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A Biologia é a área das ciências que possibilita ao estudante elaborar discussões e
desenvolver o aprendizado com relação aos processos que possibilitam a existência e o
desenvolvimento das mais diferentes formas de vida existentes. No entanto, o desvelar dessa
realidade, muitas vezes, necessita de algo mais concreto para que realmente todo o processo
seja compreendido de forma efetiva. Dessa forma, buscou-se criar um material didático a
partir de séries fotográficas de experimentos com espécies que possuíssem boas respostas.
Foram contemplados experimentos relativos aos temas germinação, fitôrmonios e
movimentos vegetais. Para apresentar o processo de embebição, foram selecionadas sementes
andu e bolinha. Inicialmente, colocou-se uma variedade em cada tubo de ensaio com o mesmo
nível de sementes na situação inicial. Em seguida, colocou-se a mesma quantidade de água
nos tubos. As fotos foram tiradas em intervalos de 30 min., durante 4h. Já no experimento
com uso de auxina (AIA), foram obtidas plântulas de milho eretas para posterior coleta de
epicótilos de 1 e 3cm, com e sem a presença do ápice. Os fragmentos foram mantidos em
solução de auxina a 100ppm e em água destilada. Em cada solução, foram transferidos
epicótilos intactos e com a retirada do ápice. A série fotográfica foi feita com intervalos de 15
min., durante 2h. No experimento de geotropismo, também foram utilizadas plântulas de
milho eretas com cerca de 3cm. Foram selecionadas três pares de plântulas, intacta e sem
ápice. Todas as plântulas foram fixadas em uma esponja com uso de alfinete mantendo os
pares na posição vertical com epicótilo para cima, vertical com epicótilo para baixo e na
horizontal. As fotos foram feitas no período da manhã e da noite durante quatro dias. As
séries fotográficas foram feitas com máquina digital e as animações feitas no programa
Macromedia Flash 8. Os vídeos tem um tempo médio de 1 min. podendo ser parado a
qualquer momento. O material obtido pode ser utilizado em aulas de fisiologia vegetal ou
aulas relacionadas à reprodução e crescimentos vegetal, seja no ensino fundamental, médio ou
superior. Foi criado para dar suporte a aula teórica exemplificando os eventos biológicos ou
ser utilizado no início da aula prática para ilustrar os procedimentos e as respostas esperadas.
Práticas como essa visam otimizar o processo de ensino e aprendizagem, permitindo uma
maior compreensão por parte dos discentes. (UFSCar, bolsa treinamento).
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