims to present the project developed by a undergraduate of Biological
Sciences of the Federal University of Pernambuco (UFPE) entitled "Challenging Botany
Blindness in Public and Private Schools in Pernambuco through teaching, research,
extension and innovation". The present study has a qualitative approach. The context in
which the research will be carried out is being the Reference School in Secondary
Education Confederation of Ecuador through the project "Reflecting on the Teaching of
Sciences - Biology", developed in Cecine and the project of Residence Teaching in
Science Teaching. It will be sought to know a little more about the use of experiments in
the field of Botany specifically if there is a physical structure that can be used for
practical classes in botany, such as biology labs. The subjects of the research will be the
teachers of Sciences and Biology. It is hoped that this project will reduce the gap
between botany experienced in academia and that taught in schools, as well as establish
bridges between researchers and teachers of basic education.
Keywords: Botany Teaching, Science Teaching, Botany Blindness
Introdução
Este artigo tem o objetivo de apresentar o projeto desenvolvido por uma licencianda de
Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), intitulado
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“Desafiando a Cegueira Botânica nas Escolas Públicas e Privadas em Pernambuco
através do ensino, pesquisa, extensão e inovação”, bolsista BIA da Fundação de Amparo
a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, em parceria com a Pró-reitoria de
Extensão e Cultura da UFPE e a Escola de Referência em Ensino Médio Confederação do
Equador.
O projeto está sendo desenvolvido em parceria com uma escola pública estadual visto
que o ensino de Botânica tem sido negligenciado nas escolas públicas e privadas no
Estado de Pernambuco através de pesquisas desenvolvidas por estagiários da
licenciatura nos últimos cinco anos. As atividades estão sendo desenvolvidas a partir de
projetos macros que estão sendo realizados na Coordenadoria de Ensino de Ciências do
Nordeste - Cecine ("Refletindo sobre o Ensino das Ciências - Biologia"), no Centro de
Educação (Laboratório de Práticas Pedagógicas para Ensino de Ciências) e na cidade de
Feira Nova (Residência Docente em Ensino de Ciências: uma proposta híbrida de
extensão para formação de licenciandos e professores em exercício).
Esse projeto se justifica porque vêm crescendo o número de estudos e discussões sobre
o ensino de Ciências e Biologia, e nesse estudo destacamos a Botânica, uma área
abandonada e rejeitada por muitos professores e alunos. Ressaltamos que a abordagem
da Botânica precisa de um enfoque maior, já que é algo tão próximo e relacionado com
o ser humano. Diante do cenário que verificamos com a cegueira botânica, é necessária
uma reestruturação dos cursos de formação dos professores de Biologia, fazendo com
que os mesmos reflitam sobre o papel da experimentação e desafiá-los a repensar suas
práticas, e suas concepções de modo a proporcionar uma atividade docente eficaz.
O projeto tem o objetivo geral de Desenvolver atividades envolvendo ensino, pesquisa,
extensão e inovação na área de Botânica e como específicos: (1) Acompanhar as
atividades envolvendo ensino de Botânica no projeto "Refletindo sobre o Ensino das
Ciências", desenvolvido com a Cecine, o Centro de Educação e a Gerencia Regional de
Ensino (GRE) Metro Sul, através do Grupo de Estudo e Pesquisa Laboratório de Pesquisa
e Prática – Educação, Metodologias e Tecnologias (Educat); (2) Desenvolver atividades
envolvendo o ensino de Botânica para Escola de Referência em Ensino Médio
Confederação do Equador no Laboratório de Práticas Pedagógicas para Ensino de
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Ciências disponível no Centro de Educação e (3) Apoiar as atividades envolvendo ensino
de Botânica no projeto de extensão Residência Docente em Ensino de Ciências: uma
proposta híbrida de extensão para formação de licenciandos e professores em exercício.
Referencial Teórico
O Ensino da Botânica no âmbito escolar é um dos assuntos mais receosos nas aulas de
ciências, seja por falta de aulas experimentais, didática ou recursos pedagógicos. Definir
Botânica pode ser algo extremamente simples. De forma geral e sucinta, a Botânica
pode ser entendida como “o ramo da Biologia que trata da vida das plantas”. Em outras
palavras ela tem o interesse em estudar todos os aspectos – morfológicos, fisiológicos,
classificatórios, genéticos etc. – de um ser vivo que é basicamente pluricelular,
eucariótico e que realiza fotossíntese. (SANTOS, 2006, p.227 apud BITENCOURT, 2013,
p.20). Para Rosito (2000), o Ensino de Botânica por experimentação nos dias atuais é
fundamental para o conhecimento e aprendizado dos estudantes, proporcionando aos
mesmos uma maior comunicação com o professor, a partir desta, o alunado terá uma
nova visão para os termos científicos o que irá facilitar sua compreensão para os
acontecimentos naturais dentro do ensino por experimentação em ciências. Dentro
desta perspectiva, Bitencourt (2013, p.36) afirma:
As dificuldades encontradas no Ensino de Botânica
(fragmentação conceitual, estratégias metodológicas
ineficazes, distanciamento entre o conhecimento
científico estudado e o saber prático vivenciado)
implicam em uma aprendizagem muitas vezes
mecânica.
Verificamos através dos inúmeros trabalhos referentes à Botânica e ao Ensino de
Botânica, dificuldades, propostas de ensino e metodologias aplicáveis na sala de aula.
Como refletem Dutra e Gullich (2014, p. 502):
Acreditamos que à medida que as pesquisas avançam
elas também vão estabelecendo pontes entre
Universidade e Escola, o que possibilita superar o
distanciamento entre as pesquisas educacionais da
área e sua utilização na melhoria da aula pois tem sido
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apontado certo afastamento entre a produção teórica
de pesquisas relacionadas ao ensino de ciências
(Biologia, Botânica) e o modo como este ensino tem
sido abordado nas escolas brasileiras.

Metodologia
Este Plano de Trabalho busca analisar a cegueira Botânica em escolas públicas e privadas
pernambucanas, através de questionários, entrevistas e formações com professores de
Ciências e Biologia no Ensino Fundamental e Médio de escolas em Pernambuco. O
presente estudo tem uma abordagem qualitativa. “Dela faz parte a obtenção de dados
descritivos mediante o contato direto e interativo com do pesquisador com a situação
objeto de estudo” (NEVES, 1996, p.01). Quanto aos objetivos ainda segundo Piovesan e
Temporini (1995, p.321) “a pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, tem por
objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o
contexto onde ela se insere”. O contexto em que a pesquisa será realizada será a Escola
de Referência em Ensino Médio Confederação do Equador, no Projeto "Refletindo sobre
o Ensino das Ciências - Biologia" e na cidade de Feira Nova no projeto de Residência
Docente em Ensino de Ciências. Procurar-se-á assim conhecer um pouco mais sobre a
utilização de experimentos na área de Botânica especificamente se existe uma estrutura
física que pode ser usada para aulas práticas de Botânica, como os laboratórios de
biologia. Os sujeitos da pesquisa serão os professores de Ciências e Biologia. A tipologia
da pesquisa citada no presente trabalho é rotulada como pesquisa-exploratória, de
campo, tendo como estudo de caso a experimentação do Ensino de Botânica na escola.
A pesquisa-exploratória é voltada para uma realidade social, onde a mesma busca
resolver ou esclarecer uma problemática. Quanto ao objeto de estudo, será uma
pesquisa de campo, que segundo Gil (2002, p.53): o estudo de campo focaliza uma
comunidade, que não é necessariamente geográfica, que pode ser uma comunidade de
trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana.
Basicamente, a pesquisa e desenvolvida por meio da observação direta das atividades
do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e
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interpretações do que ocorre no grupo. Baseado nisso iremos utilizar como recurso para
coleta de dados um questionário contendo alguns assuntos como: “Concepção dos
professores sobre Botânica”, “Elaboração das aulas de Botânica”, “Importância e
dificuldades para a implantação da experimentação nas aulas de Botânica”. Este
questionário nos permitirá um maior detalhamento e conhecimento do caso do Ensino
de Botânica nas escolas.
Considerações Finais
Para acompanhar o projeto "Refletindo sobre o Ensino das Ciências", desenvolvido com
a Cecine, o Centro de Educação e a GRE Metro Sul, a bolsista irá desenvolver atividades
juntos aos professores e palestrantes durante todo o ano de 2018 a fim de atender o
cronograma proposto. Para desenvolver atividades envolvendo o ensino de Botânica
para as escolas públicas e privadas em Pernambuco, a bolsista organizará atividades
formativas no Laboratório de Práticas Pedagógicas para Ensino de Ciências disponível
no Centro de Educação, assim como desenvolverá projetos juntamente com o
Departamento de Biologia Vegetal do Centro de Biociências da UFPE para a Escola de
Referência em Ensino Médio Confederação do Equador. Em 2018.1, a bolsista irá atuar
no I Encontro de Ensino de Botânica que será realizado no Cecine nos dias 21 e 22 de
maio. Em 2018.2, a bolsista desenvolverá as atividades formativas no Laboratório de
Práticas Pedagógicas para Ensino de Ciências disponível no Centro de Educação
envolvendo o ensino de Botânica, assim como manter o atendimento às escolas públicas
e privadas. Para apoiar as atividades envolvendo ensino de Botânica no projeto de
extensão Residência Docente em Ensino de Ciências: uma proposta híbrida de extensão
para formação de licenciandos e professores em exercício, a bolsista deverá
acompanhar os residentes na cidade de Feira Nova nas atividades que envolvam o
ensino de Botânica.
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