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A  identificação  botânica  é  fator  determinante  para  a  conservação  e  manejo  das
espécies. A dendrologia permite o conhecimento e caracterização morfológica das
espécies.  Um  mini-curso  (40h)  de  identificação  botânica  e  montagem  de  chave
dendrológica  para  12  alunos  do  curso  de  Biologia  do  Centro  Universitário  de
Brasília-UniCEUB;  tendo  como  objetivo  habilitar  os  alunos  a  utilizar
características  morfológicas  para  identificação  de  espécies,  elaborar  uma  chave
dendrológica  e  contribuir  para  a  aprendizagem  significativa  a  partir  das  aulas
práticas  realizadas  no  campus.  Optou-se  por  chave  dicotômica  por  serem
utilizadas em disciplinas da graduação. Foi aplicado um questionário para verificar
os  conhecimentos  prévios  dos  alunos  sobre  identificação  botânica,  morfologia  e
dendrologia.  Posteriormente  houve  duas  aulas  teóricas  e  aulas  práticas  que
envolveram coleta,  herborização,  identificação  e  caracterização  dendrológica  das
espécies arbóreas do campus. A partir do trabalho de campo os alunos montaram e
testaram uma  chave  composta  por  20  espécies.  No  questionário  inicial  25%  dos
alunos  identificaram  alguma  espécie  pelo  nome  científico.  O  pequi  (Caryocar
brailiense)  foi  o  mais  reconhecido  pelo  nome  vernacular  e  distinguido  por
características  morfológicas.  Metade  dos  alunos  não  conhecia  ou  não  entendia  o
uso de chaves dicotômicas.  A montagem da chave permitiu melhor compreensão
dos  dados  recolhidos  em  campos,  sendo  essencial  para  uma  aprendizagem
significativa de morfologia e identificação botânica. No questionário final todos os
alunos  apontaram  o  nome  popular  e  cientifico,  com  alguns  problemas  de
nomenclatura.  Se  o  aluno  não  possui  conhecimento  da  teoria  não  é  possível  o
trabalho  em  campo.  As  aulas  teóricas  e  práticas  foram  importantes  para  a
construção de conhecimentos prévios e essenciais para os alunos na elaboração da
chave  culminando  na  apropriação  dos  conceitos  trabalhados.  As  aprendizagens
mecânicas  e  significativas  ocorrem  num  continuum,  novas  informações  são
aprendidas  de  forma  mecânica  e  quanto  mais  relevantes  se  tornam  na  estrutura
cognitiva  podem  ancorar  novos  conhecimentos  tornando  a  aprendizagem
significativa.
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