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O ensino dos tecidos vegetais depende obrigatoriamente do preparo de laminário didático para
observação  em  microscópio  de  luz  transmitida.  A  organização  das  aulas  práticas  e  o  bom
andamento  destas  no  laboratório  didático  exige  a  organização  do  material  botânico  com
antecedência  e  a  confecção  dos  roteiros  dos  materiais  a  serem analisados.  Para  atender  essas
demandas  do  ensino  de  Anatomia  Vegetal,  para  cada  conteúdo  abordado  nas  aulas  teóricas
necessita-se o preparo prévio de lâminas histológicas a serem usadas nas aulas práticas. Para os
cursos  de  Agronomia,  Ciências  Biológicas  e  Zootecnia  o  tema  xilema  é  um  dos  mais
importantes e complexos para a compreensão da estrutura e do funcionamento das plantas.  O
principal objetivo deste trabalho foi a preparação de lâminas permanentes de xilema para serem
utilizadas em aulas práticas. Esse material tem como objetivo facilitar o aprendizado dos alunos
sobre  a  anatomia  e  a  organização  espacial  deste  tecido  nos  órgãos  dos  vegetais.  Para  isso,
fragmentos de caule de aboboreira (Curcubita sp.) em crescimento primário foram fixados em
solução  de  FAA  e,  posteriormente,  incluídos  em  historesina.  Para  o  preparo  das  secções,  o
bloco contendo os segmentos de caule foi  cortado em micrótomo rotatório e as secções,  após
distendidas  em  lâminas  e  coradas  com  safrablue,  foram  montadas  com  entelan.  As  lâminas
permanentes  de  caule  de  aboboreira  (Curcubita  sp.)  foram  destinadas  às  aulas  práticas  no
Laboratório Didático de Microscopia do Departamento de Biologia da Universidade Federal do
Ceará. Esse investimento no material didático, além de contribuir na formação de profissionais
competentes  a  transpor  conhecimentos  também  auxilia  na  formação  de  professores  mais
capacitados com domínio de técnicas importantes no ensino da botânica.
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