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A relação entre o homem e as plantas remonta ao início de nossa existência, seja para
alimentação, usos medicinais, simbólicos e etc. Apesar da importância dos vegetais, a
maioria das pessoas não os conhece adequadamente e conseqüentemente não sabe explorar
seu potencial. Desse modo o estímulo ao aprendizado de Botânica, em nível básico e
aplicado, é crucial para o futuro desta área no país. O ensino da Botânica no Brasil tem
encontrado grande dificuldade em despertar e manter o interesse dos alunos e do público
em geral pela Botânica. Esse trabalho teve por objetivo despertar esse interesse, com ênfase
na área de Anatomia Vegetal, em alunos do 5º ano da Escola Municipal Professora Lúcia
Maria Silveira Rocha, localizada no bairro de Jurujuba em Niterói, RJ. Foram realizadas 5
atividades diferentes com cerca de 2 horas de duração cada, com o intuito de introduzir o
conceito de células de forma simples e gradual, partindo de conceitos gerais de morfologia
e fisiologia para depois apresentar a microestrutura dos vegetais, sempre reafirmando as
informações anteriores de modo a integrá-las. Através de um questionário aplicado antes do
início das atividades, foi possível perceber a falta de informação não apenas do assunto,
mas também sobre noções de botânica básicas. As atividades consistiram em visões macro
e microscópicas das plantas através de lupas e microscópios, respectivamente, sempre
relacionando as semelhanças e diferenças entre vegetais e animais. O uso de modelos
didáticos, criados por alunas da universidade, foi muito bem recebido de forma a tornar a
elucidação do assunto mais rápida e eficaz. Uma atividade introdutória sobre as células
utilizando massa de modelar, despertou o maior interesse das crianças. A avaliação de
desenhos feitos pelos alunos evidenciou percepções diferenciadas em relação a uma aluna
com necessidades especiais, que demonstrou maior interesse compreendendo rapidamente
os conceitos trabalhados. As atividades propostas foram inclusivas, com aceitação plena,
apresentaram repercussão positiva e mostraram-se viáveis para o despertar do olhar para as
plantas por toda a comunidade escolar.(PROEX/UFF, FAPERJ)
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