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Resumo

As aulas práticas são importantes no processo de ensino-aprendizagem em ciências e biologia. Dentre os
tipos de aulas práticas, destacamos as aulas de campo considerando que elas proporcionam uma visão
integrada de como fatores bióticos e abióticos interagem no ambiente natural. Em virtude disto, estas
aulas tem um papel de destaque no ensino de botânica, pois permite discutir melhor as diferenças
taxonômicas nas plantas. Este trabalho objetivou elaborar e testar uma proposta de aula de campo para a
disciplina botânica sistemática no curso de graduação em Ciências biológicas. Após a aplicação da
metodologia, discutimos pontos positivos e negativos da experiência como também se elaborou uma
proposta de atividades para a disciplina botânica sistemática.
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Abstract

The classes are important in the process of teaching and learning in science and biology. Among the types
of classes, highlight the field classes considering that they provide an integrated view of how biotic and
abiotic factors interact in the natural environment. Because of this, these classes have a role in the
teaching of botany, because it allows better discuss the taxonomic differences in plants. This study aimed
to develop and test a proposed class field to discipline systematic botany. After application of the
methodology in field classes with undergraduates sciences was discussed positives and negatives of the
experience as also drafted a proposal of activities for discipline systematic botany.

Keywords: Systematic Botany, Botanical teaching, Class field.

Introdução

As aulas de campo são de grande valia na aprendizagem dos conteúdos de Ciências e Biologia. Elas devem
ser bem planejadas e estruturadas para que haja a facilitação da aprendizagem e o despertar dos alunos
para a observação e a coleta de material em campo. Estas atividades também são essenciais à formação
em taxonomia botânica, pois complementam o aprendizado teórico e aperfeiçoam a identificação dos
caracteres taxonômicos e das diferenças apresentadas pelas espécies.

As aulas de campo de botânica são importantes para que os alunos aprendam a coletar, prensar e
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herborizar material botânico fazendo os procedimentos segundo as técnicas específicas. No entanto, estas
aulas de Botânica, em geral, são ministradas em sala de aula e em laboratórios, através de visualização de
imagens da realização das técnicas em uma apresentação de slides.

Diante desta situação, o presente estudo foi realizado com o objetivo de elaborar e testar uma proposta de
atividade de campo para a disciplina botânica sistemática.

Esta inquietação surgiu de observações pessoais dos autores em relação às reclamações de alunos e
professores sobre a realização de aulas práticas de botânica na instituição. Dessa forma, nos indagamos
sobre quais atividades poderiam ser sugeridas para auxiliar na aprendizagem dos licenciandos, de forma a
despertar o seu interesse para a botânica e taxonomia e aprimorar a capacidade de elaboração de aulas
práticas para alunos de ensino fundamental e médio.

Aulas práticas no ensino superior

Os problemas de ensino e aprendizagem no ensino superior são temas de muitos estudos. Em vários
trabalhos algumas causas para estes problemas são apontadas, dentre elas: o currículo adotado, a má
formação de professores e alunos universitários, a estrutura física, metodologias, dentre outras coisas
(BORDENAVE; PEREIRA, 1978; PACHANE, 2006; OLIVEIRA, 2007; ARAÚJO, 2009).

No entanto, a má formação pedagógica é, sem dúvida, um dos problemas mais graves enfrentados no
ensino superior. Segundo Pachane (2006), a formação de professores tem como foco os processos pelos
quais os docentes aprendem e desenvolvem sua competência profissional específica.

A maioria dos professores no nível de ensino superior não teve uma formação em metodologia educacional
adequada, o que reflete em sua postura em sala de aula (ARAÚJO, 2009). Ainda para esta autora, somado
a esta condição, estes professores não tem tempo para fazer cursos referentes a este tema, já que lhes
são atribuídas diversas funções, tais como reuniões, comissões, pesquisa, extensão, representação em
entidades, colocando aquilo que é função principal da universidade, o ensino, como algo menor.

Estes aspectos também são observados por Oliveira (2007), que indica que estas dificuldades de formação
dos professores universitários ocasionam obstáculos em elaborar atividades diversificadas que auxiliem na
construção do conhecimento, levando o aluno a rotular aquele conteúdo como desnecessário. Em
consequência disto, há também um emprego excessivo de aulas expositivas, com carga horária de aulas
práticas e de campo insuficientes. Quando realizadas, estas aulas experimentais muitas vezes são mal
planejadas e com excesso de alunos, o que causa uma baixa participação dos mesmos (BORDENAVE;
PEREIRA, 1978).

O excesso de conteúdos específicos e a falta da interdisciplinaridade entre eles formam professores que
não conseguem fazer a conexão entre os conteúdos e a realidade dos alunos, visto que os currículos de
cursos de Biologia são formados, em grande parte, por disciplinas de conhecimento específico, em
detrimento dos conteúdos pedagógicos, e ministrados de forma fragmentada, sem contextualização
interdisciplinar e social (SILVA; SCHNETZLER, 2001).

Consequentemente, os conhecimentos não são transmitidos de forma que os futuros professores possam
torná-los pedagogicamente assimiláveis para alunos de ensino fundamental e médio, o que leva os
docentes a reproduzirem o que foi lecionado na graduação ou seguir o que é ditado pelo livro didático
adotado (SILVA; SCHNETZLER, 2001).

Em virtude desta repetição de experiências da graduação, é que se acredita que as metodologias aplicadas
com sucesso durante a licenciatura proporcionam uma boa experiência ao futuro professor, fazendo com
que eles também possam aplicar estas metodologias quando estiverem em sala de aula (OLIVEIRA, 2007).
Esta conduta de transmissão de boas experiências é denominada por Araújo (2007) de Saberes
Experienciais, ou seja, saberes singulares vivenciados por licenciandos de forma bem sucedida. Por
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conseguinte, estes alunos, quando se tornam professores, aplicam estas experiências em sala de aula
acreditando que também sensibilizarão seus estudantes para o novo conhecimento.

Nesse sentido, buscamos neste estudo promover atividades práticas no ensino de botânica sistemática
visando proporcionar experiências bem sucedidas para os estudantes de graduação sobre estes conteúdos
que reflitam na forma como serão ensinados nas escolas futuramente.

O ensino de botânica sistemática

A palavra taxonomia é originada de duas palavras gregas, taxis e nomos, significando “dispor segundo
uma lei ou princípio”. A taxonomia é uma das mais velhas ciências: a da identificação (BICUDO, 2004).
São os métodos e princípios da classificação de organismos, a qual se caracteriza pelo ato de organizá-los
em grupos baseados nas similaridades ou diferenças (STUESSY, 1990). Ela também é a mais
desvalorizada no meio científico e entre as agências de fomento à pesquisa. Assim, estimular estudantes a
enveredar pela taxonomia vem se tornando, a cada dia, uma tarefa mais e mais árdua e pouco
compensadora (BICUDO, 2004).

A palavra sistemática também é formada por duas palavras gregas, syn e histanai, significam “colocar
com”, “juntar”. A sistemática foi por muito tempo considerada como sinônimo de taxonomia. Entretanto,
os sistematas não estão interessados somente em classificar as plantas, eles também procuram entender
as relações evolutivas entre os grupos (STUESSY, 1990), estudando as modificações que já ocorreram e
que continuam ocorrendo dentro das linhagens (JUDD et al., 2009).

Dessa forma, existem alguns problemas a serem resolvidos pela sistemática: descrever a diversidade
biológica existente; descobrir se existe ordem na diversidade e, caso exista, qual tipo; compreender os
processos responsáveis pela geração dessa diversidade e apresentar um sistema geral de referência para
esta diversidade (AMORIM, 2002). Nesse sentido, a botânica sistemática é o estudo da diversidade das
plantas, através da sua organização em grupos e de sua história evolutiva, ou filogenia, e representadas
em diagramas conhecidos como árvores filogenéticas (SOUZA; LORENZI, 2008).

Dentre os diversos temas abordados na disciplina Botânica Sistemática estão os sistemas de classificação
vegetal. A metodologia tradicional da taxonomia é baseada em comparação de caracteres morfológicos e
anatômicos; já a metodologia da sistemática filogenética, utiliza-se com o auxílio da cladística, tanto de
seqüência de aminoácidos de proteínas quanto a dos nucleotídeos nos ácidos nucléicos visando a entender
as relações filogenéticas entre os indivíduos (RAVEN, 2007).

Para transpor estes conhecimentos para os alunos, os professores precisam somar um bom conhecimento
destas metodologias de classificação vegetal, quanto pensar formas de construir estes saberes com os
alunos de forma interessante para eles.

Uma das formas de ensinar botânica sistemática que vem trazendo resultados positivos para a
aprendizagem são as atividades de campo. As aulas práticas e as de campo têm um reconhecido valor no
processo de aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009),
tanto na escola quanto na academia.

Nestas aulas, com a realidade de campo, são transmitidos aos alunos conteúdos que podem auxiliar na
resolução dos problemas que se apresentam neste tipo de trabalho (BORDENAVE; PEREIRA, 1978). O
aluno tem a oportunidade de aprender atividades que dificilmente o professor conseguiria passar para eles
em sala de aula, pois em meio às variáveis bióticas e abióticas, é possibilitado ao aluno relacionar os
diversos conteúdos lecionados nas diversas disciplinas do curso.

No ensino de Botânica, estas aulas de campo também são importantes, já que atividades realizadas em
áreas com vegetação nativa despertam a atenção do aluno para os demais componentes bióticos e
abióticos daquele meio, adquirindo a capacidade de avaliar o valor daquela área (Cavassan, 2007).
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Elas são essenciais à formação do aluno em classificação vegetal, pois complementam o aprendizado e
aperfeiçoam o entendimento dos caracteres taxonômicos e das diferenças apresentadas pelas espécies
(LEITÃO FILHO, 1997).

No entanto, alguns fatores influenciam a realização destas aulas, sendo às vezes empecilhos às práticas de
campo, tais como: os custos, transporte, alojamento, alimentação, material de consumo, e horário
compatível a todos os alunos (LEITÃO FILHO, 1997).

Além destas dificuldades, as atividades devem ser bem programadas para que assim despertem o espírito
de observação e curiosidade, de modo que a aprendizagem se torne eficaz (BORDENAVE; PEREIRA, 1978).
Isto exige do professor uma formação adequada, o que é um ponto importante na raiz desses problemas
(OLIVEIRA, 2007), posto que o desenvolvimento de práticas no ensino de Botânica tem limitações por
causa da insegurança do professor e da falta de planejamento de atividades que estimulem a curiosidade e
estejam relacionadas com a realidade dos estudantes (SENA et al, 2008).

Apesar destes problemas, a realização de aulas de campo de botânica são imprescindíveis, uma vez que
estas práticas contribuem em vários aspectos na formação dos alunos, proporcionando uma visão mais
integrada dos fenômenos e um maior envolvimento emocional com o tema, acarretando a aprendizagem e
formando valores estéticos, contribuindo para a conduta dos alunos em relação às áreas naturais
(Cavassan; Seniciato, 2007).

Além disso, para os futuros professores de ensino fundamental e médio, estas aulas são importantes na
descoberta de procedimentos didático-científicos que despertam seu próprio interesse e o de seus alunos
em conhecer o ambiente natural, estimulando futuras práticas interdisciplinares (PIQUÉ et al., 2000).

Considerando esta importância das aulas de campo de botânica para formação especificamente do
conhecimento botânico, quanto para a formação de conhecimentos didáticos do futuro professor,
desenvolvemos uma proposta de aula de campo de botânica sistemática buscando estimular e melhorar a
realização de aulas deste tipo na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Procedimentos metodológicos

Baseando-se em modelos de cursos de campo (LEITÃO FILHO, 1997; SILVEIRA; MATIAS, 2000; PIQUÉ et
al, 2000; Cavassan, 2007) e considerando os aspectos relativos à realização de aulas de campo de
botânica sistemática investigados por Matos, Matos e Prata (2010), elaboramos uma proposta de aula de
campo para a referida instituição e a testamos em turmas do curso de Ciências Biológicas licenciatura e
bacharelado da UFS.

A primeira aula de campo ocorreu no dia 14/03/2009 com uma turma de licenciandos composta por seis
alunos presentes e três monitores disponíveis. A coleta com a turma de bacharelado foi realizada na
semana seguinte, em 21/03/2009. Neste caso houve uma maior quantidade de pessoas por grupo, devido
ao tamanho da turma, composta de vinte alunos, com três monitores disponíveis. A última coleta foi
realizada no dia 02/05/2009, com outra turma de licenciatura, a qual contou com a presença de 13 alunos
e uma monitora disponível.

Os alunos, guiados pela professora da disciplina, os autores e os monitores voluntários foram a campo na
Serra Comprida e na Serra de Itabaiana (Parque Nacional Serra de Itabaiana, Areia Branca, Sergipe). Na
atividade proposta, dividimos a turma em três grupos, de acordo com os extratos botânicos. Cada grupo
ficou responsável pela observação e coleta de informações e de material dos extratos herbáceo, arbustivo
e arbóreo para posterior identificação das espécies botânicas no herbário da universidade e apresentação
dos dados ao restante da turma.

No final da disciplina foi feita uma avaliação da proposta de atividade de campo através da aplicação de
questionários aos alunos no final da disciplina.
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Resultados e discussões

Na primeira turma a realizar a coleta experimental houve somente metade da turma, o restante não
compareceu à aula e também não apresentaram justificativa. A turma foi dividida em três grupos,
coletando em média 10 espécies cada.

Devido ao período de seca na área, havia pouco material fértil disponível. Assim, os alunos foram levados
no período da tarde para a Serra de Itabaiana, situada no mesmo parque nacional, por ser um local de
maior umidade. Considerando que no período do ano em que foi realizada a coleta há poucas plantas
férteis na Serra comprida, as outras duas coletas foram realizadas na Serra de Itabaiana.

No total das excursões de campo, foram coletados 39 espécimes com material fértil e de possível
identificação, com 26 identificados ao nível de espécie, 11 identificados ao nível de gênero e 02
identificados ao nível de família.

A seca na Serra Comprida prejudicou a primeira aula de campo. O local foi escolhido devido à alguns
aspectos: à facilidade de transporte, pois caso a instituição não disponibilize transporte, os ônibus
coletivos intermunicipais podem ser utilizados, já que é possível descer na entrada do povoado Chico
Gomes, localizado no sopé da referida serra; ao topo da serra ser acessível em virtude da existência de
uma estrada; em caso de acidente, tem o referido povoado no sopé da serra, e, caso seja necessário um
hospital, tem uma unidade regional na cidade de Itabaiana, distante cerca de 20 minutos; à riqueza de
espécimes da flora local depositada no herbário da instituição (ASE) em decorrência de trabalhos na região
(NASCIMENTO-JÚNIOR; MATOS; OLIVEIRA, 2007; NASCIMENTO-JÚNIOR; MATOS; OLIVEIRA; COSTA,
2008); à diversidade de ambientes, pois observa-se encosta de Serra (e margem de riachos) com árvores,
topo de serra com moitas arbustivas e extrato herbáceo rico; ao local ser pouco conhecido pelos
estudantes de graduação de Ciências Biológicas.

Assim, foi demonstrada a importância de conhecer os aspectos climáticos da área de coleta, ou visitá-la
anteriormente ao dia da aula para conferir a situação da região e já determinar os locais a serem visitados
pelos alunos, conforme indicação de Leitão-Filho (1997) a respeito da época da atividade.

No tocante à avaliação da aula de campo pelos alunos, quando questionados acerca da metodologia
adotada na aula experimental, e 46% responderam que a metodologia foi diferente das aulas que já
haviam participado. Quando questionados acerca das diferenças de metodologia, eles apontaram dois
quesitos:

a)Objetivo da aula

“A diferença foi que havia um propósito além da simples prática que foi
procurar certas plantas.”

“Bem regular, pois a desta foi bem mais interessante, além da interação
dos alunos com o objetivo da aula ser maior o aprendizado dos alunos foi
maior.”

b)Divisão em grupos por extrato herbáceo

“Muito inovadora, pelo fato de utilizar uma certa dinâmica ao dividir toda a
equipe em grupos conforme o hábito das plantas.”

“Nesta última aula houve a separação de grupos, os quais coletavam tipos
vegetacionais mais diferentes, para que não ocorre a coleta de mais de um
tipo de planta.”

“Na outra não houve uma divisão de grupos, fazendo com que não tivesse
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algo específico e objetivo. É também não houve coleta de materiais para
estudo.”

Em relação às críticas e/ou sugestões às aulas de campo da disciplina Botânica sistemática, os alunos
apontaram diversas questões:

a)Maior frequência das aulas

”Aulas de campo mais frequentes, tendo em vista que com as aulas de
campo o professor pode ter um maior controle de turma, e a aula se torna
mais interativa.”

“Ter no mínimo 2 aulas de campo em locais distintos que encontre espécies
bem diferentes, para melhorar nosso conhecimento.”

“Gostaria que houvesse mais aulas de campo durante o período da
disciplina, pois auxiliaria no melhor entendimento do conteúdo em relação a
todo o curso, e às técnicas de coleta.”

“Acho que deveria aumentar a quantidade dessas aulas porque elas
contribuem muito para a absorção de conhecimentos específicos da
matéria.”

b)Problemas na aplicação da metodologia

“Como sugestão seria uma maior interação entre as informações coletadas
por cada grupo.”

“Talvez por falta de experiência nossa, a aula de campo não tenha sido
bem aproveitada. Acho que faltou um pouco de sistematização.”

“Poderia haver uma discussão prévia com os alunos a respeito do roteiro da
aula (local, grupos, e desenvolvimento da coleta).”

c)Críticas às aulas de campo de botânica:

“Maior participação dos professores.”

“Ter contato com as plantas que são estudadas na sala de uma forma mais
intensa para aprender.”

“As aulas de campo deveria ser mais centrada, para que coleta-se o
máximo possível, para melhoria do aluno em diversos aspectos.”

Ao responderem o questionário que foi aplicado após a aula de campo, os alunos citaram diferenças na
metodologia por terem participado de uma aula de outra disciplina. Os alunos aprovaram a metodologia
proposta, e afirmaram que o objetivo da aula e a análise das plantas de acordo com o hábito são aspectos
positivos.

De acordo com Anderson, Thomas e Nashon (2008), muitos trabalhos no ensino de biologia são
estruturados em atividades de grupo, sendo esta alternativa pedagógica utilizada para promover a
aprendizagem em aulas de campo. Segundo estes autores, os grupos estimulam a discussão de dados e
ideias, desenvolvem o debate das respostas dos questionamentos do trabalho proposto e incentiva a
elaboração de argumentos, que é um exercício importante para o desenvolvimento do pensamento
científico.

As sugestões e críticas dos alunos em relação às aulas de campo da disciplina são coerentes, já que mais

Pág.6/9



coletas durante a disciplina são recomendadas, principalmente em tipos vegetacionais diferentes.

Quanto às sugestões e críticas relacionadas às aulas experimentais indicadas no questionário pós-aula, as
solicitações de maior organização da aula e discussão do roteiro com os alunos se deram pela falta de
comunicação entre os alunos e os monitores. Em algumas turmas, o número de monitores era inferior ao
desejado (um monitor a cada três alunos), diminuindo a dinâmica da aula e prejudicando a proposta. O
número reduzido de monitores se deu pela falta de voluntários para a atividade na data escolhida. Já a
não discussão do roteiro se deu pela falta de experiência dos autores com este tipo de atividade no início
da atividade.

A partir dos cursos de campo publicados, dos dados investigados por Matos, Matos e Prata (2010) sobre as
aulas de campo de botânica sistemática na UFS, das impressões dos pesquisadores na aplicação das aulas
de campo e na contribuição dos alunos através dos questionários, elaboramos uma proposta de atividades
que envolve as aulas de campo e atividades de prensagem, identificação botânica e elaboração e
discussão de uma lista florística por parte dos alunos do local visitado.

A metodologia adotada para proposta foi baseada na divisão de todo o trabalho entre a turma. São
necessários 10 encontros para que a proposta seja cumprida, sendo ajustada de acordo com as
peculiaridades de cada professor. Primeiramente, os alunos são instruídos através de uma aula
introdutória de revisão de conceitos, técnicas de coleta, informações do local a ser visitado, dentre outros.
Posteriormente, haverá a atividade de campo. As aulas posteriores serão destinadas a identificação do
material no herbário ASE da UFS e elaboração do relatório, o qual será apresentado à toda turma no
último encontro.

A proposta é dividir os alunos em grupos, com no mínimo um monitor em cada. Assim, o monitor
responsável tem um maior controle da turma, como também proximidade com os alunos para facilitar a
aprendizagem e diminuir a inibição de dúvidas.

Cada grupo fica responsável por uma forma de vida, somente considerando as classificações árvore,
arbusto e herbáceas. A divisão por forma de vida das plantas é sugerida pois assim há um maior número
de espécies coletadas, evitando a coleta de espécies repetidas entre os grupos. Após a aula de campo, o
aluno vivenciará o trabalho do sistemata em laboratório. A proposta é que o aluno identifique os
espécimes após o processo de secagem, através de chaves de identificação, consultas ao acervo do
herbário ASE e à bibliografia especializada e apresente os resultados em sala de aula.

No final da disciplina, é apresentado um relatório contendo a lista de espécies coletadas, as técnicas de
coleta utilizadas, as dificuldades enfrentadas, descrição breve das famílias encontradas, ilustração das
espécies, e outras informações que os alunos e o professor da disciplina considerem ser relevantes. É
interessante que este relatório seja apresentado à turma para discussão das peculiaridades de cada forma
de vida.

Em relação ao local de realização das aulas de campo, a Serra comprida, localizada no Parque Nacional da
Serra de Itabaiana, foi o local escolhido para as atividades deste guia. O mesmo foi escolhido devido à
facilidade de transporte, pois se a instituição não liberar condução, os ônibus de transporte público podem
ser utilizados, e os alunos poderão descer na entrada do povoado “Chico Gomes” localizado no sopé da
referida serra. O topo da serra é acessível, e há uma estrada que vai até o topo. Em caso de acidente, tem
um povoado logo embaixo e caso necessite de hospital, tem um hospital regional na cidade de Itabaiana,
distante cerca de 20 minutos.

Além disso, há uma riqueza de dados sobre a flora local depositada no ASE (NASCIMENTO-JÚNIOR, J. E;
MATOS, E. C. A; OLIVEIRA, L. A., 2007; NASCIMENTO-JÚNIOR, J. E; MATOS, E. C. A; OLIVEIRA, L. A;
COSTA, S. M. S., 2008); encosta da Serra (e margem de riachos) com árvores, topo da serra com moitas
arbustivas e extrato herbáceo rico. É também um local pouco conhecido pelos estudantes de graduação de
Ciências Biológicas.

Pág.7/9



Considerações finais

Observamos que os alunos apreciam e valorizam as aulas de campo no curso de ciências biológicas e
reivindicam que elas sejam mais frequentes. Destacamos também a relação que os alunos fazem dos
conteúdos da sistemática com outras áreas da botânica, como por exemplo, ecologia, demonstrando o
reconhecimento por parte dos alunos da importância de uma atividade de campo para coleta de dados
botânicos e identificação de material para outros tipos de trabalhos, não somente taxonômicos e/ou
florísticos.

Ressaltamos também que alternativas para o desenvolvimento de aulas práticas em ambientes fora do
campus da universidade devem ser desenvolvidas para que os alunos e professores não fiquem tão
dependentes do apoio institucional. Dentre às possíveis alternativas, sugerimos convênios com outros
órgãos, como reservas ambientais, de modo a conseguir apoio ao professor na realização destas aulas de
como, tais como transporte e monitores.

Além disso, recomendamos que a atividade seja realizada com um número reduzido de alunos por aula,
uma vez que o número de monitores disponível é pequeno e que o volume de estudantes influencia na
qualidade da prática. Este volume reduzido ocasiona um menor impacto nas trilhas, possibilitando ao
aluno compreender, além do aprendizado prático da disciplina, conceitos sobre a preservação do meio
ambiente.

Somado a isso, ressaltamos a importância de que o professor conheça o local de realização da aula de
campo, assim como à época de coleta, para que não ocorra imprevistos possíveis de ser evitados, como a
falta de material fértil de coleta como em nossa primeira experiência.
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