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O ensino  de  botânica  em ambiente  natural,  utilizando-se  de  espécies  presentes  na  região
onde  o  aluno  vive,  tem-se  revelado  mais  motivador  do  quando  realizado  apenas
teoricamente  em  sala  de  aula.  Este  trabalho  tem  por  objetivo  apresentar  uma  chave  de
identificação de espécies de Vochysiaceae amostradas em um trecho do cerrado existente
na Reserva Legal do Campus de Bauru da UNESP 22° 20', 22° 21'S e 49° 00', 49° 01' W,
como  instrumento  de  ensino  de  botânica  durante  atividades  didáticas  de  campo.  Foram
descritas seis espécies Qualea obovata Mart., Qualea grandiflora Mart., Qualea multiflora
Mart.,  Qualea parviflora Mart,  Vochysia cinnamomea Pohl e Vochysia tucanorum Mart.,
presentes  ao  longo  de  uma  trilha  utilizada  para  atividades  de  aulas  práticas  de  campo
constante de um programa de extensão denominado “Passeando e aprendendo no cerrado”.
Tais  espécies  são  apresentadas  em  forma  de  chaves  de  identificação,  utilizando-se  de
expressões presentes em livros didáticos desde o ensino de Ciências em nível fundamental
ate superior. Anexo é incluído um glossário com termos botânicos, além da ilustração em
fotos e pranchas das espécies utilizadas. A escolha deste táxon deve-se ao fato de ser bem
representado  naquela  vegetação,  além  de  exibir  características  morfológicas  que  são
frequentes  na  representação  estereotipada  do  cerrado,  tais  como,  caules  tortuosos,  súber
desenvolvido  e  folhas  coriáceas.  A  avaliação  do  uso  desta  ferramenta  tem-se  revelado
satisfatório quanto ao desenvolvimento cognitivo no ensino de botânica, além de, a partir
de  indicadores  de  comportamento  e  declaração  espontânea  dos  alunos  e  professores
envolvidos,  mais  motivador.  Na  análise  da  validade  deste  processo,  conclui-se  que  este
processo  de  aprender  o  aluno  não  só  compreende  melhor  os  conceitos  científicos,
reconhece  com  mais  facilidade  as  espécies  estudadas  como  também  desenvolve
habilidades do pensar inerentes ao conhecimento.
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