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RESUMO 
 
 

PIBID - RELATO DE EXPERIÊNCIA TEORIA VS PRÁTICA: ESTUDO DA BOTÂNICA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL Valter José Cobo Expedicto Ribeiro de Carvalho Junior Fabiana da 
Silva Barbosa Larissa Cristine Ferreira dos Santos Eduardo Mancastropi Araujo Rodrigo 
Fernando M. P. S. Ferraro UNITAU- Departamento de Biologia As aulas teóricas proporcionam 
ao aluno informações que muitas vezes, em função do grau de abstração, acarretam grande 
dificuldade de assimilação. A capacidade de poder oferecer ao jovem estudante, momentos em 
que as figuras dos livros possam passar de formas abstratas para reais, tornando-se 
tridimensionais e tangíveis, pode transformar um conteúdo que até então era somente 
memorizado, pelo aluno, por conhecimento com significado e lógica. O objetivo da experiência, 
aqui relatada, foi propiciar a futuros docentes, bolsistas PIBID/CAPES, a oportunidade de 
desenvolver e aplicar estratégias dinâmicas, no caso atividades práticas, como forma de tornar 
conteúdos abstratos em objetos reais, próximos ao cotidiano dos estudantes. Para tal, os 
bolsistas PIBID, de Ciências Biológicas, desenvolveram um projeto de trabalho baseado em 
aulas práticas referentes ao conteúdo botânica, junto a 72 alunos dos sétimos anos do ensino 
fundamental de uma escola pública do município de Taubaté (SP). Os alunos foram levados ao 
laboratório da Universidade de Taubaté para uma aula prática sobre briófitas, que aconteceu 
em duas etapas: 1) introdução do assunto em espaço não convencional, em área arborizada; e 
2) discussão e aprofundamento do tema, em laboratório, onde os alunos puderam visualizar ao 
estereomicroscópio as partes de uma briófita. As pteridófitas foram abordadas em espaço 
externo, na escola, no qual os alunos foram organizados em equipes e participaram 
inicialmente de uma abordagem introdutória acerca do grupo botânico, posteriormente 
explorou-se o ciclo reprodutivo do grupo vegetal em questão, sempre utilizando os espécimes 
vegetais para ilustrar. Os alunos foram estimulados à criação de painéis ilustrando as plantas 
estudadas com indicação das características morfológicas, os quais permaneceram em 
exposição na escola. Quanto às gimnospermas foi apresentado aos alunos uma visão geral do 
grupo e sua diversidade, bem como a demonstração do seu ciclo reprodutivo, enquanto 
mantinham contato com as exemplares do grupo botânico. O mesmo aconteceu com as 
angiospermas, sendo exploradas vários tipos de flor e frutos, as estruturas reprodutoras, assim 
como o ciclo reprodutivo e a importância dos polinizadores no processo de reprodução. Todas 
as atividades tiveram a duração de cinquenta minutos e envolveram a participação de setenta e 
dois alunos, aproximadamente. Todas as aulas contaram com roteiros práticos de estudo e 
materiais fornecidos pela escola e pelo PIBID. As aulas foram elaboradas à partir de planos de 
aula e sequencias didáticas elaboradas pelos bolsistas, com base em artigos científicos da 
área e em livros didáticos de ciências. A criação e aplicação deste projeto demonstrou aos 
bolsistas a importância do prévio planejamento das aulas práticas, como forma de viabilizar e 
aproveitar ao máximo a atividade. A utilização de planos de aula e sequencias didáticas 
mostraram-se ferramentas fundamentais para as atividades práticas. O envolvimento, por meio 
de questionamento e interesse apresentado pelos alunos, serviu como forma de avaliação do 
projeto, demonstrando que mesmo sem o acesso a laboratórios de ciências equipados, as 
atividades práticas podem ser facilmente realizadas e, que conseguem transformar, para o 
aluno do ensino fundamental, aquele conteúdo por vezes relatado, por eles, como árido, com 
apelo de exclusiva memorização, mas acessível e real. Vivenciar na prática a profissão docente 
e as responsabilidades do ensinar, assim como a rotina de um educador, ofereceu aos 
bolsistas PIBID experiências significativas para a sua formação. Palavra chave: ensino de 
Botânica; aula prática; ensino fundamental.  


