
METODOLOGIAS
PARA ENSINAR BOTÂNICA





Alexandre de Gusmão Pedrini 
Suzana Ursi

ORGANIZADORES

METODOLOGIAS
PARA ENSINAR BOTÂNICA



Copyright © Alexandre de Gusmão Pedrini e Suzana Ursi (Orgs.), 2022

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/02/1998. 
Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida, sejam quais forem os 

meios empregados, sem a autorização prévia e expressa do autor.

 Editor João Baptista Pinto

 Capa Jenyfer Bonfim 
  Foto: Marcia Franco

 projEto GráfiCo Luiz Guimarães

 rEvisão  Rita Luppi

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

M552

Metodologias para ensinar botânica / organização Alexandre de Gusmão Pedrini, Suzana 
Ursi. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Letra Capital, 2022.
 240 p. : il.   

 Inclui bibliografia
 ISBN 978-65-89925-56-9

 1. Biologia - Estudo e ensino. 2. Botânica - Estudo e ensino. 3. Ensino - Meios auxiliares. 
4. Prática de ensino. I. Pedrini, Alexandre de Gusmão. II. Ursi, Suzana.

22-75556    CDD: 580.7
     CDU: 58(07)

Camila Donis Hartmann - Bibliotecária - CRB-7/6472

LEtra CapitaL Editora

Tels.: (21) 3353-2236 / 2215-3781
vendas@letracapital.com.br

www.letracapital.com.br



Dedicatória
Dedicamos esta obra aos jovens botânicos 

que estão enfrentando dificuldades financeiras  

transitórias e superando-as para manter seu sonho  

de se tornarem cientistas no cenário atual.





Agradecimentos gerais

Ao Núcleo de Ensino de Botânica da Sociedade Botânica 
do Brasil, pelo incentivo ao desenvolvimento do tema 

como área de especialização científica no seio da Botânica e 
Ciência nacionais. Aos colegas que dele fazem parte pela sua 
paixão e dedicação ao tema.

As nossas universidades, que estão atravessando o atual 
cenário de pandemia mantendo-se com recursos financeiros 
cada vez mais escassos, mas seguem honrando nossos salários e 
obrigações sociais, bem como seu papel fundamental na educação 
brasileira.

As nossas queridas famílias, que nos apoiam, possibilitando 
esteio a nossa vida. À Rosana Mendonça Nunes Pedrini, pela 
parceria na vida. Ao professor Luis Martinelli da Universidade 
Federal do Pará (UFPa), pela amizade ao primeiro organizador e 
formulação do abstract, ainda no pleito à fundação.

Ao professor doutor Marcos Buckeridge, atual diretor do 
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), pelo 
excelente Prefácio. À amiga Marcia Franco pela foto da capa.

À diretora do campus Geraldo Cidade da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), professora doutora Juliany Cola Fer-
nandes Rodrigues, pelas facilidades concedidas para o desenvolvi-
mento das atividades do primeiro organizador como docente do 
ProfiCiências. Pelo apoio a esse projeto de financiamento e publi-
cação da coletânea pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (FAPERJ) em plena pandemia da Covid-19. À 
professora doutora Mônica de Mesquita Lacerda, coordenadora do 
Programa de Mestrado Profissional em Formação em Ciências para 
Professores (ProfiCiências) da UFRJ-DC, pela sua ajuda constante 
na resolução de demandas do primeiro organizador como docente 
colaborador no curso e no presente projeto. 

Às agências de fomento – Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP), Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) –, pelo suporte 



a diferentes atividades da segunda organizadora ao longo de seu 
percurso acadêmico. Ao CNPq e à Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Rio de Janeiro (FAPERJ), pela concessão de apoios ao longo 
da vida profissional do primeiro organizador, e à segunda pelo 
presente apoio editorial (Proc. E-26/210.362/2021), em especial.

À Universidade de São Paulo (USP), especialmente ao 
Departamento de Botânica do Instituto de Biociências, ao 
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de 
Ciências e ao Parque de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), pelas 
inúmeras oportunidades de atuação e aprendizado e apoio 
constante à segunda organizadora. Aos membros do grupo de 
pesquisa Botânica na Educação (BotEd), companheiros de jornada 
e pesquisas da segunda organizadora.

O primeiro organizador agradece aos estagiários, bolsistas ou 
não, que estiveram acompanhando-o por toda vida profissional, 
tanto na Universidade Santa Úrsula (USU), 1975-1999, como na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 1980-2019, 
ajudando na preparação das aulas tanto de laboratório como nas 
praias, lagunas ou manguezais. Foram centenas de pessoas desde 
1975 e seria injusto destacar nomes. 

O primeiro organizador agradece aos docentes e chefias 
do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Biologia 
Roberto Alcântara Gomes (IBRAG/UERJ) e às diretorias do 
instituto pelo apoio ao longo dos anos. Igualmente, aos colegas e 
chefes do Centro de Ciências Biológicas da USU.

O primeiro organizador agradece aos seus professores de 
Botânica, especialmente a Carlos Toledo Rizzini, Eurico Cabral de 
Oliveira Filho, Ahylton Brandão Joly, Edith Berchtold, Graziela 
Maciel Barroso, Dorothy Sue Dunn de Araujo, Jorge Fontella 
Pereira, Carlos Eduardo de Mattos Bicudo e Francis Magne da 
Universidade de Paris VI (França). E às próprias algas. Elas são 
excelentes professoras.

Ao professor doutor Fábio Vieira Araujo, da Faculdade de 
Formação de Professores da UERJ, que nos ajudou no atendimento 
às demandas do edital da FAPERJ no contexto das dificuldades 
enfrentadas durante a pandemia da Covid-19 (2020/2021).

À senhora Rita Luppi pela cuidadosa revisão desta obra.
Ao designer gráfico Luiz Guimarães pelo esmero técnico 

dedicado ao livro



Sumario

Prefácio ...........................................................................................11
Marcos S. Buckeridge

Introdução ......................................................................................17
Suzana Ursi
Alexandre de Gusmão Pedrini

I. ENSINAR BOTÂNICA: LimitaçõEs E possibiLidadEs  ........25

Desafios ainda persistentes no Ensino de Botânica: 
explorando contextos e influências  .........................................26
Pércia Paiva Barbosa
Suzana Ursi

Reflexões sobre por que aprender e como ensinar  
Botânica ......................................................................................56
Pércia Paiva Barbosa
Suzana Ursi

II. METODOLOGIAS PRÁTICAS ...........................................77

O uso de aplicativos por celulares no Ensino de Botânica .....78
Adriana Quintella Lobão
Amanda Tavares Narcizo
Natália Barros dos Santos

O ensino de Botânica pela metodologia  
por projetos ................................................................................95
Alexandre de Gusmão Pedrini

Ensino de Botânica através  
de trilhas interpretativas .........................................................140
Alexandre de Gusmão Pedrini

O Ensino de Botânica através de metodologias  
lúdicas artísticas .......................................................................180
Bruno Edson-Chaves
Viviane de Oliveira Thomaz Lemos



“Botânica no Museu” e sua metodologia para o ensino .......203
Cecília Bernardo Pereira
Weverson Cavalcante Cardoso
Filipe Gomes Cardoso Machado da Costa
Igor Musauer Kessous
Andrea Ferreira da Costa
Bárbara de Sá Haiad

Ensino de Botânica por modelos didáticos  
especialmente para deficientes visuais  ..................................218
Glaziele Campbell da Silva
Marcela Rezende Cordeiro
Mariana Teresa Barduco Ferreira
Maura da Cunha

Apresentação dos autores ........................................................237



11

Prefácio

Para exercer as suas atividades, um professor depende 
do que o espírito de seu tempo (o Zeitgeist) demande no 

momento em que vai ensinar. Isso porque ensinar é uma arte que 
muda continuamente conforme a sociedade se adapta aos novos 
tempos. Visões políticas e ideológicas se transformam com o tempo 
e a sociedade como um todo se altera com essas mudanças. Outro 
fator que afeta diretamente o ensino é a velocidade de produção 
do conhecimento e o consequente desenvolvimento tecnológico. 

Este livro é um exemplo muito claro de como alguns professores 
da área de Botânica estão compreendendo e respondendo a esse 
espírito do tempo.

Os primeiros dois capítulos trazem uma discussão sobre o 
ensino de Botânica, contextualizando a disciplina no âmbito do 
ensino de Ciências no Brasil. Talvez se possa descrever esta primeira 
parte como uma discussão histórica e intelectual sobre a transição 
que o Brasil sofreu, partindo de uma visão científica tecnicista 
para uma visão mais humanista e em seguida mergulhando em 
uma era “computacional”, porém, também fortemente humanista. 
Mais especificamente, uma das partes centrais nas alterações das 
ideias sobre o ensino de Ciências está relacionada à passagem do 
Brasil pelo período do governo militar, depois a sua saída para a 
democratização e em seguida a entrada no século XXI com sua 
principal característica que é a de mudanças rápidas em todos os 
níveis.

Isso chama a atenção para a interação entre a sociedade e 
a ciência como determinante de como esta última é ensinada: o 
argumento é que essa interação modifica significativamente o que 
a sociedade pensa sobre, e como ela é impactada, pela ciência. Há, 
portanto, um sistema de retroalimentação em que, quanto mais 
conhecimento científico é produzido, mais a ciência é ensinada. Ao 
se tornar importante, o ensino de ciência incentiva o investimento 
da sociedade para produzir ainda mais conhecimento.
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A educação científica durante o governo militar era tecnicista, 
enquanto que posteriormente, com a democratização do país, 
ela passou a ser influenciada por argumentos humanistas. Outro 
ponto importante na educação em geral foi a indução de visão 
cada vez mais crítica pelos alunos. Já no século XXI, uma visão 
crítica e humanística se funde com uma evolução rápida e intensa 
da computação.

Um dos pontos que chama a atenção é a colocação de que 
o ensino de Ciências durante o período militar (usarei aqui 
arbitrariamente o período entre 1960 e 1980) tenha tido uma 
abordagem caracterizada como fria, focada apenas nos números 
gelados da ciência como era feita no século XX. Porém, devemos 
lembrar também que a abordagem tecnicista do ensino de 
Ciências brasileiro era similar nos Estados Unidos, Europa e 
possivelmente no Japão. Mais um ponto relevante na explicação 
da visão tecnicista da ciência talvez esteja relacionado com a 
interpretação da ciência pela sociedade durante o período do 
pós-guerra. Afinal, a ciência venceu a guerra e isso ficou claro 
quando as bombas atômicas explodiram no Japão e o mundo 
ficou sabendo da existência dos sítios secretos dos americanos, 
como o de Los Alamos, que as projetou.

O espírito do tempo parece ter forte influência sobre como a 
ciência é ensinada aos jovens no ensino nos níveis básico e médio, 
o que tem um reflexo posterior de cerca de duas décadas na 
forma como esses indivíduos, já adultos, irão moldar a opinião 
pública sobre a ciência. Daí, essa geração acaba influenciando os 
professores daquela época, que terminam atendendo aos desejos 
do espírito de seu tempo e mudam a sua forma de ensinar. Esse 
é o tipo de resposta que parece nortear a proposição dos autores 
deste livro na área da Botânica: adaptar o ensino ao novo espírito 
do tempo como o percebemos em 2020.

É possível que a forma de ensino mais humanística pós período 
militar no Brasil possa ter tido um papel importante na opinião 
pública sobre a academia, que vemos na segunda década do século 
XXI. Se, artificialmente, considerarmos que as influências do 
espírito do tempo se consolidem a cada par de décadas, tivemos 
depois dos 60-80 mais dois pares de décadas até chegarmos a 2020.
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Entre as décadas de 1980 e 2000, os alunos passaram a ser 
ensinados para se tornarem indivíduos com maior senso crítico, 
o que parece ter levado a uma conotação de oposição crítica ao 
tecnicismo e visão pobre em crítica conferida pelo ensino durante 
o período militar. Já de 2000 em diante, teve início um processo 
que agora poderia ser chamado de “visão crítica superficial”, que, 
ao chegarmos a 2020, gerou uma opinião pública negativa forte, 
e pobremente embasada, em relação à ciência. Isso provavelmente 
se deu por conta do desenvolvimento acelerado das redes sociais, 
que, ao fornecerem a base para a formação de uma “visão crítica 
superficial” acabaram conferindo uma atitude de desconfiança 
sobre os dados científicos. Isso porque a ciência passou a ser vista 
através de conclusões parciais, que para o cientista são apenas 
estágios na busca pelo conhecimento, enquanto que para o leigo são 
tratadas como se os cientistas quisessem dizer que encontraram a 
verdade. Em outras palavras, a sociedade perdeu o contato com o 
modo como a ciência é feita e passou a tratá-la como um fim e não 
como um meio de busca de conhecimento. Este livro, oferecendo 
metodologias que devem ser usadas de forma integrada, se dirige 
no sentido de ajudar a resolver esse problema.

Talvez se possa creditar parte da “visão crítica superficial”, 
em relação à academia e à ciência, ao fenômeno de polarização 
(que é uma tendência mundial) a partir de uma intensificação da 
demanda por uma visão humanística da ciência. Tal visão já está 
consolidada na Europa e permeia todo o sistema de financiamento 
à pesquisa e o ensino de ciências por lá. Já no Brasil, o processo de 
compreensão pela sociedade de como a ciência pode beneficiar o 
ser humano está só começando.

Mas o século XXI tem uma outra característica singular, 
que não é somente a visão antropocêntrica do mundo, mas sim 
a permeação de praticamente todo o planeta por um sistema 
de comunicação digital que já adquire forte influência sobre o 
ensino, graças à disponibilização de conhecimento na palma da 
mão. Em 2020, informações podiam ser obtidas instantaneamente 
sobre praticamente quaisquer assuntos, o que propicia o que 
poderíamos chamar de “pseudoautoridade intelectual”. Com isso, 
a sociedade brasileira do fim do século XXI parece perdida em 
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relação ao significado da existência das escolas, dos livros, dos 
professores e a razão da existência da ciência em si.

Este livro, ao surgir no início de um novo par de décadas, 
chega no momento certo para apontar um caminho para preencher 
essa lacuna e ajudar. Através do ensino de Botânica, esta obra alerta 
a sociedade para a importância de compreender o papel da ciência 
no desenvolvimento da civilização. Esta obra faz isso através da 
proposição de metodologias que podem ajudar os professores do 
ensino básico, médio e mesmo o superior, a ensinarem Botânica 
(e por que não as outras ciências também?) de uma forma mais 
integrada com a sociedade e seu espírito do tempo.

Os autores não somente examinam intelectualmente as 
influências históricas que nos trouxeram até aqui na área da 
Botânica, mas apresentam, em seis capítulos, soluções modernas e 
adaptadas às demandas de uma sociedade que precisa ser guiada 
para compreender que o conhecimento superficial obtido de 
forma acelerada através de um algoritmo funcionando em um 
telefone celular, por mais sofisticado que pareça, não confere 
autoridade intelectual e gera um senso crítico fraco e superficial. 

Os autores usam sim as ideias de aplicativos de celulares, mas 
como complemento a outras técnicas como o desenvolvimento 
de projetos, as trilhas interpretativas, atividades lúdicas, visitas 
inteligentes a museus e ao fim, no Capítulo 8, uma proposta inclusiva, 
que é também uma marca da sociedade mundial ao fim da segunda 
década do século XXI. No entanto, um professor que pretenda usar 
este livro para ajudá-lo a ensinar Botânica não deve cair na cilada 
de achar que basta usar uma das técnicas para que seus alunos 
se tornem indivíduos críticos autênticos. Isso porque é somente 
através do uso integrado das metodologias discutidas nos Capítulos 
3 a 8 que se poderá levar a geração em formação às modificações 
profundas que precisamos. É importante lembrar que poderemos 
esperar efeitos somente em uma ou duas décadas, ou seja, entre 
2030 e 2040. Nesse meio tempo, não devemos nos esquecer de ficar 
atentos às transformações na sociedade, que provavelmente serão 
ainda mais rápidas, e corrigir rumos se necessário.

As mudanças na sociedade têm uma relação direta com 
o ensino de qualquer disciplina, mais ainda numa disciplina 
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científica como a Botânica. Pode-se na realidade dizer “a Botânica 
em especial”, pois talvez ela tenha sido uma das disciplinas das 
ciências que mais sofreu efeitos drásticos oriundos das ondas 
recentes de mudanças na sociedade. O aumento exacerbado do 
individualismo em uma época em que as questões ambientais 
começam a ser de fato compreendidas e incorporadas à cultura 
pelas sociedades mundiais levou a um dilema formidável: ao 
mesmo tempo que queremos ser considerados como indivíduos 
e termos nossos direitos respeitados, também lutamos pelos 
direitos da natureza, em defesa do meio ambiente1. O século XXI 
é caracterizado por um dos períodos de mais intensa urbanização 
já vistos pela humanidade. Uma das consequências disso é que 
os seres humanos vêm se afastando da natureza, vivendo em 
ambientes artificialmente projetados e cada vez mais podendo ser 
caracterizados como ambientes “computacionais” ou “digitais”, o 
que Teixeira Coelho caracterizou como eCultura2. 

Um dos efeitos colaterais das ondas de alterações da sociedade 
no século XXI, particularmente em sua segunda década, foi uma 
invisibilização gradual da Botânica. Na mente dos indivíduos 
da sociedade atual, as plantas se misturaram cada vez mais com 
outros objetos inanimados e a velocidade dos eventos no dia a 
dia fez com que as nossas mentes adicionassem as plantas a esse 
grupo de objetos, pois não é possível parar para pensar nelas.

Não se pode culpar ninguém por isto, a não ser o grande 
processo de evolução da sociedade e o avanço descomunal do 
conhecimento científico após a Segunda Guerra Mundial3. Porém, 
uma das explicações para o fato de a Botânica ter se tornado 
invisível e gerado uma síndrome que hoje chamamos de “cegueira 
botânica”4, tenha sido talvez a demora em adaptar o ensino dessa 
disciplina ao desenvolvimento anormalmente rápido da sociedade. 

1 Buckeridge, M. Bases históricas e científicas da ética socioambiental. In: Florit, 
L.F., Sampaio, C. A. C. A.; Philippi Jr., A. (Eds.). Ética Socioambiental. São Paulo: 
Editora Manole, 2019, p. 152-160.
2 Teixeira Coelho, J. eCultura, a utopia final: inteligência artificial e humanidades. 
São Paulo: Iluminuras/Itaú Cultural, 2019, 264 p.
3 Kutzweil, R. A singularidade está próxima: quando os humanos transcendem a 
biologia. São Paulo: Itaú Cultural/Iluminuras, 2018, 628 p.
4 Salatino, A.; Buckeridge, M. S. Mas de que te serve saber botânica? Revista de 
Estudos Avançados, São Paulo, v. 30, n. 87, p. 177-196, 2016.
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A aceleração muito alta que houve no século XXI na produção de 
conhecimento e nas mudanças da sociedade parecem ter pegado a 
Botânica de surpresa. Afinal, o tempo de reação no século XX não 
era tão rápido como o do século XXI.

A obra aqui apresentada é, portanto, intensamente atual e 
extremamente conectada com o espírito de seu tempo. É obra 
absolutamente necessária para a sociedade brasileira neste início 
da terceira década do século XXI. 

1º de janeiro de 2021.

Marcos S. Buckeridge
Professor titular do Departamento de Botânica,  

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo;
Coordenador do Centro de Síntese USP-Cidades Globais,  

Instituto de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo;
Presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo  

(ACIESP) de 2015 a 2019;
Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências.
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Introdução
Suzana Ursi

Alexandre de Gusmão Pedrini 

 “Estudar plantas é uma jornada para um mundo 
diferente, longe da nossa perspectiva centrada 
nos animais. Isso nos ajuda a entender relações 
complexas que existem na natureza e prepara 
nossas mentes para outras redes de interação 
complexas, sejam elas biológicas, ecológicas, 
humanas ou políticas. As ciências das plantas 
nos ensinam a aceitar o mundo incrivelmente 
elaborado em que vivemos, onde algumas 
regras físicas universais e um fundo genético 
compartilhado criaram uma variedade de 
organismos vivos neste pequeno pedaço de rocha 
flutuando no espaço” (Editorial: Loving the alien. 
Nature Plants 5, 551, 2019 – Tradução nossa). 

Concordamos com essa visão destacada pelo editorial de 
uma das mais importantes revistas científicas na área 

de Biologia Vegetal sobre a relevância e o encantamento que 
o estudo das plantas pode e deve proporcionar. Entretanto, no 
campo de Ensino de Biologia, tanto no âmbito nacional como 
internacional, é recorrente a crença de que Botânica é uma das 
temáticas mais desafiadoras para se ensinar e aprender. Ela seria 
considerada uma ciência pouco interessante pela população, 
incluindo estudantes e até seus professores. O aparente 
distanciamento entre os conteúdos botânicos e o cotidiano seria 
um dos principais fatores relacionados a tal desinteresse. Outra 
crença refere-se aos professores relegarem, sempre que possível, 
tal temática para os períodos finais do ano letivo e, muitas vezes, 
não a abordarem por falta de tempo. Os professores também 
teriam muitas dificuldades com os conteúdos disciplinares da 
Botânica, considerados complexos, repletos de nomenclatura a 
ser decorada e distantes do dia a dia dos estudantes. Ainda sobre 
os docentes, mas também sobre os livros e materiais didáticos em 
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geral, utilizariam muito mais os animais em comparação com as 
plantas para exemplificar a diversidade de processos biológicos 
abordados na educação básica. 

Pesquisas sobre Ensino de Botânica vêm sendo realizadas com 
diferentes objetivos, incluindo investigar se e em que proporção 
as crenças supracitadas possuem correspondência com o que 
efetivamente vem ocorrendo nas iniciativas de ensino-aprendizagem 
de nossa Scientia Amabilis. Nesse cenário, concepções alternativas 
de estudantes de diferentes níveis sobre organismos, estruturas e 
processos envolvidos na Botânica, bem como concepções sobre seu 
ensino, têm sido alvo de estudos (ex. BEBBINGTON, 2005; EKICI 
et al., 2007; SILVA, GHILARDI-LOPES, 2014), o que pode auxiliar 
os professores a conhecerem melhor as dificuldades dos alunos ao 
estudar o tema e, assim, buscarem o aprimoramento de sua própria 
prática (SAITO, 2019). 

Pensando-se nessas dificuldades dos estudantes (assim como 
da população em geral), um tipo de pesquisa que ganha cada 
vez mais atenção refere-se à chamada “cegueira botânica”, suas 
causas, consequências e formas de mitigá-la. Recentemente, um 
volume especial do periódico Plants, People, Planet (v. 1, n. 3, 2019) 
foi dedicado exclusivamente a tal temática, evidenciando esse 
movimento de interesse. As abordagens qualitativas e teóricas são 
mais frequentes (ex. HERSEY, 2002), enquanto as qualitativas e 
experimentais são ainda escassas (ex. BALAS, MOMSEN, 2014; 
COLLI-SILVA et al., 2019). Para os autores que postularam o 
termo, Wandersee e Schussler, pessoas que sofrem de tal cegueira 
costumam ignorar a importância das plantas para os ecossistemas 
e para a humanidade, sua beleza e características interessantes e, 
muitas vezes, até a sua presença no ambiente. Os autores apontam 
possíveis causas para a cegueira, incluindo fatores relacionados 
a aspectos mais fisiológicos, como os mecanismos perceptivos 
dos seres humanos, até outros mais sociais (WANDERSEE, 
SCHUSSLER, 1999, 2001). Nessa última vertente, podemos incluir 
o ensino-aprendizagem de Botânica. Hershey (2002) afirma que 
“é quase inacreditável que tantos professores de Biologia sejam 
evidentemente ignorantes sobre as plantas e frequentemente 
tendenciosos contra elas, as quais são componentes essenciais 
da vida na Terra”. Essa falta de conhecimento e as tendências 
preconceituosas provavelmente foram incutidas nos professores 
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pelos seus respectivos educadores e, viciosamente, perpetuarão 
influenciando seus estudantes. Assim, apesar da reputação de 
ser desinteressante, o problema da Botânica estaria mais ligado 
ao seu ensino do que à ciência em si (HERSHEY, 1996, 2002). A 
questão da cegueira botânica e de outros desafios para o ensino 
das plantas, assim como formas de superá-los, serão abordados 
com maior detalhamento na primeira parte deste livro.

A partir do exposto, fica evidente a importância de outra 
linha de pesquisa sobre Ensino de Botânica: aquela que enfoca 
a formação e atuação dos professores em relação a tal temática. 
Essa linha tem ganhado relevância no cenário nacional, sendo a 
formação docente de qualidade apontada como um fator essencial 
para o aprimoramento do Ensino de Botânica (URSI et al., 2018). 
Franco (2017) destaca que, embora o volume de pesquisas não 
seja tão substancial, já é possível perceber uma tendência dos 
professores em sentirem-se inseguros e, em consequência, muitas 
vezes preferirem nem abordar a temática em sala de aula, como 
ressaltam Silva e Ghilardi-Lopes (2014). Também se percebe 
um anseio por discutir estratégias e recursos didáticos voltados 
à Botânica, existindo uma carência nesse sentido (LIMA, 2014). 
Sobre motivação, Barbosa e Ursi (2019) investigaram as principais 
destacadas por professores de Biologia (Ensino Médio) para 
aprender e ensinar sobre Botânica, verificando que contribuir para 
a formação cidadã de seus estudantes é uma motivação central 
para ensinarem o tema. Já ao se engajarem em ações de formação 
continuada, buscam ampliar e aprimorar seus conhecimentos 
sobre Botânica, bem como sobre estratégias para ensinar a 
temática. Outra abordagem que ganha cada vez mais destaque 
refere-se aos estudos enfocando os principais conhecimentos 
docentes relacionados à Botânica mobilizados pelos professores 
durante suas práticas em sala de aula, bem como a construção 
desses conhecimentos durante o processo de formação inicial (ex. 
KÄPYLÄ et al., 2009; URSI et al., 2017; SAITO, 2019). 

Um aspecto ressaltado por Saito (2019), especificamente 
relacionado ao contexto brasileiro e que nos parece muito positivo, 
refere-se a uma crescente participação de professores relatando 
experiências interessantes de Ensino de Botânica em eventos. São 
exemplos os encontros regionais e o nacional de Ensino de Biologia 
(EREBIO e ENEBIO, respectivamente) e o Congresso Nacional 
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de Botânica, organizado pela Sociedade Botânica do Brasil (SBB). 
Professores também têm divulgado suas propostas didáticas e 
experiências em periódicos que aceitam esse tipo de publicação 
(ex. Revista da SBenBio, Revista Botânica Pública e Paubrasilia). 

As alternativas metodológicas para tratar a Botânica são 
outro importante foco das publicações científicas sobre Ensino de 
Botânica. Assim, algumas formas alternativas de empreender o 
ensino dessa temática têm sido propostas, aplicadas e avaliadas, 
com ênfase em abordagens mais dinâmicas e contextualizadas, nas 
quais os estudantes possuam um papel ativo na construção de seus 
conhecimentos, buscando-se a superação da mera memorização. 
Tais abordagens visam evidenciar como as plantas estão 
intimamente relacionadas ao cotidiano mais próximo (alimentação, 
vestuário, mobília, medicamentos, cultura, energia), bem como à 
manutenção de toda a vida em nosso planeta. São apresentadas 
uma diversidade de estratégias e recursos capazes de auxiliar os 
professores a empreenderem um ensino mais interessante e efetivo, 
sintonizado com as abordagens mais atuais de educação, como: 
atividades práticas, especialmente com enfoque investigativo (ex. 
ALUANI et al., 2017), uso de tecnologia digital (BARBOSA et al., 
2016) e multimídia (ex. LEME, URSI, 2014), trabalhos de campo 
(SENICIATO, CAVASSAN, 2004), uso de espaços alternativos da 
escola, como jardins e hortas (ex. FRANCO, URSI, 2014), visitas a 
museus e jardins botânicos (ex. BENNETT, 2014), teatralização e 
debates (ex. DANDALO, URSI, 2014), entre outras. 

Acreditamos que uma das principais relevâncias das 
pesquisas em ensino de Botânica, tão importante quanto 
promover a construção de conhecimento na área, é ser parceiro 
dos professores em sua prática com a proposta de metodologias 
renovadas, por exemplo. A divulgação dos resultados das 
investigações sobre Ensino de Botânica ganha destaque 
prioritário quando levada aos colegas docentes e livros são 
excelentes meios para essa disseminação. A partir da união 
desses resultados com as experiências dos professores, novas 
formar para ensinar Botânica vão se configurando, buscando 
superar os desafios ainda persistentes e promovendo a educação 
que se almeja, compatível com uma formação que permita ao 
cidadão se engajar nas questões sociocientíficas, tomar decisões 
conscientes, compreender e atuar sobre sua realidade. Espera-se 
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que este cenário contribua com a recuperação, conservação e 
planejamento futuro de um ambiente mais sustentável, questão 
tão urgente e especialmente importante no Brasil, país ainda 
detentor da maior diversidade vegetal do planeta (FORZZA et 
al., 2012).

O presente livro se insere nesse contexto a partir dos 
estudos mais recentes da área de Ensino de Botânica, seus 
autores disponibilizam sua experiência aos colegas dos diferentes 
níveis de ensino centrados essencialmente no aspecto prático e 
metodológico. A presente obra coletiva está agrupada em oito 
capítulos com 18 autores de seis universidades públicas com o fim 
de apresentar projetos que julgam prazerosos de serem realizados 
no trabalho cotidiano docente. Os Capítulos 1 e 2, de Pércia 
Paiva Barbosa e Suzana Ursi, abordam os desafios persistentes 
enfrentados para ensinar Botânica e formas alternativas de pensar 
tal ensino, com reflexões baseadas nas pesquisas realizadas junto ao 
Grupo de Pesquisa Botânica na Educação (BotEd) da Universidade 
de São Paulo (USP) e nas experiências profissionais da doutora 
Suzana Ursi como docente e pesquisadora do Departamento de 
Botânica da USP e da doutora Pérsia como docente do respeitado 
Colégio Dante Alighieri de São Paulo. O Capítulo 3 aborda o uso 
de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) com a adoção 
do aplicativo por celulares no ensino de Botânica experimentado 
pela doutora Adriana Lobão, docente da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), apoiada por suas alunas Amanda Tavares 
Narcizo e Natália Barros dos Santos. Em suas aulas adotaram o 
programa Kahoot! com sucesso e explicaram sua metodologia, 
tornando sua utilização pedagógica mais fácil. Os Capítulos 4 
e 5 são de autoria do professor Alexandre de Gusmão Pedrini 
do Programa de Mestrado em Formação em Ciências para 
Professores (Proficiências) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). Ele relata sua experiência didática ao longo de sua 
vida como docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e Universidade Santa Úrsula (USU). O (quarto) Capítulo 4 
ensina a Botânica pela metodologia ativa por projetos no Ensino 
Superior (pode ser ressignificada para o ensino básico) que é 
centrada no aluno, estimulando sua autonomia e protagonismo. 
O Capítulo 5 aborda o ensino da Botânica ao longo de modelos de 
trilhas interpretativas como um espaço privilegiado pedagógico 



22

Alexandre de Gusmão Pedrini e Suzana Ursi

que pode ser planejado para variados contextos. O Capítulo 6, de 
autoria dos docentes da Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
Bruno Edson Chaves e Viviane de Oliveira Thomaz Lemos, aborda 
variadas e bem ilustradas metodologias lúdicas-artísticas para 
ensinar Botânica, como o teatro, stop motion, pintura e fotografia. 
O Capítulo 7 descreve o bem sucedido projeto de extensão na 
graduação “Botânica no Museu” do Museu Nacional da UFRJ. 
Sua equipe é liderada pelas docentes Andrea Ferreira da Costa e 
Bárbara de Sá Haiad e o trabalho desenvolvido com seus alunos 
Cecília Bernardo Pereira, Weverson Cavalcante Cardoso, Filipe 
Gomes Cardoso Machado da Costa e Igor Musauer Kessous. Esse 
projeto tem envolvido dezenas de alunos do curso de mestrado em 
Botânica do Museu Nacional e inscrito outras dezenas de alunos 
de graduação das instituições de Ensino Superior do Estado do 
Rio de Janeiro. Esse curso atende uma antiga demanda em nosso 
estado. O Capítulo 8 trata da educação especial, descrevendo uma 
metodologia original desenvolvida por Glaziele Campbell, Marcela 
Rezende Cordeiro e Mariana Barduco orientadas pela docente 
Maura da Cunha da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro (UENF). Apresentam um trabalho superimportante 
de ensino de Botânica por modelos didáticos para deficientes 
visuais. É uma metodologia que deve ser conhecida na prática e 
replicada, pois é empolgante. Concluindo, a coletânea apresenta 
metodologias que convidam os alunos do ensino fundamental, 
médio e superior a aprenderem a Botânica sob uma nova 
perspectiva na qual os alunos são protagonistas na construção 
do seu conhecimento. A obra contém cerca de 30 fotografias 
coloridas, 25 fluxogramas e esquemas didáticos de cores variadas, 
facilitando a compreensão dos ensinamentos.
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Introdução

O Ensino de Botânica tem experimentado avanços 
importantes nos últimos anos (URSI et al., 2018), inclusive 

com o aumento considerável das pesquisas relacionadas a tal 
temática. No entanto, ele ainda apresenta inúmeros desafios, como 
o fato de as estratégias de ensino utilizadas para a abordagem dos 
tópicos serem, muitas vezes, centradas na memorização de conceitos 
e com baixo protagonismo dos discentes; a falta de contextualização 
no processo de ensino-aprendizagem; a precarização da formação de 
professores; a Cegueira e o Analfabetismo botânicos5 de estudantes 
e professores; dentre outros. 

Iniciamos nossa reflexão abordando alguns fatores que, 
possivelmente, têm influência sobre o surgimento e a manutenção 
dos desafios supracitados. Primeiramente, podemos dizer que a 
história do desenvolvimento da Botânica como área do conhecimento 
foi marcada, por muitos séculos, pela presença maciça de estudos 
sobre a classificação e a taxonomia vegetal, o que tem refletido, 
segundo a nossa visão, no foco do ensino dessa área nas escolas, 
assim como nas formas de se abordar esse conteúdo. Somado a isso, 
o tardio desenvolvimento das pesquisas relacionadas ao ensino da 
Biologia Vegetal retardou a compreensão acerca de seu contexto 
nos ambientes educativos, prejudicando a proposição precoce 
de alternativas capazes de proporcionar seu aprimoramento. 
Podemos citar ainda o desenvolvimento de campos mais gerais do 
conhecimento (como as grandes áreas “Ciências” e “Biologia”) e 
a inserção destes nos currículos escolares (influenciados pelos 

5 Para mais informações sobre Cegueira Botânica e Analfabetismo Botânico, 
sugere-se a consulta de: Wandersee e Schussler (1999), Uno (2009) e Ursi et al. 
(2021). Detalhes na seção “Referências” deste texto.


