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RESUMO
Atualmente o Ensino de Botânica nas escolas está desvinculado do processo natural e
das interconexões entre os diferentes objetos de estudo, centrado apenas na
memorização de nomes científicos, grupos de plantas e as partes que as constituem.
Nesse

sentido,

apresenta-se

a

necessidade

de

uma

forma

alternativa

de

ensino/aprendizagem deste conteúdo, que seja interessante para os alunos por inserílos no fenômeno, englobando o processo natural ao longo do tempo e a relação dos
fatos com o ambiente onde se desenvolvem, conforme proposto pela Fenomenologia de
Goethe. Dentro dessa perspectiva, quais seriam as possíveis contribuições da aplicação
da Fenomenologia de Goethe para o ensino de Botânica? Considerando a grande
defasagem e os problemas envolvidos no ensino da Botânica, esta investigação teve
como objetivo avaliar uma proposta didática baseada na Fenomenologia de Goethe
aplicada aos alunos de Ensino Fundamental II, e suas contribuições para o processo de
ensino-aprendizagem de Botânica. Para tanto, elaboramos uma unidade didática
composta por aulas de Botânica envolvendo a construção de diários gráficos que
consistem em desenhos e descrições textuais, e que se baseiam essencialmente na
observação atenta do desenvolvimento total de uma planta angiosperma. A pesquisa foi
desenvolvida dentro de uma abordagem qualitativa e sua aplicação ocorreu em uma
escola particular da cidade de Curitiba/PR com 61 alunos do 7º ano do Ensino
Fundamental II. Entre os resultados obtidos, destaca-se que o acompanhamento do
desenvolvimento de uma planta angiosperma realizado pelos discentes ampliou suas
percepções sobre o conceito de planta, assim como possibilitou que estes verificassem
que estes organismos também passam por uma metamorfose. Desta forma, conclui-se
que os alunos desenvolveram o olhar processual para as plantas estudadas. Espera-se
que a Fenomenologia de Goethe aplicada ao ensino de Botânica relatada neste trabalho
possa ser aplicada em outras realidades e níveis de ensino ajudando a desenvolver nos
discentes o olhar processual, de forma a tornar esta proposta realmente uma via
significativa para superar os problemas que envolvem o ensino da Botânica atualmente.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Ciências, Ensino de Botânica, Fenomenologia de
Goethe.
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ABSTRACT
Currently Botany Education in schools is disconnected from the natural process and the
interconnections between the different objects of study, centered only on the
memorization of scientific names, groups of plants and the parts that constitute them. In
this sense, the need for an alternative form of teaching / learning of this content is
presented, which is interesting for the students by inserting them in the phenomenon,
encompassing the natural process over time and the relation of the facts to the
environment where developed, as proposed by Goethe's Phenomenology. In this
perspective, what would be the possible contributions of the application of Goethe's
Phenomenology to the teaching of Botany? Considering the great gap and problems
involved in the teaching of Botany, this research had the objective of evaluating a
didactic proposal based on Goethe's Phenomenology applied to Elementary School
students, and their contributions to the teaching-learning process of Botany. In order to
do so, we developed a didactic unit composed of botany classes involving the
construction of graphic diaries consisting of drawings and textual descriptions, which are
based essentially on the careful observation of the total development of an angiosperm
plant. The research was developed within a qualitative approach and its application
occurred in a private school in the city of Curitiba / PR with 61 students of the 7th grade
of Elementary School. Among the results obtained, it is worth noting that the monitoring
of the development of an angiosperm plant carried out by the students increased their
perceptions about the concept of plant, as well as enabled them to verify that these
organisms also undergo a metamorphosis. In this way, it is concluded that the students
developed the procedural look for the studied plants. It is hoped that Goethe's
Phenomenology applied to the teaching of Botany reported in this work can be applied in
other realities and levels of teaching helping to develop in the students the procedural
look, in order to make this proposal really a significant way to overcome the problems
that involve the teaching of botany today.
KEY WORDS: Science Teaching, Botany Teaching, Goethe Phenomenology.
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INTRODUÇÃO
[...]. Sócrates fez o seu caminho de cultura e ao fim falou que só sabia que
não sabia de nada. Não tinha as certezas científicas. Mas que aprendera coisas
di-menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos
ensinar a cair sem alardes. Disse que fosse ele caracol vegetado sobre pedras,
ele iria gostar. Iria certamente aprender o idioma que as rãs falam com as águas
e ia conversar com as rãs. E gostasse mais de ensinar que a exuberância maior
está nos insetos do que nas paisagens. Seu rosto tinha um lado de ave. Por isso
ele podia conhecer todos os pássaros do mundo pelo coração de seus cantos.
Estudara nos livros demais. Porém aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar,
no provar e no cheirar. Chegou por vezes de alcançar o sotaque das origens. Se
admirava de como um grilo sozinho, um só pequeno grilo, podia desmontar os
silêncios de uma noite! [...]
Manoel de Barros, do livro "Memórias inventadas: a segunda infância"

Desde a infância que o mundo natural entra por todos os sentidos da autora
deste trabalho e a encanta. Ela foi sempre aquela criança curiosa saltando em
pedras de riacho e escalando árvores para ver de perto uma rocha repleta de
musgos e líquens, uma bromélia cheia de água e girinos escuros tomando sol na
margem rasa dos lagos.
Interessada em todas as formas de vida e maravilhada com a sua
diversidade, ela sempre teve a Biologia e seus respectivos professores como o
momento mais interessante e feliz de seus anos escolares. Temas como a Zoologia
e a Ecologia nesta época eram os assuntos de maior interesse.
Aos nove anos de idade, numa manhã de verão num costão rochoso, em
meio a piscinas naturais de água salgada cheias de peixes, anêmonas e outras
coloridíssimas formas marinhas, tomou a fácil decisão de se tornar bióloga. E quase
10 anos mais tarde, em 2004, realizou esse sonho ao entrar no curso de
Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do
Paraná.
Ao longo dos quatro anos de curso, apaixonou-se definitivamente pela
Biologia, fez diversos estágios nas mais variadas áreas, mas foram os anfíbios
anuros, sapos, rãs e pererecas, a captarem verdadeiramente sua atenção a ponto
12

de passar um ano inteiro pesquisando e monitorando uma comunidade de anuros
numa propriedade rural no interior do estado do Paraná para a monografia de
conclusão de curso.
Nesta mesma época, ao final de seu curso, começou a estagiar na mesma
escola onde havia estudado durante o Ensino Fundamental II e Médio, e um novo e
profundo interesse surgiu: ser professora. Esta rica experiência dentro da escola
durou dois anos e a permitiu perceber que seria um caminho muito interessante
como profissão, pois além do compartilhamento e ensino do conteúdo que até então
tinha obtido na universidade, ela poderia também partilhar sua paixão pela vida
natural e acreditava que este seria um importante fator motivador nas relações de
ensino e aprendizagem com seus futuros alunos.
Em 2007, tendo concluído a graduação, a autora deste trabalho foi contratada
pela escola na qual estagiava e deu início à sua carreira docente, trabalhando com
turmas de Ensino Fundamental II e Médio, dedicando-se ao ensino dos diversos
conteúdos englobados pela disciplina de Ciências Naturais e Biologia. Ensinar
crianças e adolescentes sobre o mundo natural e sobre seu próprio corpo sempre
lhe pareceu uma experiência fascinante. Percebeu que tinha razão quanto ao fato
de que o amor de um professor à disciplina que ministra pode ser um incentivador
na aprendizagem de seus alunos. Tornar as aulas interessantes e estimulantes para
os alunos foi e continua sendo seu objetivo dentro da sua profissão.
Porém, desde o início de sua atividade docente e ao longo de todos os anos
seguintes, foi possível perceber notadamente o pouco interesse dos alunos pelo
conteúdo de Botânica. Ao contrário do que acontecia quando abordavam Zoologia,
Anatomia ou temas relacionados ao planeta Terra, como Geologia, a animação e
interesse dos alunos diminuíam consideravelmente cada vez que o reino Plantae
entrava em cena. A Botânica, repleta de seres coloridos, adaptados aos mais
diversos climas e habitats e tão presentes em hortas e jardins, não era assunto de
interesse dos estudantes. As maiores queixas sobre este conteúdo eram que este
era permeado por muita memorização, termos técnicos, nomes científicos e
exemplos distantes de sua realidade diária. Os textos e exemplos trazidos pelo livro
didático também corroboravam seus relatos.
Coube a ela então fazer uma análise do trabalho que vinha desenvolvendo
até então neste tema, e pôs-se a pensar que ela também havia aprendido Botânica
desta forma, e não apenas na escola, mas também na universidade. E como isso se
13

refletia em suas próprias escolhas de pesquisa e de ensino! Nesta análise lhe
ocorreu que o conteúdo de Botânica era marginal a todos os demais assuntos,
ocupando, comparativamente, um diminuto espaço ao longo do ano escolar para a
sua discussão com os alunos, além de que a metodologia empregada era realmente
próxima daquilo que era descrito pelos discentes: maçante, distante do cotidiano, e
repleta de memorização de termos e nomes científicos.
Na busca de alternativas para esta questão percebeu que faltava o encontro
real dos alunos com as plantas. Vivemos atualmente numa cidade de quase 2
milhões de habitantes, e, muitos de nós, sem acesso a um quintal. O contato com o
mundo das plantas é mesmo bastante reduzido. A alternativa que encontrou na
época foi levar os estudantes ao encontro das plantas, em seu habitat. Começaram
indo ao parque próximo da escola munidos de pranchetas e materiais de desenho
para fazer uma observação atenta, desenhos e descrições das plantas encontradas,
à moda dos antigos naturalistas. Esse primeiro passo, sair da escola e olhar o
mundo lá fora, já foi suficiente para trazer mais atenção dos estudantes para as
plantas.
Mas foi preciso entrar em contato com a Fenomenologia de Goethe1 para que
suas tentativas de organizar um método alternativo ao ensino de Botânica enfim se
concretizassem. Decidiu testar sua aplicação em um projeto piloto no qual pudesse
por em práticas as ideias que vinha fomentando até então. Resolveu trazer as
plantas para dentro de sala de aula, mais especificamente dentro do laboratório de
Ciências. Mas a ideia não era arrancá-las de seus ambientes naturais, cortá-las e
dissecá-las, estudando cada parte separadamente. Plantas são também o seu
entorno, são o substrato no qual lançam suas raízes e as espécies com as quais se
relacionam, direta ou indiretamente, são extensões delas mesmas. Essa rede não
pode ser desconsiderada no estudo dos vegetais. O trabalho dos alunos nestas
aulas era observar musgos e samambaias bem de perto a olho nu, com a lupa ou
com microscópio estereoscópico, sentir o cheiro, tocar cada uma delas e ver o que
havia ao redor de cada uma destas plantas. E em seguida, desenhá-las e descrevê1

Etimologicamente, a Fenomenologia é o estudo ou a ciência do fenômeno, de tudo aquilo que
aparece à consciência. A Fenomenologia de Goethe será abordada em detalhes no CAPÍTULO 1,
porém, cabe aqui um esclarecimento. Na Fenomenologia de Kant ocorre a cisão entre o pensar e o
objeto, ou entre o fenômeno em si e a experiência humana. Já para Goethe, e Aristóteles antes dele,
ocorre o exato oposto: a aproximação do mundo intelectual de conceitos com o fenômeno natural a
ser estudado. Ou seja, o ponto de partida adequado é a experiência direta de objetos naturais
(MORAIS, 2004). Considerando a necessidade de aproximação entre os discentes e o fenômeno, no
caso, o estudo da Botânica, optou-se pelo uso da Fenomenologia de Goethe.
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las em todos os detalhes que pudessem ser observados. Essa era uma aproximação
verdadeira e real do objeto de estudo. Posteriormente, a partir daquela observação
profunda e atenta, partiu-se para os estudos botânicos, contextualizados a partir
daquele organismo. Este projeto-piloto obteve bons resultados, a participação e
interesse dos alunos foi notável e a partir dessa experiência a autora propôs-se a
aprofundar seus estudos na Fenomenologia de Goethe para buscar uma alternativa
ao ensino de Botânica tradicionalmente realizado nas escolas.
Em 2016 a autora deste trabalho teve o presente projeto de mestrado
aprovado pelo Programa de Pós Graduação em Formação Científica, Tecnológica e
Educacional da Universidade Tecnológica do Paraná que versa sobre a união da
Fenomenologia de Goethe com a Botânica e a Arte, mediada pelos desenhos de
observação de plantas.
Esta dissertação, portanto, não deixa de ser um relato detalhado do caminho
percorrido até então para buscar alternativas para um ensino mais atrativo, e
artístico, da Botânica.

PROBLEMA DE PESQUISA:
O presente estudo surgiu de uma necessidade observada no ensino de
Botânica na escola onde a autora desta trabalho atua como professora, e seu
andamento levantou questões que foram as diretrizes para fomentar e construir
possíveis encaminhamentos futuros. Tendo em vista essa perspectiva, delimitou-se
a seguinte questão de pesquisa:
i)

De que maneira o planejamento e a aplicação de uma Unidade Didática
com

estratégias

diferenciadas

envolvendo

ilustração

científica

e

Fenomenologia de Goethe poderão influir e contribuir para o ensino de
Botânica no Ensino Fundamental II?
Assim, de acordo com o que já foi exposto e considerando-se as deficiências
e defasagens no processo de ensino e aprendizagem desta disciplina, tem-se como

OBJETIVO GERAL:
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Planejar e desenvolver uma proposta alternativa e mais significativa ao
estudo da Botânica no formato de uma Unidade Didática, na qual ocorra a
construção de conceitos e de observação verdadeira e integrada dos fenômenos
naturais pelos alunos e também pelo professor, muito além da memorização de
conceitos, nomes científicos e estruturas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Delimitar, através de revisão bibliográfica, quais são os principais problemas
encontrados no ensino-aprendizagem da Botânica.

-

Promover uma visão mais significativa e interessante do reino vegetal,
através do contato direto dos estudantes com as plantas, através da
observação e ilustração do desenvolvimento de uma planta angiosperma.

-

Contextualizar para os alunos a importância da ilustração científica para
aprendizagem da Botânica.

-

Aplicar uma Unidade Didática baseada na Fenomenologia de Goethe para o
ensino/aprendizagem do conteúdo de Botânica, alternativa às metodologias
utilizadas comumente em aulas de ciências.

A pesquisa está assim delineada:
*Capítulo 1 - Revisão de Literatura e Referencial Teórico, no qual será apresentada
a Botânica, e os processo de ensino-aprendizagem neste conteúdo; a importância
da ilustração cientifica no ensino de Ciências, e a Fenomenologia de Goethe.
*Capitulo 2 – Delineamento metodológico, no qual se descreverão e se
fundamentarão as opções sobre os métodos utilizados; os instrumentos para
obtenção de dados; o tratamento dos dados com a definição das categorias e as
justificativas para a sua determinação; a descrição do estudo e do grupo de
educandos participantes, a análise dos dados.
*Capitulo 3 – Apresentação e Discussão dos Resultados, que constará da
apresentação dos resultados, de acordo com as questões do caderno de campo e
desenhos produzidos, e relacionará os resultados com a etapa escolar, resgatando a
bibliografia para discutir os resultados em função dos objetivos do estudo.
16

* Capitulo 4 - Considerações finais, na qual constarão as implicações do estudo,
ressaltando a importância da escola como o lugar adequado para a formação de
cidadãos conscientes dos saberes da ciência e da relação que estabelecem com a
natureza.
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CAPÍTULO

1.

REVISÃO

DE

LITERATURA

E

REFERENCIAL

TEÓRICO
1.1. A BOTÂNICA E SEU ENSINO
“O que move a vida é...um modesto fluxo mantido pela luz do sol”. Albert
Szent-György resume nesta simples frase um grandioso, essencial e fundamental
processo: a fotossíntese. Formatada ao longo de milhões de anos de evolução, ela
permite que organismos simples como bactérias até o maior dos jacarandás possam
captar a abundante luz radiante do sol e utilizá-la para combinar moléculas simples
como água e gás carbônico numa molécula orgânica complexa, um açúcar, do qual
a esmagadora maioria das formas de vida na Terra é dependente (RAVEN, EVERT
e EICHHORN, 2001).
A palavra botânica origina-se do da palavra grega botané, “planta”, derivado
por sua vez, do verbo boskein, “alimentar”. Inicialmente um ramo da medicina que
estudava as plantas para fins medicinais, e muito além de entender a função das
plantas como fonte de alimento, a Botânica atualmente é o ramo da ciência
responsável pelo estudo da estrutura, diversidade e função dos organismos
multicelulares, eucariontes e fotossintetizantes incluídos dentro do reino Plantae. Por
tradição o estudo da Botânica também abrange tanto plantas como procariotos,
vírus, fungos e protistas fotossintetizantes (algas), embora desde a classificação de
Whittaker (1969) se admita que estes sejam reinos distintos (RAVEN, EVERT e
EICHHORN, 2001).
Pensar e escrever sobre a botânica é, de certa forma, uma viagem de volta
no tempo. Os vegetais sempre fizeram parte da vida humana e não faltam exemplos
da relação íntima e antiga que se estabeleceu entre os humanos e as plantas, como
as pinturas rupestres datadas de 20.000 a.C. em rochas de cavernas pintadas com
extratos vegetais (GÜLLICH, 2003, p. 30). Ou ainda mais cedo, sendo utilizadas
como alimento e abrigo. Ao longo do tempo, esta relação estreitou-se ainda mais e
os vegetais foram aproveitados como combustível, na confecção de utensílios, nas
construções, como suporte para escrita e desenho nos papiros e, muito tempo
depois, na agricultura. Mais tarde plantas foram utilizadas como especiarias para
tempero, drogas em medicamentos e fibras para roupas. E poderíamos também
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incluir seu apelo estético, uma vez que nossa qualidade de vida também é
promovida por jardins, parques e outras áreas naturais, sem contar que parte do
oxigênio que respiramos advém das plantas. Desta forma embora muitas pessoas
não sejam capazes de perceber a valorizar a importância dos vegetais, podemos
concluir que somos completa e totalmente dependentes dos organismos
pertencentes ao reino Plantae.
O estudo da diversidade, variedade e importância das plantas por si só
justificaria sua inclusão como assunto relevante nas aulas de Ciências e Biologia,
uma vez que assim como todas as demais formas de vida no planeta Terra, os
vegetais são essenciais para a manutenção do delicado equilíbrio de todos os
ecossistemas da Terra, a Biosfera.
Ainda sobre a importância do estudo da Botânica, Santos (p. 228, 2006)
salienta:
Se pensarmos em um único fator a qual as plantas são peças chave, a
fotossíntese, o estudo da Botânica e a sua permanência nos currículos
do Ensino Médio já estaria mais que justificado. Mas felizmente seu
estudo transcende a simples compreensão dos processos luminosos
para a síntese de compostos orgânicos. Desta forma, durante a
formação do conhecimento científico nos educandos, a Botânica pode
ser uma das disciplinas escolhidas, pois, antes de tudo exercita a
observação devido à multiplicidade e variedade dos seres, que lhe
constitui o objeto de estudo, sendo de interesse a vida do ser humano
de diversos modos por meio da agricultura, farmácia, mobiliário,
vestuário etc.

Até o início do século XX, a Botânica era reconhecida com Scientia amabilis,
termo criado por Carl von Linée (século XVIII) pelo fato de, embora submetida ao
rigor científico, a Botânica fosse uma ciência amada por seus estudiosos
(SALATINO, BUCKERIDGE, 2016; DIAS, 2011). No entanto, se perguntássemos
atualmente a um aluno de ensino regular sobre se aprender Botânica é algo
essencial ou necessário, possivelmente obteríamos como resposta: Mas para que
serve conhecer Botânica? Esta pergunta reflete o pensamento de Nogueira (1997, p.
248) quando este afirma: “O ensino de botânica [...] é considerado pelos professores
e alunos uma dificuldade quanto ao processo ensino-aprendizagem. Dificuldade esta
evidenciada pelo pouco interesse e baixo rendimento neste conteúdo”.
Para exemplificar vejamos a seguinte descrição: Crhysophyllum imperiale
(Linden ex K.Koch & Fintelm) é uma árvore pertencente à família Sapotaceae que
alcança grande porte, entre 12 e 20 m de altura com tronco ereto, de coloração
cinza amarronzada e textura fissurada, com presença de lenticelas. Apresenta folhas
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simples com espessura coriácea, com margens serrilhadas, cujo formato vai de
oblongo a lanceloado. As folhas apresentam-se em filotaxia alternada e alcançam
até 40 cm de comprimento. Suas pequenas flores de coloração branco-amarelada
são bissexuais, apresentam-se com 5 sépalas e 5-6 pétalas (figura 1) . Os frutos são
globosos e suas sementes medem cerca de 2,2 cm de comprimento, sendo
lateralmente compressas. Sua ocorrência geográfica restringe-se aos estados de
Minas Gerais e Rio de Janeiro, em florestas baixo-montanas (SVORC; OLIVEIRA,
2006; ORGANIZATION FOR FLORA NEOTROPICA, p. 615-616, 1999).
FIGURA 1- ILUSTRAÇÃO BOTÂNICA DAS FOLHAS E FLORES DE Crhysophyllum imperiale.

‘

Publicada na Curtis's Botanical Magazine, Vol. XLI nº 6823 (1897).
FONTE: http://jardimformoso.blogspot.com.br/2009/01/chrysophyllum-imperiale.html.
Data de acesso: 13/02/2018

A sucinta descrição do espécime acima corresponde a uma árvore brasileira
nativa ameaçada de extinção conhecida como guapeva, mermeleiro-do-mato ou
árvore do Imperador (figura 2). Embora essencial para a identificação da espécie
sob o ponto de vista botânico, possivelmente esta não seria a descrição que atrairia
a atenção de um estudante ou de alguém interessado em árvores ou outros
organismos vegetais. Mas a árvore em si, organismo vivo e complexo comumente
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encontrado nas matas na região do Rio de Janeiro até o século XVI, chamou a
atenção dos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, que se tornaram ilustres
admiradores desta árvore. O que chamou sua atenção é um fato ignorado. Teriam
sido seus frutos? A beleza imponente? Ou suas folhas enormes? Talvez todas estas
características. Mas o fato é que ambos contemplavam e admiravam a monumental
árvore em seu habitat natural, e esta recebeu o epíteto imperiale em sua
homenagem. E mais, o interesse de ambos por plantas fizeram deles mecenas de
naturalistas europeus como Carl Frieddrich Philipp von Martius, cujas expedições e
pesquisas resultaram na monumental obra botânica Flora Brasiliensis, onde consta a
descrição da Crhysophyllum imperiale (FOYOS, 2016; ORGANIZATION FOR
FLORA NEOTROPICA, p. 615-616, 1999).
FIGURA 2- EXEMPLAR DE GUAPEVA TENDO AO FUNDO A TORRE EM ESTILO ART DÉCO DA
ESTAÇÃO CENTRAL DO BRASIL (FOTOGRAFIA DE AUTOR NÃO MENCIONADO, PUBLICADA
EM 2016 PELA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO).

‘

FONTE: http://www.rio.rj.gov.br/web/fpj/exibeconteudo?id=5948317
Data de acesso: 21/02/2018

Atualmente grande parte dos alunos que passam pelos bancos escolares não
vê a Botânica como Scientia amabilis. E uma parte da resposta para este fenômeno
está no fato de que os termos e a forma da descrição científica da imperial guapeva
vistos acima estão muito próximos da especialização impressa nos livros didáticos
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de Ciências e Biologia, com conteúdos teóricos específicos e complexos onde
constam nomes científicos e palavras totalmente isoladas da realidade, usadas para
definir conceitos que possivelmente nem ao menos podem ser compreendidos por
quem aprende, e muitas vezes, também por quem ensina (SILVA, 2008). Ou seja,
muitas vezes o ensino da botânica fica confinado às descrições taxonômicas e
morfo-funcionais, excluindo outros aspectos essenciais no estudo dos vegetais como
seu processo evolutivo e aspectos ecológicos.
A sistemática e a taxonomia costumam ser os pontos nos quais em geral
reside a ojeriza de alunos, devido à quantidade de informações que estas carregam
(identificação e classificação de espécies, categorias taxonômicas, atribuição de
nomes científicos, etc) (SANTOS, 2006). E geralmente ambas costumam

ser o

ponto de partida (e chegada) dos estudos botânicos, fato também constatado por
Güillich ( 2007, p. 28), acerca da inserção do estudo botânico na educação:
A moderna taxonomia das plantas emerge num meio influenciado pela
história da filosofia, pelas discussões e apropriações de áreas em que a
ciência positivista é determinante, tais como: a física e a medicina, esta
última, por sinal, faz uso das plantas desde o seu início. Carregada desta
constituição, a sistemática torna-se o centro da botânica, como disciplina e
como estudo, e assim se dá a inserção do conhecimento botânico na
educação – via ensino da sistemática.

No entanto, justamente no capítulo que trata da sistemática em seu livro
Biologia Vegetal, Raven, Evert e Eichhorn (2001, p. 253), colocam:
Quando você para e examina uma flor, um arbusto ou uma árvore, você
pode perguntar-se: Qual o nome daquela planta? Tal questão - surgindo de
uma simples curiosidade para identificar os organismos ao nosso redor tem intrigado gente desde Aristóteles e sem dúvida desde épocas
anteriores.

Portanto, partir-se do pressuposto que para estudar determinado ser vivo é
preciso primeiramente classificá-lo e em seguida, descrevê-lo, sem necessariamente
observá-lo permitindo que aflorem a curiosidade e a contemplação, é incorrer num
grave erro.
Confirmando este pensamento, Joly (p. xxviii, 1983) ainda nos adverte que
não se deve tentar ensinar taxonomia sem recorrer sempre que possível aos
exemplares vivos, pois desta forma “[...] é muito fácil transformar a Scientia amabilis
(isto é, a Botânica) na mais amarga ladainha de nomes e características, sem
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nenhuma ligação com o mundo das plantas, tão belo e tão diversificado, quão
interessante de se estudar”. Neste sentido, é possível prever como a Botânica, nesta
realidade atual que a coloca fora do contexto moderno de forma entediante, é
renegada a scientia neglecta, descartável (SALATINO, BUCKERIDGE 2016).
Pode-se dizer, portanto, que ocorre uma inversão no que poderíamos
considerar a ordem natural do estudo botânico: em primeiro lugar viria a observação
e contemplação dos espécimes vegetais, que poderia despertar o interesse sobre
estes e, a partir de então, guiar os estudos botânicos que certamente utilizariam os
termos e conceitos específicos necessários ao seu estudo.
Caberia ao professor consciencioso promover um ambiente mais interessante
e estimulante para a aprendizagem da Botânica, em vez de sedimentar uma visão
estática desta. Os seus princípios básicos e conceitos deveriam ser utilizados no
sentido de permitir interpretar os fatos, e não memorizá-los. Tal procedimento
tornaria a aprendizagem realmente proveitosa e possibilitaria ao aluno exercitar seu
espírito de observação, ser um ordenador e sintetizador de informações. E sendo o
aluno capaz de assumir tal postura, este raciocínio poderia ser útil não somente na
aprendizagem deste conteúdo, mas também nas diversas expressões do
conhecimento humano. Ainda dentro deste raciocínio, é possível concluir que o
ensino - e a aprendizagem -

devem ser essencialmente qualitativos, nunca

quantitativos (JOLY, 1983, p. xxix)
Ao final dos anos 1990, o Ministério da Educação produziu e divulgou os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental considerando
que o “papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo
e suas transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte
integrante do Universo” (BRASIL, 1998, p.15). A divulgação dos PCN buscava a
implantação de um currículo nacional, embora não constituindo um modelo curricular
homogêneo e impositivo.
Embora notadamente importante e interessante, dada a miríade de temas que
envolve o ensino de Ciências Naturais, este é comumente conduzido de forma
pouco interessante e compreensível. Uma parte deste problema reside no fato que
as teorias científicas em geral trazem ideias muito distantes do senso comum, que
carregam alto nível de abstração e nem sempre são passíveis de comunicação
direta aos alunos. Além disso, por se tratarem de sínteses, excluem de seu escopo a
história de construção do conhecimento científico, muitas vezes creditando a um
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único pesquisador uma descoberta ou teoria. (BRASIL, 1998, p. 26-27).
De acordo com os pressupostos educacionais construtivistas debatidos pelos
PCN, os processos de ensino e aprendizagem dentro das Ciências Naturais
preveem a construção de significados pelo sujeito da aprendizagem, através da
interação entre o professor, o estudante e o conhecimento, levando em conta as
ideias prévias dos educandos e discutindo-as de acordo com a visão científica
atual, de forma a permitir ao aluno reelaborar sua percepção acerca de um assunto
ou fenômeno quando esta é colocada em contato com a visão trazida pelo
conhecimento científico. Assim, quando a abordagem do conhecimento ocorre por
meio de definições e classificações estanques que devem apenas ser memorizadas
pelo estudante, ou de forma exclusivamente livresca, sem a interação direta com os
fenômenos naturais, cria-se uma enorme lacuna na formação dos estudantes, além
de contrariar-se as principais concepções de aprendizagem humana, como, por
exemplo, aquela que a compreende como construção de significados pelo sujeito
da aprendizagem. (BRASIL, 1998, p. 21).
Ao longos do 3º e 4º ciclos do ensino fundamental os cinco Reinos de seres
vivos (Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae) são estudados detalhadamente.
Em geral, os currículos tradicionalmente trazem uma abordagem engessada na
Sistemática,

ou

seja

contemplando

apenas

a

classificação

biológica

fundamentalmente baseada nas descrições morfológicas e fisiológicas entre as
espécies (BRASIL, 1998, p. 67). Além da ampla nomenclatura envolvida neste tipo
de proposta, as classificações são apresentadas de forma única e definitiva, o que
novamente corrobora uma visão de Ciência pronta, excluindo os debates atuais
dentro deste campo do conhecimento que levam em conta não apenas a morfologia,
mas também a história evolutiva dos grupos de seres vivos.
Segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio,
(BRASIL, 2006), a Botânica é reconhecida como uma das disciplinas da Biologia que
deve ser ensinada tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio, contribuindo para
que os estudantes desenvolvam habilidades necessárias para a compreensão do
papel do homem na natureza.
Tratando-se do estudo dos vegetais e da importância de aulas práticas de
campo, os Parâmetros Curriculares Nacionais para as Ciências Naturais especificam
que o contato dos alunos com a diversidade dos seres vivos, baseado unicamente
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nas descrições morfológicas e fisiológicas de grupos biológicos, pode ser
desastroso, chegando a desenvolver repúdio a todo este conhecimento e
desvalorizando as reais curiosidades acerca dos ambientes e seres vivos (BRASIL,
1998, p. 67).
Neste sentido, as orientações curriculares a serem aplicadas no 3º ciclo do
ensino fundamental (correspondente ao 6º e 7º anos) para o ensino de Ciências
sugerem que:
(...) a aprendizagem sobre a diversidade da vida pode ser significativa aos
alunos mediante oportunidades de contato com uma variedade de espécies
que podem observar, direta ou indiretamente, em ambientes reais,
considerando-as como um dos componentes de sistemas mais amplos.
(...) podem ser examinados os seres vivos no ambiente de jardim, de praça
ou de parque; de campo cultivado ou abandonado; de casas, apartamentos,
ruas e rios das cidades; determinados ambientes aquáticos e terrestres; A
caracterização dos estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, presentes em
diferentes ambientes, representa avanço significativo no reconhecimento
dos componentes vegetais das paisagens, permitindo uma descrição
interessante da vegetação e a identificação (...) de diferentes fases do
processo de recomposição do ambiente natural. A descrição e comparação
de plantas significativas de determinados ambientes estudados também é
importante, e oferece um repertório para o reconhecimento da existência de
plantas que não têm semente e de outras que as têm (BRASIL, 1998, p. 6970).

Outro ponto essencial destacado pelos PCN está no registro por meio do
desenho de observação, sendo este apontado como recurso fundamental em
Ciências Naturais por permitir que os alunos possam conhecer e praticar nos
estudos dos seres vivos. Ao longo do processo de aprendizagem, estes desenhos
progressivamente ganham rigor e precisão, conforme são corrigidos e discutidos
pelo professor, tomando-se como referência a comparação entre o organismo
original e o registro produzido pelo desenho. Desta forma permite-se que o aluno
familiarize-se com detalhes da anatomia externa dos seres vivos, o que poderia
também levantar questionamentos sobre elementos da nomenclatura descritiva
biológica. Ao lado da produção dos textos descritivos e narrativos sobre os
componentes e o funcionamento dos ambientes produzidos também pelos alunos,
seus desenhos de observação ganham destaque (BRASIL, 1998, p. 69).
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1.2. A REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA NA ARTE, A ILUSTRAÇÃO
CIENTÍFICA E APRENDIZAGEM DA BOTÂNICA
O desenho é uma forma de expressão há muito usada pelos seres humanos
para a comunicação, transmissão de informações e registros, fato este comprovado
por inúmeros exemplos em diversas civilizações. Esta forma de registro é
aperfeiçoada nas civilizações ancestrais por meio da evolução da oralidade e o
surgimento da escrita. Desta forma o desenho passa a ser uma forma de
representação

autônoma

não

apenas

descritiva,

mas

também

capaz

de

interpretação da realidade observada, passando a integrar objetos e espaços,
criando padrões, expressando ideias e pensamentos (CARNEIRO, 2011, p.23).
As artes visuais, como desenho e pintura, são utilizadas desde os primórdios
para retratar a fauna, flora e paisagens naturais, como é possível verificar, por
exemplo, nas pinturas rupestres de mais de 30.000 anos gravadas nas paredes
rochosas do Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí, Brasil). As
representações gráficas neste sítio arqueológico abordam seres humanos, tatus,
onças, manadas de veados e capivaras (ALVES et al, 2011), como pode ser
observado na figura 3. Essas representações, embora não apresentassem função
científica, tornam-se importantes para a identificação da espécies já extintas ou
ainda em ocorrência no local.
FIGURA 3- FOTOGRAFIA DE PINTURA RUPESTRE NOS PAREDÕES ROCHOSOS DA SERRA DA
CAPIVARA.

FONTE: http://www.fumdham.org.br. Data de acesso: 15/02/2018.

No Egito e nas antigas civilizações mediterrâneas, diversas espécies vegetais
são usadas como elementos decorativos em murais, urnas e jarros. As primeiras
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representações de flores que se tem notícia datam de 1700 anos atrás, realizadas
pela civilização minoica em Creta e outras partes do Mediterrâneo. Pinturas e
afrescos remanescentes desta época permitem identificar lírios, rosas, papoulas,
açafrão, entre outras espécies vegetais (SILVA E PELLEGRIN, 2015).
Ao final do período Clássico (século I a.C a IV d.C.) aparecem os primeiros
indícios da formalização da ilustração científica, através dos livros de ilustração
botânica que retratavam plantas medicinais, como é o caso do Codex Juliana Anicia.
Escrito por Dioscórides por volta de 40 d.C., esta obra ricamente elaborada possui
ilustrações de página inteira feitas em pergaminho de incrível qualidade técnica e
nível de precisão, sendo utilizada como referência farmacológica durante toda a
Idade Média. (CARNEIRO, 2011, p 30-31).
No século XIV desponta o “estilo Internacional”, fruto do intercâmbio entre
ideias e artistas que circulavam livremente entre diversos centros da Europa. O
interesse desloca-se para representar a natureza da forma mais fidedigna possível.
Nesta fase, o trabalho do artista deveria incluir tanto a sua capacidade de
observação quanto a habilidade de realizar estudos da natureza e transferí-los para
seus quadros, como é possível observar na obra de Antonio Pisanello, na figura 4. O
público que via essas obras, as avaliavam pela perícia e habilidade do artista em
retratar a natureza em seus detalhes. Mas os artistas já não se contentavam em
pintar detalhes como flores ou animais copiados do natural, desejavam também ter
conhecimento suficiente da corpo humano para poder incluí-lo em suas pinturas e
esculturas. Uma vez neste caminho, a arte medieval chega ao seu fim e inaugura-se
o Renascimento. (GOMBRICH, 2015, p. 215-221).
FIGURA 4- ESTUDO DE UM MACACO DE ANTONIO PISANELLO (1430).

Folha de um rascunho, prata sobre papel. 20,6x21,7cm, Louvre, Paris.
FONTE: http://florizel.canalblog.com/archives/2011/06/20/21437984.html. Data de acesso:
15/02/2018.
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O horizonte dos artistas da Renascença ampliou-se a partir de grandes
descobertas como as leis da perspectiva e do estudo da anatomia. Em busca de
saberes significativos e importantes para a sociedade em processo de mudança,
foram as disciplinas práticas desenvolvidas pelos artífices em seus ateliês que
permitiram as aplicações inéditas das ciências em artes especificas, como a pintura
ou escultura.
Leonardo da Vinci, o mais famoso entre os velhos mestres renascentistas,
aprendera a estudar plantas e animais, além de fundamentos sobre perspectiva,
óptica e uso das cores, para incluir em seus quadros enquanto ainda era um jovem
aprendiz. Leonardo não era um erudito de formação acadêmica e não aceitava o
que lia sem verificar com os próprios olhos (GOMBRICH, 2015, p. 288-221). A sua
excepcional capacidade de observação e memória permitiram que realizasse
diversos estudos botânicos através da observação de plantas, sendo o seu estudo
do Lírio Branco (figura 5) uma obra prima botânica, pela representação precisa de
suas peças florais e disposição das folhas no caule.
FIGURA 5- LÍRIO BRANCO DE LEONARDO DA VINCI (1475).

Materiais diversos sobre papel. 31.4 x 17.7 cm, Coleção Windsor, Londres.
FONTE: https://www.royalcollection.org.uk/collection/912418/a-lily-lilium-candidum
Data de acesso: 15/02/2018.
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Os estudos de Leonardo voltavam-se para diversos assuntos na natureza,
pois nela não havia nada que não lhe despertasse interesse. Assim foi que ao longo
de trinta anos, Leonardo explorou os segredos do corpo humano, dissecando mais
de 30 cadáveres e registrando seus estudos em manuscritos não publicados pelo
artista, tonando-se conhecidos do grande público somente ao final do século XIX.
(KICKHÖFEL, 2011).
Embora as dissecações de corpos já houvessem sido introduzidas no campo
da medicina por Mondino dei Liuzzi por volta de 1316, a repulsa e descaso contra
as atividades manuais presentes até então, fizeram surgir desprezo por tal prática,
culminando numa tradição textual no ensino da anatomia (KICKHÖFEL, 2003).
Coube a Andreas Vesalius, considerado o “pai da anatomia”, inaugurar a fase que
marca os estudos modernos sobre anatomia, através da publicação de seu livro De
Humani Corporis Fabrica em 1543, onde faz extenso uso de ilustrações, levando em
conta o destaque técnico nos corpos. Antes de Vesalius, o ensino acadêmico da
anatomia consistia na leitura do professor de textos de Galeno, ou então do pequeno
Anathomia de Mondino dei Lucci, enquanto um assistente mostrava junto do cadáver
as estruturas descritas neste texto (KICKHÖFEL, 2003). Segundo Saunders e
O’Malley (1950, p.22 apud KICKHÖFEL, 2003): “as ilustrações [de Andreas
Vesalius] estabeleceram um novo critério para o uso da ilustração em biologia”.
As ilustrações de Albrech Dürer também destacam-se por sua contribuição
para a compreensão científica das plantas e animais, devido ao seu meticuloso
cuidado em registrar todos os detalhes, mesmo os minúsculos, como em Lebre de
1502 e Ervas (1503), como pode-se verificar nas figuras 6 e 7.
FIGURA 6- LEBRE DE ALBRECHT DÜRER (1502).

Aquarela e guache sobre papel, 25 x 22,5 cm, Albertina, Viena.
FONTE: https://www.albertina.at/en/exhibitions/albrecht-duerer/ Data de acesso: 15/02/2018.
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FIGURA 7- ERVAS DE ALBRECHT DÜRER (1503).

Aquarela, pena e tinta, lapis e tinta sobre papel, 40,3 x 31,1, Albertina, Viena.
FONTE: https://www.albertina.at/en/exhibitions/albrecht-duerer/
Data de acesso: 15/02/2018.

De acordo com Gombrich (1999, p.345-346):
Dürer esforçou-se em atingir a perfeição em imitar a natureza, não só como
um objetivo em si, mas como uma melhor maneira de apresentar uma visão
convincente das histórias sagradas, as quais iriam ilustrar em suas pinturas,
estampas e xilogravuras.

Durante o período do Renascimento, juntamente com as Grandes
Navegações, o desenho passa a ser usado como registro fiel das novas terras
desbravadas, representando e descrevendo as novas paisagens e espécies da flora
e da fauna. Neste momento é possível dizer que o desenho passa a ser uma
importante ferramenta para os estudo científicos, sendo produzido de maneira clara
e objetiva, inaugurando uma nova representação gráfica denominada de ilustração
científica (ALMEIDA, 2014).
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Os relatos fascinantes das riquezas naturais ainda no século XVI atraíam
pesquisadores do mundo inteiro. O botânico Carl Friedrich Philipp von Martius
chegou ao Brasil em 1817 e viajou ao interior do Brasil por diversos estados do
sudeste, norte e nordeste, reunindo e descrevendo em pormenores milhares de
espécies vegetais, ao longo de 3 anos de expedições. Sua monumental obra Flora
Brasiliensis em 15 volumes, apresenta mais de 20.000 espécies descritas e
impressiona pelas quase quatro mil ilustrações de alta qualidade, de acordo com
Carneiro (2011, p. 43-44) constituindo “o único e o mais completo levantamento da
flora brasileira no século XIX”.
Com a chegada do século XVIII, muito conhecimento sobre Ciências Naturais
havia sido acumulado pelos estudo de naturalistas sobre animais, plantas e
minerais. Nesse contexto, Carl von Linée desenvolveu um sistema de classificação
que facilitasse a descrição e unificasse os diversos nomes atribuídos dos seres vivos
na época, de forma a facilitar a rápida identificação das espécies. O sistema de
classificação Lineu para as espécies vegetais incluía a reprodução sexual das
plantas, de forma que o número, proporção e posição dos estames e pistilos da flor
definiam as classes e suas subdivisões (PRESTES; OLIVEIRA; JENSEN, 2009).
Através da base sustentada pelo binômio sistemática-nomenclatura proposta
por Lineu e outros autores de sua época, inaugura-se a Botânica Moderna. A partir
deste momento, embora as plantas tenham sido armazenadas, descritas,
manipuladas e desenhadas em prol de sua melhor utilização desde muito antes, a
ilustração botânica assume a característica de arte em prol da ciência, e as
pranchas botânicas passam a compor as descrições científicas com a mesma
importância que o conhecimento teórico (CARNEIRO, 2011, p 35).
Neste contexto pode-se destacar o trabalho de Georg Dionysius Ehret,
considerado um dos maiores ilustradores botânicos no ocidente, que em sua
juventude trabalhara para Linée, e Joseph-Pierre Redouté, um dos maiores e mais
notórios ilustradores botânicos que se tem notícia (CARNEIRO, 2011, p. 35). O
trabalho de Redouté é tido como referência na história natural e botânica devido ao
domínio técnico, rigor e considerações estéticas utilizados nas suas representações
(MILACH et al, 2015), como pode-se observar na figura 8
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FIGURA 8- Rosa moschata DE JOSEPH-PIERRE REDOUTÉ (1817-1824)

Gravura em papel impressa em cores e terminada à mão, 35,6 por 25,4 cm, Coleção particular.
FONTE: https://www.janeausten.co.uk/pierre-joseph-redoute-the-raphael-of-flowers/
Data de acesso: 15/02/2018.

Maria Sibylla Merian foi um dos grandes expoentes da ilustração científica
botânica do século XVIII. O trabalho desta artista concentrou-se no estudo dos
insetos e nas plantas sobre os quais estes se desenvolviam e das quais se
alimentavam. Suas ilustrações ricas em detalhes apresentam tanto o ciclo de vida
das plantas hospedeiras quanto a metamorfose dos insetos, retratando a presença
do ovo, lagarta e a borboleta (ou mariposa) que emergia após o estágio de pupa,
como se pode observar na figura 9.
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FIGURA 9- ILUSTRAÇÃO DA PLANTA AÇUCARANA (Erythrina fusca) COM O CICLO DE VIDA DA
MARIPOSA GIGANTE DA SEDA (Arsenura armida) DE MARIA SIBYLLA MERIAN (1702-1703).

Aquarela e goma arábica em velum, 35,9 x 28,5 cm. Coleção Windsor, Londres.
FONTE: https://www.royalcollection.org.uk/collection/921165/swamp-immortelle-with-giant-silk-moth.
Data de acesso: 01/08/2017.

Merian também era uma mulher a frente de seu tempo, pois como afirma
Davis (1997, p. 146):
Não obstante Merian foi uma pioneira: atravessou as fronteiras da instrução
e do sexo para adquirir conhecimentos sobre os insetos e criou as filhas ao
mesmo tempo que observava, pintava e escrevia. Seu interesse por
reprodução, habitat e metamorfose condiz perfeitamente com a prática
doméstica de uma mãe de família do século XVII [...] uma mulher que se
dedicou à atividade científica numa margem criativa.

Até o inicio do século XIX a reprodução das ilustrações originais era realizada
através da gravura em placas de metal, como o cobre. Desta forma, um grande
número de cópias de boa qualidade podia ser gerado, o que ocasionava não só a
difusão dos conhecimentos botânicos como também a popularização do uso de
imagens não só em livros e publicações científicas, mas servindo até mesmo como
temática para objetos do uso cotidiano, como tecidos, tapeçarias e reproduções de
parede. (CARNEIRO, 2001, p. 36; MACHADO, 2016, p.36).
33

A maior especialização da ilustração botânica ocorre na Inglaterra, através da
criação do The Botanical Maganize em 1787, com circulação ininterrupta até 1983.
Nesta revista trabalharam diversos ilustradores famosos que contribuíram para a
produção e divulgação de livros, monografias e obras no contexto da ilustração.
No entanto, foi no Brasil que a britânica Margareth Mee, uma reconhecida e
importante ilustradora botânica formou-se pelo Instituto Botânico de São Paulo, em
1958 e desenvolveu seu trabalho. Mee havia se formado em Arte em Londres, mas
ao visitar São Paulo nos anos 1950, deparou-se com a exuberância da Mata
Atlântica, o que a levou a desenhar e pintar a vegetação que encontrava em
passeios locais. Já tendo se mudado para o Brasil, não tardou a apaixonar-se pela
Floresta Amazônica, o que a levaria a realizar 15 expedições nesta área
desenhando, pintando e coletando muitas espécies de plantas que a comunidade
científica já considerava extintas.
O objetivo de Margareth Mee era estudar e registrar fielmente a flora
brasileira, não apenas no sentido de contribuir no estudo científico botânico
utilizando seus conhecimentos artísticos e botânicos ao retratar as plantas
brasileiras, mas também no intuito de armazenar em suas obras o maior número
possível de espécies brasileiras raras. Em muitas de suas ilustrações, Mee retratou
as plantas em seus habitats naturais, sem deixar de lado os detalhes morfológicos
essenciais na identificação da espécie, desta forma deixando implícita a ideia que,
sem o ambiente propício na qual tal espécie estivesse inserida, esta não poderia
sobreviver (figura 10). Neste sentido, o trabalho de Margareth Mee vai muito além da
ilustração, pois possuía vistas conservacionistas à flora que já sofria, na época, com
o intenso desmatamento, especialmente nas florestas atlântica e amazônica (SILVA,
2009).
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FIGURA 10- ILUSTRAÇÃO DE MARGARETH MEE DA ORQUÍDEA AMAZÔNICA Cattleya violacea
RETRATADA EM SEU HABITAT NATURAL (1981).

Aquarela sobre papel, Royal Botanical Gardens, Kew.
FONTE: http://huntbotanical.org/exhibitions/show.php?28
Data de acesso: 15/02/2018.

No estado do Paraná, Diana Carneiro é o grande nome da ilustração
botânica. Diana foi professora de Ciência e Biologia por 25 anos, e cumprida esta
etapa de sua vida, bacharelou-se em Pintura pela Escola de Música e Belas Artes
do Paraná, em 1992. Sua experiência como professora lhe indicava que a ilustração
era uma potente ferramenta didática para o ensino, pois proporcionava maior
compreensão e apreensão do conhecimento científico ao permitir, por exemplo,
abordar sutilmente detalhes morfológicos muitas vezes tão complexos. Desta forma,
buscou aprimoramento na Fundação Botânica Margaret Mee no ano de 1997, por
meio de uma Bolsa Artística promovida pela Fundação, e uma vez munida da base
técnica da ilustração botânica, voltou ao Brasil onde passou a trabalhar como
ilustradora profissional e novamente como professora, agora no recém inaugurado
Curso Livre de Ilustração Botânica, nas dependências do Jardim Botânico de
Curitiba (CARNEIRO, 2011, p.19-20).
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Silva e Pellegrin (2015) declaram que, ao tomarmos um olhar retrospectivo
para a história da arte, podemos perceber que Ciência e Arte traçam um percurso
paralelo. Gravuras, pinturas, desenhos, e outras formas de expressão gráfica há
muito são usadas para registrar a fauna, flora e a paisagem, ao passo que artífices e
artistas passam a usar do conhecimento científico em suas obras, observando (e
dissecando) a natureza na busca por uma representação fiel de seus aspectos
fisiológicos e morfológicos. Este percurso, iniciado nos primórdios da humanidade,
manifesta-se com diferentes graus de expressão nas diferentes épocas, com
expressões naturalísticas na arte rupestre e na antiguidade, com os egípcios e
gregos, pequenas manifestações na época medieval e um florescimento no
renascimento, que imprimirá marcas da arte naturalista em outros movimentos
artísticos posteriores (CARNEIRO, 2011, p 27), como será visto a seguir.
A ilustração científica pode ser considerada a ponte entre esses dois
caminhos claramente próximos percorridos pela Ciência e a Arte. Segundo Correia
(2013) ambas são realizações culturais humanas que permitem perceber e entender
o eu (indivíduo) e o mundo exterior a este de formas ideologicamente diferentes.
Enquanto a Ciência objetiva a compressão através da razão, a Arte a busca por
meio da sensibilidade pela estética daquilo que é produzido. Ambas, através de
métodos diferentes, buscam representar, classificar e elaborar uma ideia ou
realidade. Desta forma, nas palavras de Fernando Correia (2011), eminente
ilustrador português, pode-se entender que ilustração científica:
É um domínio gráfico que concilia e combina a CIÊNCIA e a ARTE num
campo de intervenção bastante vasto, diversicado e motivador. Enquanto
modelo pedagógico e ferramenta de comunicação visual, reúne em si um
enorme potencial para comunicar e divulgar Ciência, de forma simples,
explícita e imediata, demonstrando que as ilustrações científicas são
ferramentas úteis e credíveis no processo de aprendizagem e investigação,
seja para os especialista ou um público menos específico.

Já Moura, Silva e Santos (2016) declaram que embora não haja consenso em
considerar a ilustração científica como Ciência ou apenas obra artística, muitos
autores a consideram essencial para a representação da natureza, principalmente
nas ciências biológicas, e citam Alves Pereira (2006, p. 412) ao dizer que:
[...] A ilustração científica ocupa um lugar em que a ciência e a arte se
misturam. Na busca por dissecar a realidade da natureza, ela apresenta
uma ótica artística fiel, dentro de uma nova ética científica. Dos pincéis e
aquarelas, chega-se ao século XX e XXI com novos recursos de linguagens
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incluindo a documentação digital, novas mídias e equipamentos que
ampliaram o campo de percepção do olho humano.

Sobre a produção de ilustrações produzidas pelos alunos no contexto da
aprendizagem de conteúdo das Ciências Naturais, Milach et al. (2015) apontam que
o exemplo concreto é sempre mais atrativo e significativo do que explicações
abstratas. Por isso quando os alunos têm a oportunidade de observar e desenhar os
organismos vivos, paisagens ou ecossistemas, o objeto de estudo não só toma
forma tridimensional, como o aluno é capaz de experimentar sua própria impressão
estética que não pode ser substituída por simples descrições ou amostras, como
ocorre na própria atividade científica.
E este é um fato amplamente verificado no ensino de Ciências. Muitas vezes
o ensino proporcionado pelos professores pouco leva em conta a realidade dos
alunos, que privados do contato direto com as plantas, possuem apenas a
observação das imagens simplificadas contidas nos materiais didáticos para
observação e estudo deste conteúdo (MOURA; SILVA; SANTOS, 2016).
Ainda segundo Moura, Silva e Santos (2016), a proposta de ensinar
conteúdos biológicos através de desenhos de observação, semelhantes àqueles
produzidos pela ilustração científica, é uma forma prazerosa de aprender e
sobretudo de confeccionar material didático com significado para os alunos
Nesse contexto, os PCNs, recomendam aplicar o desenho de observação
como ferramenta de ensino desde a séries iniciais. Para que esta possa ser efetiva
na aprendizagem e também proporcione ao aluno que aprimore esta ferramenta de
estudo, o professor deve iniciar a atividade desenhando no quadro, conversando
com a classe sobre os detalhes de cores e formas que permitem que o desenho
científico seja uma representação do objeto original. Em seguida, os alunos podem
fazer seu próprio desenho de observação, esperando- se que esse primeiro desenho
se assemelhe ao do professor. Num segundo momento, poderão começar o
desenho de observação sem o modelo do professor, que ainda passará a orientar
com os alunos sobre detalhes necessários ao desenho (BRASIL, 1998, p. 29).
Mas as inovações tecnológicas como o surgimento da fotografia no final do
século XIX e os recursos de computação gráfica atuais não invalidaram o desenho
científico ou o papel do ilustrador botânico? Embora muito tenha sido discutido sobre
a importância do ato de ilustrar a natureza para seu estudo, esta é mesmo uma

37

pergunta inquietante. Correia (2011) traz uma importante contribuição neste aspecto
ao destacar que:
A ilustração cientíca encarrega-se de mostrar uma realidade bem para além
daquela conseguida através da reprodução mecânica, ou fotográfica (onde
se fotografa apenas um individuo, que até pode ser atípico ou anômalo e
portanto
em
nada
exemplicativo
ou
então
insuficientemente
elucidativo/representativo da espécie em causa).

Outro ponto a ser considerado é o fato de que a fotografia apresenta
restrições como a falta de precisão nos detalhes morfológicos e perda da resolução
nas margens devido ao ponto focal estar limitado a uma pequena área central,
independentemente do tamanho ou da posição do organismo. E ainda, em uma
única prancha ilustrativa todos os aspectos morfológicos essenciais para
identificação e estudo do vegetal podem ser graficamente representados, o que
ainda confere uma ampla economia de espaço no caso das publicações científicas.
E ainda além, nas palavras da ilustradora botânica paranaense Diana Carneiro: “Há
sempre uma boa dose de emoção e sensibilidade que permeia toda atividade
artística e, o uso das máquinas, não consegue substituir” (CARNEIRO, 2011,p. 25).
Levando em conta o uso da ilustração para ensino, poderíamos também
incluir o argumento de que para desenhar é preciso simplesmente observar, para
fotografar, não necessariamente. Tomemos um exemplo no caso da Astronomia:
para desenhar um céu estrelado precisamos apenas de uma folha de papel e alguns
lápis. Já para produzir uma astrofotografia deste mesmo céu, diversos equipamentos
seriam necessários, como um computador, guias, um telescópio, além da câmera
(MATTHIES, 2006). Os autores ainda afirmam que ao realizar o desenho o
observador não apenas entra em contato com o real objeto de estudo em vez de
manter seus olhos numa tela, como também treina a sua percepção visual,
aumentando sua capacidade de captar pequenos detalhes. Neste sentido,
poderíamos afirmar que o desenho filtra a informação, permitindo que se explicite
aquilo que é necessário e essencial.
A ilustração científica também pode ser uma estratégia eficaz no ensino e
aprendizagem de Botânica, e Ciências Naturais em geral, na medida em que pode
ser utilizada para representar e conhecer a biodiversidade local, muitas vezes
distante daquela representada nos livros didáticos. O desenho pode ser considerado
uma apropriação do conteúdo, nesta caso da Botânica. (SILVA E CAVASSAN, 2006;
MOURA E SILVA, 2015)
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Diversos autores (MOURA, RIBEIRO E SILVA, 2016; RAPATÃO E PEIRÓ,
2016; SILVA E CAVASSAN, 2006) ao refletirem sobre a aplicação da ilustração
científica no ensino de Biologia, corroboram a ideia de que essa

ferramenta

pedagógica proporciona maior interesse na aprendizagem dos alunos nos conteúdos
de ciências e proporciona aos professores o uso de metodologia diferenciada que
contribui no processo de ensino e aprendizagem.

1.3. A CIÊNCIA DA NATUREZA E A FENOMENOLOGIA DE GOETHE
Descrever a história e construção dos estudos biológicos no Ocidente
constitui uma tarefa árdua, principalmente porque ao demarcar fatos históricos e
grandes nomes como referências numa linha do tempo, possivelmente se excluiria
a ideia de que os conhecimentos adquiridos são mutáveis e construídos por diversas
fontes, em diferentes momentos. No entanto, admite-se que a sistematização dos
estudos naturais, incluindo-se os botânicos, no Ocidente tenha ocorrido na Grécia
Antiga e regiões vizinhas, tendo Aristóteles como o maior expoente entre os filósofos
gregos clássicos no estudo dos seres vivos. Sua obra é conhecida como a maior
referência sobre os fenômenos biológicos no século IV a.C. (SANTOS, 2006, p. 231232).
Aristóteles coletou uma vasta quantidade de informações sobre a variação,
estrutura e comportamento de animais e plantas. Classificou mais de 400 animais,
dividindo-os em duas categoriais: inferiores e superiores. O caráter usado para
classificação estava ligado à quantidade de calor que estes possuíam. Desta forma,
aves, peixes, mamíferos seriam animais superiores, dotados de sangue, matéria,
forma movimento, percepção. Já os insetos, crustáceos e moluscos constituiriam o
grupo de animais inferiores, sem sangue, e surgiriam por geração espontânea. O
homem ocuparia o vértice da pirâmide, por ser inteligente e perfeito. Além disso,
Aristóteles classificava as plantas em árvores, arbustos e ervas (SANTOS, 2006,
p.232; DI MARE, 2002, p. 39).
As observações de Aristóteles incluem descrições completas de diversos
organismos invertebrados, como crustáceos e cefalópodes, assim como de animais
vertebrados como peixes e aves. Ele investigou detalhadamente o acasalamento de
insetos e o comportamento reprodutivo de pássaros. Estudou com especial cuidado
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a vida marinha, e sua descrição da abertura oral de ouriços do mar foi tão detalhada
que até hoje esta recebe o nome de “lanterna de Aristóteles” (DI MARE, 2002, p. 39;
RONAN, 2001, p.112). Tudo isso se torna ainda mais notável quando se pensa que
todas estas detalhadas observações foram feitas sem o auxílio de um microscópio.
Segundo Aristóteles, para fazer Ciência não bastava contemplar a natureza,
permanecendo imóvel diante do motivo de assombro ou interesse, mas do estado
puro da contemplação deveria passar-se para o estado de ação. Limitar-se à
contemplação e expressar em palavras a comoção de seu ânimo seria poesia, e não
Ciência (DI MARE, 2002, p. 39). Ele defendia a experiência quando afirmava que
"quem possua a noção sem a experiência, e conheça o universal ignorando o
particular nele contido, enganar-se-á muitas vezes no tratamento" (ARISTÓTELES,
1979). Ou seja, no caráter particular do fenômeno empírico (experiência) residiria um
elemento indispensável para se alcançar o conhecimento universal e, ao ignorar
este fato, se correria o risco de formular explicações

equivocadas (GIORDAN,

1999).
Aristóteles sabia como olhar e interpretar os fenômenos da natureza, de certa
forma fundamentando o que viria a ser a Biologia como disciplina científica,
conforme afirma Di Mare (2002, p.36):
Com Aristóteles, a ciência passa a ser não somente uma atividade do
espírito, contemplativa, sem efeito prático algum, mas uma atividade
relacionando uma linguagem ao uso gradual de uma metodologia
adequada, que sabe conectar as hipóteses aos fatos de observação.
Portanto, é com ele, através da combinação da "observação" e
"interpretação", que a Biologia passa a ser encarada como uma disciplina
científica, estabelecendo a indução como base do conhecimento científico.

Foram as ideias de Aristóteles que orientaram os caminhos da Ciência até a
Idade Média. Segundo Di Mare (2002, p. 36) "O nascimento da ciência moderna
acontecerá exatamente pelo rompimento com a ciência aristotélica, efetuada por
Galileu, nas discussões sobre o geocentrismo e o heliocentrismo." E ainda, segundo
Giordan (1999):
O pensamento aristotélico marcou presença por toda a Idade Média entre
aqueles que se propunham exercitar o entendimento sobre os fenômenos
da Natureza. [...] O acesso ao plano dos fenômenos ocorria por meio dos
sentidos elementares do ser humano, que orientava seu pensamento
através de uma relação natural com o fenômeno particular. Na ausência de
instrumentos inanimados de medição, a observação - numa dimensão
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empírica - era o principal mediador entre o sujeito e o fenômeno.
(GIORDAN, 1999)

Mas é na modernidade que se inaugura uma nova forma de investigar a
natureza, por meio da chegada de inovações técnicas que trazem formas melhores
de observação. Estes progressos ocorridos por volta do século XIX marcam o que
pode ser considerado o início da Biologia que é praticada nos dias atuais
(TAVARES, 1998).
Dentro do contexto das inovações técnicas, o microscópio representa um
empreendimento muito além da simples invenção de um aparato técnico. Ele foi
responsável pela transformação do pensamento biológico, tornando-se “os novos
olhos das ciências da vida e reconstruindo toda a complexidade do mundo natural
nos dois séculos seguintes após a sua invenção” (VALÉRIO E TORRESAN, 2017).
O primeiro microscópio composto (com mais de duas lentes) de que se tem
notícia foi produzido no final do século 16 por Zacharis e Hans Janssen. Mas
somente por volta de 1670 é que o microscópio tornou-se um verdadeiro instrumento
de observação biológica através das contribuições de Anton van Leeuwenhoek, um
suposto artesão de pouca instrução que, segundo referências esparsas, produzira
um rudimentar microscópio composto de excelentes lentes, cujo aumento alcançaria
a ordem de 270 vezes. Leeuwenhoek iniciou sua “carreira acadêmica” tardiamente,
em 1653, e nas cinco décadas posteriores produziu um lauto material descritivo
sobre suas observações do mundo natural ao microscópio, devidamente enviadas à
Royal Society de Londres. Embora inicialmente a comunidade científica fizesse
chacota das cartas em linguagem coloquial de Leeuwenhoek, mais tarde chegariam
à conclusão de que as observações abriam amplas possibilidades para a Ciência da
época (LANE, 2015).
E de fato, ao final do século 17, as contribuições de Robert Hook,
Leeuwenhoek e do italiano Marcello Malpighi abririam as portas para um novo
mundo de investigação para a nascente Biologia. Esta revolução foi lenta e
silenciosa e contou com a chegada de novos instrumentos e materiais capazes de
melhorar a observação microscópica como corantes, fontes de luz e micrótomos
(aparelhos capazes de produzir finas fatias dos espécimes).
O impacto causado pelo microscópio nas Ciências Biológicas descortinou a
produção de novas realidades através de suas lentes entre os séculos 17 e 19. Os
novos e extraordinários organismos recém-descobertos e aqueles já conhecidos até
41

então podiam ser observados e descritos em níveis de detalhamento antes não
imagináveis; a teoria celular foi formulada e seu desmembramento em diversos
aspectos possibilitou novas descobertas e superações de antigas crenças, como a
geração

espontânea;

e

o

pensamento

evolutivo

advindo

das

ideias

de

hereditariedade (através do estudo do núcleo celular) e da evolução dos seres vivos
tornou a biologia uma ciência verdadeiramente autônoma (VALÉRIO E TORRESAN,
2017) .
Mas é por meio de outro par de lentes, aquele presente nos olhos humanos,
aliado às percepções individuais e intelectuais do pesquisador, que inaugura-se (ou
resgata-se) mais uma forma de contemplar e estudar a natureza.
Immanuel Kant, em sua Crítica da Faculdade do Juízo, de 1791, apresenta
um conjunto de transformações no entendimento da estética da natureza e do
próprio conjunto de sua filosofia que introduz uma nova forma de enxergar a
realidade. A ideia de juízo de gosto apresentada nesta obra inicia a estruturação de
uma nova forma de entender a natureza e suas representações. O juízo de gosto
poderia ser entendido como atividade contemplativa sem interesse ou finalidade,
capaz de determinar se um objeto de interesse do sujeito é belo, agradável ou bom.
O juízo de gosto é universal, uma vez que se estende aos sujeitos capazes de
apreciação, e também é particular, no sentido de que se realiza na intuição
espontânea do sujeito diante do objeto, uma apreciação estética. A importância
deste conceito está no fato de que ele posiciona a estética para além do que é
simplesmente apreendido pelos sentidos e destaca o papel da intuição no
conhecimento (VITTE e SILVEIRA, 2010).
Um segundo conceito estabelecido por Kant na Crítica da Faculdade do Juízo
é a ideia de uma teleologia da natureza, a representação de uma finalidade natural
expressa em suas manifestações e processos. A observação e análise da natureza
permitem perceber que ela encerra em si uma causalidade não linear ou mecânica,
embora nossa capacidade humana de conhecer a natureza nos impeça de adentrar
verdadeiramente nesta causalidade presente na manifestação natural. Por meio do
juízo reflexivo, Kant apresenta a ideia de que seria possível inferir uma lei a partir de
dados objetivos do mundo dos fenômenos observados na natureza. E embora de
maneira alguma possa ser estabelecido que esta lei trata de uma verdade em si, se
poderia estabelecer, dentro dos limites de nosso entendimento, que é possível uma
reflexão levando em conta esta forma de julgamento. Esta ideia é essencial para o
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desenvolvimento do pensamento romântico alemão do século XIX, e também
permite a comunicação entre as formas apresentadas à intuição e a organização de
uma natureza reordenando suas estruturas em função de uma finalidade intrínseca a
ela (VITTE e SILVEIRA, 2010).
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) é normalmente associado à
literatura (em prosa e poesia), ao movimento do Romantismo alemão e à
Naturphilosophie2. Porém, ele também dedicou-se ao estudo das cores, geologia,
anatomia, morfologia e à metamorfose das plantas.
Goethe possuía uma visão holística, sem analisar cada fato isoladamente, e
sim as relações de causa e consequência entre eles. As observações e o raciocínio
de Goethe levam-no para um mundo organizado, extremamente funcional e
previsível, no qual toda a ciência tem seu campo de fenômenos e deve atuar
fazendo a conexão entre eles. Nesse sentido, Goethe resgata a metodologia
científica dedutiva de Aristóteles, rebelando-se contra métodos analíticos e
matematicistas da Ciência Natural, na qual organismos eram agrupados de forma
muitas vezes desconexa, baseando-se apenas em sua morfologia externa, como
ocorria na classificação de Carl von Linné .
De acordo com Kestler (2006):
É essa ideia de um modelo fundamental, ou seja, de uma
continuidade entre a história natural e a história humana, que
também vai inspirar seus estudos no campo da botânica,
iniciados quando ele começa a plantar um jardim no terreno
adjacente a sua casa em Weimar. A partir da nomenclatura
estabelecida por Carl von Linné (Lineu) em sua Fundamenta
botanica, e em contraposição a ela, Goethe procura entender o
reino vegetal segundo outro sistema, ou seja, em vez de
buscar as diferenças exteriores entre as plantas e assim
classificá-las, ele busca encontrar na multiplicidade, na
variedade das formas vegetais uma forma primordial, uma
forma típica. Além disso, interessa-lhe explicar quais são as
leis que determinam as variações, as evoluções a partir dessa
forma primordial. Em outras palavras, ele busca de um lado a
Urpflanze (planta primordial, originária) e as leis da
Metamorphose (metamorfose) das plantas.
2

O termo Naturphilosophie é geralmente associado a uma corrente filosófica que se desenvolveu na
Alemanha no final do século XVIII e início do século XIX, ao mesmo tempo em que ocorreu o
desenvolvimento do Romantismo neste país, tendo como representantes Schelling e Hegel
(CASTRO, 2014).
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O método científico de Goethe é apresentado pela identificação dos
fenômenos primordiais, Ürphanomene, constitutivos da essência das manifestações
empíricas da natureza. Propõe-se a superação da dicotomia entre ideia e
experiência, indicando-se que toda cisão no fenômeno é uma artificialidade
portadora de obstáculos à plena compreensão da natureza (LUZ, 2012).
Goethe (2012, p.30-31), retomando então as ideias de Aristóteles, afirma que
“o particular jamais pode servir de modelo para o todo”, e completa:
Duas exigências se nos apresentam quando consideramos os fenômenos
da natureza: conhecer completamente os fenômenos e apropriarmo-nos
deles mediante a reflexão. A ordem conduz à totalização, a ordem exige
método e o método facilita as representações. Se consideramos um objeto
em todas as suas partes, se o captamos corretamente e podemos
reproduzí-lo no espírito, podemos dizer que em tal caso o contemplamos
num sentido ampliado e superior; podemos dizer que ele nos pertence e
que adquirimos certo controle sobre ele. Assim, o particular conduz sempre
ao universal, e o universal ao particular.
3
Considero prejudicial a aplicação imediata [o axioma citado mais atrás] de
um experimento para demonstração de uma hipótese qualquer [...]
Considero útil uma aplicação mediata. [Isso traduz a] reunião de vários
experimentos que se tocam entre si e que representam quase uma
experiência só.

Este caminho científico dedutivo e mediato era denominado pelo próprio
Goethe de “experiência de ordem superior” ou “intuição”, e os passos para atingi-la
seriam os seguintes: 1º) partir da observação direta do fenômeno por meio dos
órgãos físicos; 2º) elaborar intelectualmente (“calcular, discernir, medir”, etc) os
dados obtidos; 3º) realizar o passo mais importante do toda a experiência: elaborar a
ideia dos conteúdos (nas palavras de Goethe, esta elaboração constituiria a
“intuição” ou “contemplação”) (GOETHE, 2012, p.31).
Esta metodologia, chamada por Steiner (1984) de

metodologia científica

goethiana, parte da observação atenta de fenômenos e elabora conceitualmente a
imagem retida de forma viva, permitindo que a essência deste fenômeno se
manifeste. E este é o grande viés desta metodologia, ao recolocar o ser vivo, seja
ele o ser humano, animal, planta ou a própria natureza em si, sob seu verdadeiro
enfoque perante o mundo científico. Desta forma sua metodologia científica pode ser
considerada sui generis, uma vez que leva em conta a observação, intelectualização

3

Deduções imediatas ou axiomas podem ser entendidos como proposições verdadeiras não
demonstráveis como “O homem pensa”. Já as mediatas seriam aquelas que necessitam do
encadeamento de vários argumentos até chegar a uma conclusão (GOETHE, 2012, p.19).
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e elaboração da ideia para a compreensão de um fenômeno natural (GOETHE,
2012, p.35).
Um exemplo desta discussão diz respeito à definição que a moderna Biologia
vegetal fornece para uma planta vascular (ou seja excetuando-se a Divisão
Briophyta, onde incluem-se musgos e hepáticas), segundo Raven, Evert e Eichhorn
(2001, p 493), teríamos:
Uma planta vascular é caracterizada por um sistema radicular que serve
para fixar a planta e coletar água e minerais do solo; um caule que eleva as
partes fotossintetizantes da planta em direção à sua fonte de energia, o sol;
e as folhas, órgãos fotossintetizantes altamente especializados. Raízes,
caules e folhas são interconectados por um complicado e eficiente sistema
vascular para o transporte de alimento e água. As células reprodutoras das
plantas estão incluídas no interior de estruturas protetoras multicelulares, e
nas fanerógamas os embriões são protegidos por envoltórios resistentes
Todas essas características são adaptações para uma existência
fotossintetizante em ambiente terrestre.

Aliada a esta descrição, qualquer livro texto básico sobre botânica traria ainda
a ideia de que as flores são um caule encurtado em geral compostas por quatro
tipos de peças florais, as pétalas, sépalas, estames e carpelos. Estas peças florais
nada mais são do que folhas modificadas, um conceito simples chamado de “teoria
foliar” (DORNELAS e DORNELAS, 2005).
No caso das plantas, segundo Goethe, deveria existir um modelo
“arquétipico” capaz de justificar a imensa diversidade da flora, que demonstra em
suas repetições quase sempre o arquétipo vegetal, como, por exemplo, quando
finca-se um pedaço de caule no solo, e deste emerge uma nova planta, com as
mesmas características da anterior. O conceito de Urpflanze (planta primordial) foi
elaborado a partir destas ideias, mas não representava uma planta em si, e sim a
ideia de uma planta imaterial que adquire forma, estrutura, tamanho e cor apenas no
pensar (GOETHE 2012, p.10).
No conceito de teoria foliar, a folha representa uma forma arquetípica para
todas as partes de plantas que crescem a partir do meristema apical, desde
cotilédones, folhas de caule, sépalas, pétalas, pistilos, estames e carpelos (e
também o fruto). A formulação efetiva desta teoria se inicia em Goethe, em 1790, na
publicação do livro intitulado A Metamorfose das Plantas (GOETHE, 1997). No
entanto, a síntese comum do sistema de Goethe, "tudo é folha" não deve ser tomada
literalmente como a redução real de toda a diversidade dos órgãos da planta para a
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forma real de uma folha. A "folha" representa um princípio gerador abstrato, sobre a
qual Goethe (1997, p. 35) escreve: "Os órgãos da planta vegetativa e florida, embora
aparentemente diferentes, todos originam de um único órgão, a saber, a folha".
Sobre o fazer botânico, Goethe (2012) diz:
Assim, o autêntico botânico não deve deixar-se motivar nem pela beleza e
nem pela utilidade das plantas, e sim investigar a relação destas com o
reino vegetal; e já que todas elas são iluminadas e levadas a desabrochar
pelo sol, ele deve observá-las e abrangê-las todas com o mesmo olhar
tranquilo e tomar medida para este conhecimento, os dados para
julgamento, não de si próprio, mas do círculo de coisas que ele observa.

Para Goethe (1997) a observação e comparação do desenvolvimento total de
uma planta, observando o sexo e a estrutura de suas flores, suas diferentes
variedades e seu crescimento seriam não apenas uma atividade agradável, mas
também útil se ao longo deste processo fossem produzidas ilustrações deste
desenvolvimento nas quais a terminologia botânica pudesse ser aplicada às
diferentes partes da planta.

A presente pesquisa foi desenvolvida considerando-se todo o contexto
explicitado dentro deste referencial teórico, como poderá ser visto em pormenores
nos próximos capítulos.
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CAPÍTULO 2- DELINEAMENTO METODOLÓGICO
2. 1 ABORDAGEM DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada através de uma abordagem qualitativa, tendo em
vista que a análise puramente estatística das respostas e dos desenhos produzidos
não abordaria as possíveis interpretações e percepções dos alunos. Desta forma,
optou-se pela abordagem qualitativa com o objetivo de se avaliar todo o processo de
ensino-aprendizagem o longo da Unidade Didática trabalhada, e não apenas os
resultados obtidos após a sua aplicação.
Segundo Bogdan e Biklen (1997, p.49):
A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados “predominantemente
descritivos”, por conter muitas descrições de pessoas, de situações,
transcrições de entrevistas e de depoimentos, fotografias e outros tipos de
documentos.

Neste contexto, as autoras Ludke e André (1986) apontam cinco
características básicas que definem este tipo de estudo: (1) o ambiente natural é a
fonte direta dos dados e o pesquisador, por meio do contato direto e constante com
o ambiente e sua situação, seu principal instrumento; (2) Os dados coligidos são
predominantemente descritivos; (3) o interesse do pesquisador reside mais no
processo em si do que nos resultados; (4) a perspectiva dos participantes e o
significado que atribuem às suas experiências são focos do pesquisador; (5) o
processo indutivo é a tendência da análise dos dados.
Neves (1996) aponta que na produção do conhecimento científico a
compreensão e interpretação dos fenômenos sempre se fazem presentes. Nesse
sentido, o método de análise quantitativo seria de grande valia quando considera-se
o estudo de fenômenos que pressupõem a necessidade direta com o objeto de
análise e um enfoque diferenciado para análise da realidade estudada.
2. 2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE DIDÁTICA
Segundo Damis (2006), unidade didática é uma proposta de articulação de
conteúdo e de desenvolvimento de ensino e também da aprendizagem pelo aluno
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capaz de integrar as experiências num todo significativo de maneira a garantir a
atuação deste conteúdo na vida discente. Muito além de um simples planejamento
de conteúdos, a unidade didática supõe que as experiências de aprendizagem e o
conteúdo em si sejam amplos, ricos e diversificados, tornando-se importantes em
seu contexto de vida, e que também sejam formados de uma totalidade coerente e
coesa de conteúdos.
De acordo com as concepções de Morrison (apud, DAMIS, 2006), a
organização do desenvolvimento de uma Unidade Didática deve possuir algumas
características:
a) a disposição do conteúdo em unidades coloca o aluno em contato com o
todo antes de iniciar o estudo das partes ou subunidades;
b) as atividades programadas nas etapas de exploração e assimilação
ocupam os alunos em atividades de coleta, organização e análise de dados;
c) após o estudo analítico o conhecimento é integrado numa síntese final do
que foi aprendido.
A Unidade Didática versa sobre o desenvolvimento de plantas angiospermas
sob a perspectiva de sua metamorfose, analisada através dos passos da
Fenomenologia de Goethe.
Goethe via o homem como parte da Ciência e parte da própria natureza, é
enfim este homem quem irá compreender a natureza. Seguindo este caminho,
objetivamos buscar elementos na concepção de Goethe, que nos ensina que temos
de nos incorporar na experiência do fenômeno, fazendo-nos parte dele durante toda
a pesquisa. Ele criou um método de compreender a natureza, buscando a essência
do fenômeno como passo inicial usando a observação. Goethe procura proporcionar
à natureza a oportunidade de revelar e, por assim dizer, expressar suas próprias leis
sob circunstâncias que ele mesmo promove, assim não aceitava a substituição da
observação pessoal pelo estudo em gabinetes ou uso de instrumentos, os quais
poderiam acumular informações, mas não conduzem a uma compreensão do
fenômeno da forma de interagir com ele (COSTA FALCÃO, 2010).
Desta forma, nos apoiamos em um procedimento consciente de trabalho de
observação, organizado racionalmente com a finalidade de tornar mais viável a
compreensão da Botânica, em vários de seus aspectos: a relação que a vegetação
estabelece com os demais seres vivos e o ambiente, origem e desenvolvimento de
uma nova planta e seus aspectos funcionais e estruturais. Este método
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fenomenológico de Goethe, resgatado por Rudolf Steiner (1984), envolve quatro
passos que obedecem a um caminho de aprofundamento qualitativo para os
fenômenos vivos (plantas, animais, paisagens), que podem ser desenvolvidos
metodicamente (segundo a metodologia descrita em GHELMAN, 2000).
PASSO I – PERCEPÇÃO SENSORIAL EXATA DO FENÔMENO
Nesta primeira etapa deve -se olhar para o fenômeno, observá-lo e fazer uma
descrição exatamente do que se vê naquele instante, sem se importar com o
passado. Todos os detalhes devem ser cuidadosamente anotados, levando-se em
conta o tamanho, cheiro, textura, a cor. Esta observação mais geral (no caso desta
pesquisa, sobre as plantas em si) antecede a etapa de descrição mais detalhada de
cada uma de suas partes. Deve-se observar a planta toda e o ambiente onde estão,
olhando, sentindo, escutando, ficando aberto àquilo que possa ser surpreendente,
vendo o todo através de suas partes. Nesta fase, há o registro extremamente
detalhado por meio de escrita e desenhos feitos a grafite, lápis de cor e aquarela.
Esta documentação é uma ferramenta essencial do processo, pois ao pararmos para
desenhar, nos aproximamos mais dos detalhes e da essência daquilo que está
sendo observado.
PASSO II – PERCEPÇÃO TEMPORAL DO FENÔMENO
Nesta segunda etapa, não se observa mais o espaço, e sim o intervalo entre
as manifestações no tempo. Não se olha agora cada parte, mas olha-se o que está
se transformando ao longo do processo visível, ou seja, deve-se observar livremente
ao longo do fenômeno. Neste passo, deve-se perceber o invisível, ou seja, o
TEMPO através da metamorfose, enquanto que no primeiro ainda percebe-se
sensorialmente o ESPAÇO. O desenvolvimento das plantas foi estudado por meio
dos materiais registrados como documentação no primeiro passo. Faz-se, portanto,
observações sequenciais no mesmo local e com a mesma planta. E repete-se o
registro feito no passo I, com ênfase na observação das plantas (crescimento, novas
folhas, flores, textura das partes, relacionamento entre as suas partes, e as
transformações ocorridas, etc).
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PASSO III – CONTEMPLAÇÃO
O terceiro passo será olhar a planta como um ser em transformação,
perceber a metamorfose em vida da planta. O gesto anímico4 é o gesto que emana
do fenômeno e o sentimento exato que surge na percepção que se tem do
fenômeno (“sentimento” que a planta transmite). Nesta etapa ocorre a comparação
individual entre todos os registros feitos por cada aluno, procurando observar e listar
as semelhanças e diferenças entre eles em relação a todas as características
observadas. Esta etapa seria o que Goethe relata como gesto anímico ou
diagnóstico.
PASSO IV – INTUIÇÃO
Intuição, intuir significa segundo Steiner (1984), apreender por atividade
própria e consciente de si mesmo elementos conceituais ordenadores. O observador
e o fenômeno são uma coisa só. Este passo liga a vontade com o pensamento,
manifestando a chamada “intuição terapêutica ou pedagógica”. O pesquisador,
fazendo melhor uso dos sentidos, intuição e raciocínio, acompanha fielmente a
experiência do fenômeno. O principio básico do método cientifico de Goethe é que
nós mesmos devemos nos incorporar na experiência do fenômeno, fazendo-nos
parte dele durante toda a pesquisa, em vez de especulá-lo ou substituí-lo por um
conceito abstrato ou um modelo matemático. Submergindo no fenômeno, podemos
“ver” a unidade e a presença de leis no mundo natural. Desta forma, podemos
entender a natureza e as suas leis internas, e não explicações por forças
provenientes do exterior. Neste último passo, o aluno terá observado a planta com
seus próprios meios, sem conceitos prévios, e tentará chegar à essência do
fenômeno. Neste momento todos os registros da classe serão colocados em
exposição e cada aluno chegará à sua conclusão sobre a metamorfose da planta (o
“gesto anímico” ou “diagnóstico”). Em um segundo momento foi proposta uma
discussão geral na classe para averiguar se todos os alunos da turma chegaram a
conclusões convergentes.

4

Gesto anímico pode ser entendido como o gesto que emana do fenômeno, é o sentimento exato
que surge quando se tem a percepção do fenômeno (GHELMAN, 2000).
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2.2.1 Desenvolvimento da Unidade Didática
Considerando os conteúdos curriculares normatizados para o Reino Plantae
no ensino fundamental II e o período disponível para a aplicação desta pesquisa,
construímos uma unidade didática composta por um recorte dos conteúdos
botânicos presentes no currículo de Ciências Naturais do 7º ano, elegendo o grupo
das Angiospermas como foco principal destas aulas. A escolha por este grupo de
plantas foi motivada pelo fato de que Goethe desenvolveu sua ideia de metamorfose
naquelas plantas de ciclo anual nas quais a metamorfose poderia ser observada
atuando gradativamente dos cotilédones até a última formação do fruto, sem
interrupções (GOETHE, 1997).

2.3 APLICAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA
2.3.1 Sujeitos de pesquisa
A pesquisa foi realizada em uma escola particular na cidade de Curitiba-PR,
com 61 alunos de 3 turmas do 7º ano (com média de 12 anos de idade). Esta escola
conta com aulas de laboratório desde as séries inicias até o final do ensino médio. O
laboratório possui uma pequena coleção zoológica assim como equipamentos como
lupas de mão, lupas estereoscópicas e microscópios ópticos. O registro das
observações, investigação e conclusões sobre o estudo dos objetos, experiências e
organismos que são temas destas aulas é sempre realizado através de descrições e
desenhos em folhas ou caderno de aulas práticas. Desta forma, desde muito cedo,
os alunos são estimulados a desenhar como parte do seu estudo, seja em Ciência
Naturais, nos primeiros anos do ensino fundamental I, em Ciências no ensino
fundamental II, ou nas séries finais, quando estudam a Biologia no ensino Médio.
A investigação contou com o apoio não apenas da escola e dos alunos, mas
também dos pais dos discentes através de um termo de livre consentimento (anexo
1) para manifestar que aceitaram voluntariamente a participação de seus filhos na
pesquisa.
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2.3.2. Estratégias de ensino
Os conteúdos foram desenvolvidos em 12 aulas de 50 minutos na disciplina
de Ciências Naturais. A aplicação da Unidade Didática ocorreu ao longo de 6
semanas de aula, utilizando as 3 aulas semanais de Ciências.
As atividades desenvolvidas foram:
•

Recebimento do caderno de campo A Metamorfose das plantas (Produto
Educacional) e encadernação deste pelos alunos.

•

Leitura e discussão do texto “Observando verdadeiramente” sobre a mudança
na forma de abordar as plantas que passaríamos a tratar a partir de então.

•

Levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre plantas e seu
desenvolvimento.

•

Plantio de sementes variadas de angiospermas de ciclo anual (aveia, cevada,
trigo, girassol, feijão, lentilha e tomate), seguido de desenho de observação
das sementes plantadas.

•

Aula teórica sobre o conceito de metamorfose e o trabalho de Maria Sibylla
Merian.

•

Aula prática sobre metamorfose em plantas utilizando um brócolis como
modelo de estudo.

•

Aula teórica sobre ilustração científica em slides.

•

Aula prática de ilustração com plantas angiospermas.

•

Leitura e discussão do texto “Arte ou Ciência” (anexo 2).

•

Aulas práticas de desenho de observação do desenvolvimento das sementes
plantadas.

•

Avaliação da metamorfose das plantas através da comparação dos desenhos
em sequência temporal do desenvolvimento da planta de cada aluno e entre
os demais alunos da classe.

Apresentamos a seguir as estratégias de ensino utilizadas para a aplicação desta
unidade didática em conjunto com seus objetivos e recursos didáticos utilizados.
1º encontro – Explanação sobre a pesquisa.
O primeiro momento desta unidade didática foi realizado em sala de aula
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utilizando o projetor multimídia como recurso didático, com duração de 100 minutos.
O texto introdutório do caderno de campo A Metamorfose das Plantas foi lido em
conjunto pelos alunos e pela professora e os objetivos deste trabalho foram
explicitados aos alunos.
O objetivo deste momento era convidá-los a um novo olhar sobre a Botânica,
um olhar diferente, mais artístico, estético, vivo e belo. E que, para tanto, a
abordagem das plantas agora se daria por uma nova técnica, desenvolvida por um
cientista e poeta chamado Goethe.
Chamamos atenção especialmente para este parágrafo que encerra em si a
ideia geral do trabalho que desenvolveríamos a partir de então:
Nesse sentido, é muito importante observar com atenção e comparar entre
si os diferentes graus que a natureza percorre, tanto na estruturação dos
sexos, das espécies, das variedades, quanto no crescimento de cada
planta; considerando esse fato, seria agradável – e não deixaria de ter
utilidade – não só apresentar uma série de ilustrações lado a lado, mas
também empregar a terminologia botânica com relação às diferentes partes
da planta (GOETHE, 1997, p.30).

Ainda neste encontro foi explicado aos alunos que a participação destes na
pesquisa seria voluntária e deveria estar condicionada à autorização dos pais ou
responsáveis, por meio do termo de consentimento livre e esclarecido que lhes foi
entregue.
Ao final deste encontro os alunos receberam as folhas soltas que compunham
o caderno de campo deste estudo. Munidos de diferentes materiais de
encadernação (tesouras, barbantes, fios, furadores) os alunos foram convidados a
encadernar seu respectivo trabalho de campo.
2º encontro - Sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos.
Previamente à aplicação desta unidade didática, os alunos já haviam
estudado o conteúdo sobre o reino Plantae referente ao 7º ano sob o enfoque
evolutivo, morfológico e estrutural dos grupos que o compõem (Divisões Briófita,
Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma). A abordagem deste conteúdo seguiu os
métodos tradicionalmente abordados nas aulas de Ciências: aulas expositivas e
práticas de cada uma das divisões do Reino Plantae e avaliação através de provas
formais.
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Portanto, partindo do princípio que quando da aplicação desta unidade
didática os alunos já haviam estudado o Reino Plantae por meio de um método
tradicional de ensino, iniciamos esta aula perguntando o que os alunos entendiam
como sendo uma planta.
Para orientar esta atividade, foram propostos os seguintes questionamentos:
1. O que é uma planta?
2. Como se estudam as plantas?
3. O que você aprendeu sobre plantas até hoje?
4. Como ocorre o desenvolvimento de uma planta? Explique e desenhe.
3º encontro - Percepção temporal do fenômeno: O desenvolvimento de uma
planta angiosperma: as sementes.
Este encontro aconteceu no laboratório de Ciências da escola. A metodologia
de observação e análise do desenvolvimento da planta seguiu os passos da
fenomenologia de Goethe descritos anteriormente neste trabalho.
O objetivo desta aula foi o plantio de sementes de espécies de plantas do
grupo das Angiosperma, com o intuito de observar o ciclo completo de uma planta
anual. Como esta seria a fase mais longa do processo de investigação, o plantio foi
realizado logo no início da pesquisa.
Cada aluno selecionou cerca de 5 sementes à sua escolha entre lentilha,
trigo, girassol, tomate, aveia e centeio e realizou o plantio em um recipiente plástico
contendo um pedaço de algodão. Após o plantio, as sementes foram regadas, e os
potes, etiquetados com os dados do aluno e a data do plantio.
Neste encontro os alunos desenharam todas as sementes que escolheram
para o plantio. Este dispunham de lupas de mão e microscópios estereoscópicos
para observar detalhes em cada semente, como suas cores, texturas e o hilo
(estrutura em formato de poro presente na semente que apresenta grande
permeabilidade, permitindo a entrada de água).
Os desenhos foram realizados em pranchas separadas do caderno de
campo, em papel sulfite ou canson, usando materiais de desenho.
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4º encontro- O estudo da metamorfose.
Constituiu-se de uma discussão sobre a obra em aquarela de Maria Sibylla
Merian (1705) intitulada Açucarana (Erythrina fusca) com o ciclo de vida da mariposa
da seda gigante (Arsenura armida). Esta obra é a 11ª prancha presente do livro A
Metamorfose dos Insetos do Suriname, da mesma autora.
Utilizando o projetor em sala de aula, a prancha foi projetada aos alunos e foi
solicitado que estes a analisassem atenciosamente, em cada detalhe e estrutura.
Nesta obra é possível observar diferentes estágios de desenvolvimento da
lagarta até formação da crisálida e os indivíduos adultos, macho e fêmea, da
mariposa gigante da seda. Este momento de observação e conclusão sobre
metamorfose nos insetos seria o elo de ligação para a ideia da metamorfose ocorrer
também nas plantas. Através de um olhar atento, é possível também observar as
modificações ocorridas na planta em direção à formação de seus frutos, no
movimento de contração e expansão das estruturas observado e descrito por
Goethe (1997).
Após a discussão da obra, os alunos foram convidados a responder às
seguintes perguntas:
b) O que é metamorfose para você?
c) E o que significa a palavra metamorfose? Qual é a origem desta palavra? Busque
seu significado em duas fontes diferentes.
d) Segundo o conceito acima, busque e desenhe mais dois exemplos de
metamorfose nos seres vivos.
e) Volte novamente à aquarela de Maria Sibylla Merian. Certamente você já pode
concluir que as mariposas passam pelo processo de metamorfose entre sua fase de
ovo e o inseto adulto. Mas você já observou ou pensou em uma metamorfose que
ocorra nas plantas? Sim? Não? Explique.
5º encontro- A metamorfose nas folhas de brócolis.
Este momento teve como objeto de estudo as folhas, flores e os pedúnculos
florais do brócolis japonês (Brassica oleracea L. var. italica Plenck). Esta prática foi
realizada em equipes de 4 alunos na sala de aula com o objetivo de dissecar toda a
estrutura composta das flores e seus pedúnculos florais e folhas ao seu redor. Foi
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proposto aos alunos de fossem estudando cada estrutura do brócolis e à medida
que o fossem dissecando, que as partes retiradas fossem dispostas sobre um
pedaço de papel kraft, de modo a formar uma escala, da maior para a menor porção
tanto das flores quanto das folhas.
Esta atividade buscava estimular a percepção dos discentes quanto às
diferenças entre as estruturas de flores e folhas observadas. Enquanto na flores e
pedúnculos a cada corte só era possível observar diminuição das estruturas, nas
folhas era perceptível uma nítida mudança em sua forma.
Um vez terminada esta primeira etapa, deveriam registrar o resultado que
obtiveram através de desenho e identificação das estruturas observadas no espaço
indicado para esta atividade no caderno de campo. E em seguida, responder à
pergunta: Quais as relações de formato e estrutura que podemos estabelecer entre
os desenhos que você fez da estrutura das flores do brócolis e entre as folhas do
brócolis? O que há de semelhante? E o que há de diferente?
6º encontro- Percepção temporal do fenômeno: O desenvolvimento de uma
planta angiosperma: a germinação.
Uma semana após o plantio das sementes, os alunos voltaram ao laboratório
de Ciências para observar as modificações ocorridas. A partir deste momento, os
alunos desenharam cada detalhe das plantas em desenvolvimento, relatando as
modificações que haviam ocorrido a cada semana.
Neste momento os alunos puderam verificar que algumas de suas sementes
haviam germinado e apresentavam estruturas como radículas e cotilédones.
Utilizando folhas de papel sulfite ou canson os alunos realizaram desenhos
detalhados das plantas que haviam germinado ou ainda das sementes e fizeram
uma descrição detalhada das modificações que puderam ser observadas desde a
semana anterior.
7º encontro - Aula expositiva sobre ilustração científica.
Esta atividade constou de uma aula expositiva e dialogada sobre a ilustração
científica enfocando: breve histórico da ilustração científica, nomes de destaque
nesta profissão, as razões pelas quais se fazem as ilustrações, as técnicas e
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matérias e os trabalho de ilustração de Margareth Mee e Maria Sibylla Merian.
Imagens, esquemas e ilustrações foram utilizados para melhor compreensão do
assunto e para possibilitar que os alunos pudessem, num segundo momento,
experenciar

a produção de uma ilustração científica botânica. A escolha pela

ilustração científica em detrimento da fotografia deu-se pelas características
inerentes à esta técnica: permite registrar uma imagem focalizando-a em todos os
seus pontos ao mesmo tempo, independentemente da posição e do tamanho do
organismo; permite também que todos os aspectos morfológicos para a identificação
do vegetal sejam graficamente descritos com pequeno uso de espaço; além da
satisfação obtida nas atividades de desenho e pintura (CARNEIRO, 2011).
8º encontro - Percepção sensorial exata do fenômeno – Descrição detalhada
da uma planta através da ilustração científica.
Nesta etapa cada aluno realizou individualmente um exercício de observação
e de desenho de uma planta angiosperma adulta, em floração. O desenhos foram
produzidos em folhas de papel canson ou sulfite, sem pauta, utilizando materiais
adequados disponíveis (lápis grafite, lápis de cor, aquarelas).
Este exercício de ilustração ocorreu no pátio da escola, que nesta semana
estava com flores recém plantadas e em floração.
9º encontro- Percepção temporal do fenômeno: O desenvolvimento de uma
planta angiosperma: o desenvolvimento das folhas.
Após duas semanas do plantio das sementes, os alunos novamente
retornaram ao laboratório de Ciências para observar as modificações ocorridas após
a germinação. A partir deste momento, os alunos desenharam cada detalhe das
plantas em desenvolvimento, relatando as modificações que haviam ocorrido nesta
semana.
Neste

momento

muitas

das

plântulas

já

apresentam

raízes

mais

desenvolvidas e folhas jovens. Utilizando folhas de papel sulfite ou canson os alunos
realizaram desenhos detalhados das plantas que haviam germinado ou ainda das
sementes e fizeram uma descrição detalhada das alterações que puderam ser
observadas desde as semanas anteriores.
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10º encontro - Leitura e discussão do texto “Arte ou Ciência”.
Com o objetivo de trazer à tona a discussão sobre a Ciência e Arte envolvidas
no processo de ilustração científica, realizou-se a leitura compartilhada do texto “Arte
ou Ciência” que traz excertos de três artigos a respeito da história de perseverança e
criatividade de Maria Sibylla Merian, o trabalho de ilustração e sensibilização de
Margareth Mee sobre a Amazônia, e a opinião do diretor do Núcleo e Ilustração
científica da Universidade de Brasília, o Professor Marcos A. Santos-Silva sobre esta
questão.
11º encontro - Percepção temporal do fenômeno: O desenvolvimento de uma
planta angiosperma: o desenvolvimento das folhas e raízes.
No laboratório de Ciências, quatro semanas após o plantio das sementes, os
alunos novamente puderam analisar as modificações ocorridas uma semana após a
última observação. E então novamente desenharam cada detalhe das plantas em
desenvolvimento, relatando as modificações que haviam ocorrido em pranchas de
sulfite ou canson utilizando lápis grafite e lápis de cor.
12º encontro- Contemplação: O diagnóstico sobre o desenvolver de uma
planta.
Neste momento ocorreu a avaliação da metamorfose das plantas através da
comparação dos desenhos em sequência temporal do desenvolvimento da planta de
cada aluno e entre os demais alunos da classe. Este encontro teve duração de 100
minutos.
Uma vez que as plantas haviam completado um mês de desenvolvimento,
todas as pranchas produzidas foram expostas lado a lado. As pranchas de cada
aluno foram dispostas em sequência de cima para baixo, da semente até o momento
atual. O exercício deste momento foi observar atentamente os desenhos e
anotações produzidos em sequência por cada colega e também aqueles produzidos
pelo próprio aluno. O objetivo da comparação das anotações e desenhos de todos
os alunos era buscar o consenso de todos sobre qual era o diagnóstico, ou seja:
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como é o processo do desenvolver de uma planta? Como ele ocorre em cada uma
de suas etapas? Os alunos foram convidados a realizar este exercício e responder
às seguintes perguntas:
a) Observando todos os desenhos da sua turma expostos, o que você pode ver de
comum entre eles?
b) E o que isso pode significar?
* 4º momento- Intuição: A essência do processo- A Ideia de Metamorfose nas
plantas.
Nesta última etapa, os alunos foram convidados a pensar sobre a essência do
processo que observaram ao longo deste estudo do desenvolvimento da planta. O
objetivo desta etapa era atingir a ideia de que existe, verdadeiramente, uma
metamorfose nas plantas. Para tanto, foi solicitado aos alunos que refletissem sobre
todo o caminho que percorreram até este momento e que então respondessem:
a) É possível dizer que há uma metamorfose nas plantas? Por quê?
b) Os desenhos que produzimos ao longo destas semanas podem ser
considerados como Ciência ou como Arte? Explique sua resposta.
c) E por fim, o que você pode compreender sobre as plantas após todo este
estudo?
A importância deste passo reside no fato de que este olhar processual pode
ser aplicado ao estudo de todos os fenômenos biológicos, sejam este botânicos ou
não. Segundo Bach (2007) “O perceber e o pensar formam a base do processo de
conhecer, segundo os pressupostos da fenomenologia estrutural”. Neste sentindo,
observando verdadeira e atentamente os alunos estariam munidos de uma potente
ferramenta de elaboração e raciocínio para explicar os fenômenos naturais.

2. 4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Ao longo de todo processo de aplicação desta unidade didática foi mantido
um olhar atento buscando informações que pudessem colaborar com ideias e
soluções para o problema de pesquisa. O contato direto, frequente e prolongado da
pesquisadora com o objetos e os sujeitos de pesquisa durante o seu
desenvolvimento permite incluir como um dos instrumentos desta pesquisa a
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observação participante. Esta técnica de observação também é vantajosa um vez
que proporciona ao pesquisador ser o principal instrumento da investigação, dado
que este estará disponível para colher dados ricos e pormenorizados dentro de seus
contextos naturais, muito além de fazer uma simples descrição dos componentes na
situação analisada (CORREIA, 2009).
As anotações de diário de campo, fotos, conversas informais com alunos e
demais professoras de Ciências, a observação participante, além do caderno de
campo e pranchas de ilustração produzidos pelos alunos constituem os instrumentos
utilizados para produção e análise dos dados.
Cabe ressaltar aqui que o produto final desta dissertação, o caderno de
campo intitulado A Metamorfose das Plantas foi utilizado como instrumento de coleta
de dados nesta pesquisa.
2. 4.1 Análise dos dados
A unidade didática será avaliada desde a sua elaboração até a sua aplicação
em sala de aula. Os cadernos de campo dos alunos bem como os desenhos
produzidos serão analisados com base no uso da análise textual, com maior
destaque para a análise de conteúdo, segundo os pressupostos metodológico
encontrados em Bardin (1970). A autora indica que a utilização da análise de
conteúdo organiza-se em três fases fundamentais: a pré-análise, a exploração do
material e o tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação.
Desta maneira, na primeira fase de análise, as informações contidas do
caderno de campo dos alunos bem como as pranchas de ilustração do
desenvolvimento de uma planta anual serão organizados primeiramente através de
uma “leitura flutuante”, ou seja, buscando analisar estes documentos e conhecer o
texto contido neles, bem como elaborar os indicadores e categorias de análise que
surgirão das questões norteadoras deste estudo.
Na segunda fase, ou fase de exploração do material, os indicadores e
categorias estabelecidos servirão para a organização, recorte e codificação das
informações contidas nos documentos gerados pela aplicação desta unidade
didática, gerando dados brutos.
Por fim, na terceira fase do processo de análise do conteúdo, os resultados
brutos obtidos na segunda fase deverão ser analisados e interpretados de maneira
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que se tornem significativos e válidos. Operações estatísticas simples possibilitarão
evidenciar as informações geradas nesta análise, podendo-se valer de gráficos,
tabelas, diagramas e imagens para destacá-los (BARDIN, 1970).
O resultado da aplicação desta Unidade didática foi analisado com o intuito de
responder à questão de pesquisa da dissertação de acordo com os seguintes eixos
de análise:
i) Comparação entre os conceitos prévios dos discentes sobre o que são
plantas; como ocorre seu desenvolvimento e seu estudo.
ii) Concepções sobre a ilustração científica e suas possíveis contribuições
para o ensino de Botânica na visão dos alunos.
iii)

Possíveis

contribuições

da

Fenomenologia

de

Goethe

para

a

aprendizagem de Botânica, tendo como foco o processo de metamorfose das
plantas.
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CAPÍTULO 3- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Apresentamos e analisamos os resultados do levantamento da opinião dos
alunos

sobre

suas

concepções

em

relação

às

plantas,

seu

estudo

e

desenvolvimento; sobre o que é e qual a importância da ilustração científica para
aprendizagem da Botânica e sobre a metamorfose das plantas enfocada através da
Fenomenologia de Goethe. Para facilitar a identificação dos alunos e manter sigilo
sobre sua identidade, os cadernos de campo foram numerados de 1 a 61, e
respostas e ilustrações dos respectivos alunos foram identificadas da seguinte
maneira: [A01], correspondendo, neste exemplo, a um desenho ou resposta da/o
aluna/o cujo caderno de campo foi identificado pelo número 01.

3.1. AS PLANTAS, SEU ESTUDO E COMO SE DESENVOLVEM
Este eixo de análise teve como objetivo verificar os conceitos dos alunos
sobre plantas e seu estudo previamente à aplicação da Unidade Didática. Importante
destacar novamente que neste momento inicial os alunos já haviam estudado todo o
Reino Plantae de acordo com uma metodologia tradicional, que abordou as quatro
divisões (Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas) através de seus
aspectos morfológicos, fisiológicos, reprodutivos e evolutivos.
Para melhor visualização, após a análise das respostas dos 61 alunos as
categorias obtidas foram organizadas em quadros e as respostas mais relevantes
nesta análise foram usadas para exemplificá-las ao longo do texto.
A primeira questão do caderno de campo questionava os alunos sobre o que
estes entendiam como sendo uma planta. Todos os alunos apresentaram mais do
que uma característica dos vegetais, e desta forma as categorias de análise obtidas
encontram-se no quadro 1.
QUADRO 1 - CONCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE O QUE É UMA PLANTA.

Questão do caderno
de campo.
I.a) O que é uma

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas).

1. Possuem metabolismo (85%)
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planta?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

São seres vivos (51%)
Possuem organização celular (46%)
Estabelecem relações com seres vivos (23%)
Pertencem ao reino Plantae (23%)
Possuem grande variedade de espécies (18%)
Fazem parte do habitat (6,5%)
Sofrem processos evolutivos (5%)
Caráter apreciativo (1,6%)

FONTE: A AUTORA.

A análise deste resultados demonstra que a ao descrever o que um planta, a
grande maioria dos alunos (85% destes) relata aspectos ligados ao seu
metabolismo. Notadamente nessa categoria de análise, os pontos mais citados
foram referentes àqueles associados aos seus aspectos alimentares, como sua
condição autótrofa fotossintetizante, indicada em 73% das respostas encontradas.
Além deste aspecto, os alunos citaram o ciclo de vida, a organização celular
(número de células e sua organização nuclear), a reprodução, a respiração e a
produção de oxigênio pelas plantas dentro desta grande categoria.
Nota-se que 51% alunos levaram em conta o fato das plantas serem seres
vivos. O que a princípio pode parecer óbvio aos olhos, ou ainda simplesmente uma
forma de começar a construir uma resposta como no exemplo a seguir da [A12]:
“Planta é um ser vivo que tem uma grande diversidade e cada um com
características diferentes. Em geral, elas fazem fotossíntese, respiração, produzem
seu próprio alimento, etc., é na verdade um dado bastante interessante, pois muitas
vezes ao longo do ano letivo, ao citarem exemplos de seres vivos, estes referiam-se
somente a animais. E mesmo após estudar o Reino Plantae, as respostas
encontradas nesta primeira etapa da aplicação da Unidade Didática refletem este
pensamento ao dizerem que “são estruturas imóveis, que não enxergam ou se
movem, e fazem fotossíntese”, conforme a resposta do [A30].
Sobre a presença de organização celular (levando em conta aspectos da
organização celular em tecidos, órgãos e sistemas), dois alunos citaram a presença
de vasos condutores de seiva e 20% das respostas (13 alunos) citaram flores e
frutos, órgão típicos de Angiospermas. A categoria que leva em conta respostas
associadas ao reino Plantae e suas divisões, citada por 23% dos alunos, também
apresentou as Angiospermas como exemplo de plantas em diversos casos,
demonstrando que este possivelmente é o grupo mais lembrado pelos alunos. Ao
63

longo do estudo do conteúdo botânico na escola o mesmo tempo de abordagem foi
utilizado para cada um dos grupos do Reino Plantae, sem ênfase ou detrimento de
nenhum deles. O fato das Angiospermas serem o mais citado pelos alunos pode
estar associado ao foto de que sendo este o grupo que compõe grande parte da
flora atual, é quase certo que ao entrar em contato com qualquer planta esta se trata
de um planta com flor e frutos, o que poderia explicar porque tantos alunos as
citaram.
Nota-se que apenas um aluno [A1] levou em consideração a categoria de
apreciação das plantas, ao dizer que estas “são seres muito interessantes pela sua
variedade de espécies. São seres pluricelulares normalmente reconhecidas por
fazer fotossíntese e possuir clorofila”.
A grande porcentagem de respostas ligadas ao fato de que sendo seres
vivos, plantas apresentam metabolismo reflete o aspecto essencial do ensino de
Ciências no 7º ano do ensino fundamental II na escola onde esta unidade didática foi
abordada, que é a definição do que é vida. Logo no início do ano letivo são
estudadas as características dos seres vivos, onde incluem-se a presença de
metabolismo e organização celular, evolução e os cinco reinos de seres vivos,
também categorias amplamente presentes nas respostas. As demais categorias de
análise encontradas relacionam-se diretamente com o Reino Plantae ao abordarem
a linha evolutiva de surgimento das divisões atuais de plantas através de um
ancestral comum, assim como a grande variabilidade de espécies e as relações que
as plantas podem estabelecer com os demais seres vivos.
A pergunta seguinte do caderno de campo estava relacionada com a forma
de estudar as plantas na concepção dos discentes. Muitas possibilidades foram
elencadas e estas foram resumidas nas categorias de análise do quadro 2.
QUADRO 2 - CONCEPÇÕES DO ALUNOS SOBRE COMO SE ESTUDAM AS PLANTAS.

Questão do caderno
de campo.
I.b) Como se
estudam as
plantas?

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas).

1.
2.
3.
4.
5.

Por meio de observação (41%)
Acompanhando seu desenvolvimento (75%)
Através de pesquisa e leitura (29,5%)
Com a sua classificação (20%)
Com o uso de microscópio e lupa (20%)
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6. Através de experiências (16%)
7. Coletando amostras (15%)
8. Escrevendo análises (11%)
9. Apenas cientistas e botânicos as estudam (11%)
10. Através de desenhos (8%)
11. Em seu ambiente natural (5%)
12. Por meio de imagens e pinturas (3%)
FONTE: A AUTORA.

A princípio chama a atenção o número de alunos que tiveram a observação
como meio de estudos do reino vegetal (41% dos alunos a citaram). Nesta categoria
de análise, a observação das suas características, condições de vida, reprodução e
principalmente dos órgãos e partes que a compõem foram os pontos mais citados. A
categoria de análise chamada de Acompanhamento do Desenvolvimento considerou
as respostas dos alunos as quais relatavam que o estudo dos vegetais poderá ser
realizado através do plantio ou análise em ambiente natural do desenvolvimento de
uma planta. Embora trata-se também de observação, esta categoria foi mantida em
separado para destacar sua relevância dentre o total de respostas dadas pelos
alunos.
A pesquisa e a leitura foram outro aspecto relevante dentre as possibilidades
apontadas pelos alunos como formas de estudar as plantas. Cabe destacar que em
muitas das respostas estas eram atividades a serem realizadas apenas pelos
discentes, pois caberia ao Cientistas/Botânicos o estudo através de observações
nas incursões a campo, experiências e uso de ferramentas como microscópio e
lupa, resposta essa dada por cerca de 11% dos estudantes, o que levou à criação
de uma categoria de análise dada a relevância deste dado. Na resposta do [A32]
temos um exemplo: “As plantas são estudadas por observação a olho nu ou ao
microscópio. Estudamos vendo as reações delas em diferentes situações como
também na natureza(...). Estudantes, porém, estudam as plantas por livros e
observações e conclusões dos cientistas”. O [A57] também reitera este pensamento
ao dizer “As plantas são estudadas por pessoas graduadas em Ciências Biológicas,
agronomia ou outras áreas. Elas são estudadas para saber como se desenvolvem,
crescem, onde vivem e como se reproduzem”. Ambas as observações refletem um
pensamento de que o estudo das plantas pertence ao meio acadêmico, sendo o
papel do aluno de mero repetidor de informações nesse contexto de ensino e
aprendizagem da Botânica.
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A Classificação dos vegetais também é uma categoria de análise a ser
destacada, pois apareceu em 20% das respostas. Podemos verificar, portanto, que a
taxonomia realmente é um dos aspectos englobados no ensino da botânica,
conforme discutido nas referências teóricas deste trabalho, mas neste caso não
houve menção a problemas de aprendizagem em decorrência do uso excessivo de
termos ou nomes científicos, por exemplo.
Outro aspecto relevante refere-se às categorias de Desenhos e Imagens e
Pinturas para aprendizagem de Botânica. Apenas cinco alunos (8%) consideram o
desenho como um meio de estudo e só dois alunos acreditam que imagens, pinturas
ou ilustrações possam contribuir também neste processo, o que pode indicar que há
demasiado uso de livro texto ou ainda poucas aulas práticas e de campo, que
envolvam desenhos, em relação ao total de aulas ministradas dento da Botânica.
E ainda considerando a necessidade de ter um organismo vegetal à
disposição para que se possa desenhá-lo com fins didáticos, deve-se levar em conta
que os alunos pouco consideraram aulas de campo como uma possibilidade de
estudo (cerca de 5%), e cerca de 12% afirmaram que a coleta de vegetais eram uma
maneira proceder dentro do estudo botânicos. Um detalhe interessante relacionado
à coleta de vegetais aparece nas respostas dos alunos no caso do [A45]: “O
cientista arranca a planta, categoriza as suas partes e vê o que tem dentro dela a
categorizar” e também da [A49]: “Analisando, comparando, mexendo nelas, olhando
e anotando todos os detalhes possíveis, mas o mais triste é que normalmente o ser
humano precisa tirá-la de seu lugar, ou seja, MATÁ-LA” (destaque em maiúscula da
aluna). Estes dados relacionam-se com o que Goethe (apud SAFRANSKI, 2011, p.)
afirmava quando dizia que tudo aquilo que a natureza era e poderia ser se
manifestaria em sua aparência exterior, ela não continha nenhum elemento oculto
que apenas experiências artificiais pudessem desvendar, se expressando
enfaticamente neste ponto ao dizer que “A Natureza emudece quando torturada”.
Ou seja, na percepção dos alunos, embora conhecimento possa e tenha sido
produzido através de da dissecação destes organismos, disso decorre a morte do
ser vivo estudado.
A questão seguinte do caderno de campo questionava o que os alunos
tinham aprendido sobre plantas até então. As mesmas categorias obtidas na
primeira questão foram utilizadas nesta nova análise, sob o intuito de verificar o que
os alunos consideravam como seu próprio aprendizado sobre as plantas, e não ao
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que em teoria deveria ser dito a respeito das plantas enquanto conceito científico.
Em outras palavras, buscava-se aqui verificar o que os alunos realmente
acreditavam terem aprendido sobre plantas até esta etapa. As categorias de análise
obtidas encontram-se no quadro 3.
QUADRO 3 - CONCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE SUA APRENDIZAGEM BOTÂNICA.

Questão do caderno
de campo.

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas).

I.c) O que você
aprendeu sobre
plantas até hoje?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Possuem metabolismo (67%)
Pertencem ao reino Plantae (52%)
Estabelecem relações com seres vivos (34%)
Sofrem processos evolutivos (34%)
Possuem organização celular (33%)
Fazem parte do habitat (16%)
Possuem grande variedade de espécies (11%)
São seres vivos (8%)
Caráter apreciativo (1,6%)

FONTE: A AUTORA.

Nesta análise de sua aprendizagem, os alunos evidenciam que suas
respostas sobre o que é uma planta não necessariamente correspondem àquilo que
efetivamente acreditam terem aprendido. A despeito de categorias que tiveram
algumas poucas alterações no número de respostas, chama a atenção o fato de
apenas cinco alunos terem respondido que plantas são seres vivos, quando
comparada à mesma categoria no quadro 1, na qual 31 alunos responderam desta
maneira. Isso pode indicar simplesmente que este é um fato já claramente
compreendido pelos discentes, que não precisaria ser citado, mas também
relaciona-se com a ideia já comentada sobre a possibilidade dos alunos não
perceberem as plantas como seres vivos, evidenciada agora na resposta do [A49]:
“Bom, no começo eu achava que plantas eram apenas mortas e que só estavam ali
por estar. Depois de tudo isso vi que as plantas são seres vivos incríveis e que tem
uma certa semelhança” .
Comparando-se a categoria de análise Metabolismo das plantas, verifica-se
que a mesma ainda é o elemento principal apontado pelos alunos no estudo das
plantas.

Decorre-se

deste

fato

que

esta

categoria

engloba

as

diversas

características examinadas nas plantas ao longo dos estudos botânicos, desde o
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ciclo de vida e reprodução, processos celulares, fotossíntese e respiração, e cada
vez que um deles, ou mais, apareciam numa resposta, eram incluídos nesta
categoria de análise.
A grande diferença encontrada entre as mesmas categorias de análise entre
os quadros 1 e 3 situa-se nas ideias de Evolução (agora apontada por 21 alunos) e
Reino Plantae e suas Divisões (citada em 32 respostas, mais que o dobro do que foi
verificado no quadro 1). Isso reflete a abordagem realizada até então no ensino da
Botânica na escola, previamente à aplicação desta Unidade. O enfoque dado é
evolutivo, através da construção de uma linha do tempo botânica, na qual o
ancestral comum das plantas (uma alga verde) fica situado na base e ao longo da
linha evolutiva vão sendo adicionadas as divisões de plantas atuais, assim como
suas características gerais (envolvendo morfologia e fisiologia) e novidades
evolutivas.
A última questão deste eixo de análise reflete as concepções dos alunos
acerca do desenvolvimento de uma planta, como demonstra o quadro 4 e alguns
desenhos selecionados para ilustrar as discussões sobre estas concepções. Os
desenhos e textos produzidos nesta questão foram analisado e discutidos
conjuntamente para formar as categorias de análise.
QUADRO 4 - CONCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOS VEGETAIS
ANALISADOS POR MEIO DE SUAS RESPOSTAS E DESENHOS.

Questão do caderno
de campo.
I.d) Como ocorre o
desenvolvimento
de uma planta?
Explique e
desenhe.

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas).

1. Desenhos que apresentam sequência temporal no
desenvolvimento da planta (84%).
2. Desenhos que apresentam condições ideias para o
desenvolvimento das plantas (44%).
3. Desenhos que apresentam polinização e/ou
dispersão de semente (28%)
4. Desenhos que apresentam ação antrópica (16%)
5. Divisões do reino Plantae apresentadas:
- Angiospermas (75%)
- Gimnospermas (18%)
- Briófitas (1,6%)
- Sem identificação (5%)

FONTE: A AUTORA.
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Como é possível perceber, ao serem questionados sobre o desenvolvimento
das plantas, os alunos desenharam e explicaram o ciclo de desenvolvimento destas
através de uma sequência temporal (cerca de 84% das respostas). Apenas três
alunos deixaram de desenhar ou ainda apresentaram apenas o desenho de uma
planta em um certo momento do seu desenvolvimento, mas sem a ideia de ciclo ou
crescimento ou desenvolvimento.
Observa-se que 44% das respostas encontradas, e também dos desenhos,
incluíam ao menos uma condição abiótica necessária para a germinação das
sementes e

desenvolvimento das plantas, como água, luz solar, solo fértil,

temperatura, vento, etc. Este elementos foram computados na categoria Condições
Ideais. Já em relação aos fatores bióticos necessários aos desenvolvimento das
plantas, 28% dos alunos incluíram agentes polinizadores (como abelhas e aves) e
dispersores de sementes (notadamente a gralha azul), como evidenciado na figura
11.
Figura 11- Ilustração de aluno acerca do desenvolvimento de uma planta gimnosperma.

Fonte: Caderno de campo do [A25].

A categoria de análise Ação antrópica demonstra o número de respostas que
incluíam algum tipo de ação humana ao longo do processo de desenvolvimento,
como uso de regadores, pacotes de sementes e figuras humanas realizando o
plantio nos desenhos.
Já na categoria Divisões do Reino Plantae, 75% dos alunos escolheram as
angiospermas como grupo a ser desenhado, seguido por 18% de alunos que
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representaram gimnospermas em seus cadernos de campo, ou seja, as plantas com
sementes representam 93% do total de respostas. Apenas um único aluno
representou o ciclo de vida de um musgo e os demais desenhos (3 deles) não
permitiram uma correta identificação da divisão de plantas à qual pertenciam,
portanto não foram categorizados. A maior parte dos cadernos de campo continha
desenhos coloridos e bem feitos, demonstrando o capricho e empenho dos alunos .
De maneira geral, ao levar em conta todos os aspectos incluídos nas
categorias de análise discutidos até agora, pode-se levantar algumas discussões
preliminares:
i) Para os alunos, plantas são seres vivos? Considerando a categoria de
análise Seres Vivos, conjuntamente com a falta de expressão da categoria
Apreciação, principalmente ao compará-las entre si nas questões representadas
pelos quadros 1 e 3, pode-se perceber que este ainda era um aspecto que precisava
ser discutido e trabalhado novamente. Acerca da explicação destes dados, é
interessante citar o que Wandersee e Schussler (2002) chamam de cegueira
botânica. Este fenômeno poderia ser entendido como incapacidade de reconhecer a
importância das plantas para a biosfera e em nossa vida diária; percepção das
plantas como seres inferiores aos demais seres vivos, portanto não merecedores de
atenção equivalente e ainda como a dificuldade na percepção de aspectos estéticos
e também biológicos exclusivos das plantas. Salatino e Buckeridge, (2016, p. 178)
complementam esta ideia ao dizer que:
Parece ser uma característica da espécie humana perceber e reconhecer
animais na natureza, mas ignorar a presença de plantas. Não só nas
escolas, como também nos meios de comunicação e no nosso dia a dia,
pouca atenção damos às plantas. Tal comportamento tem-se denominado
negligência botânica. Nós interpretamos as plantas como elementos
estáticos, compondo um plano de fundo, um cenário, diante do qual se
movem os animais.

ii) Os alunos compreendem que devem ser os detentores do seu
conhecimento, e não meros repetidores de informação? As categorias de análise
que apontam para esta discussão estão relacionadas ao saber botânico estar restrito
aos Cientistas/Botânicos (11%) a também pela elevada quantidade de respostas que
levam em consideração apenas as categorias Pesquisa/Leitura (18% das respostas)
e Classificação (19%), em detrimento das categorias Desenho (8%), Experiências
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(16%) e Escrita de análises (11%). Silva, Cavallet e Alquini (2005, p. 73) ao
abordarem estas e outras questões em seu artigo “O professor, o aluno e o
conteúdo de Botânica, trazem uma crítica à forma de abordagem dos conteúdos
botânicos:
Ao definir os objetivos apenas à aprendizagem de conhecimentos
específicos, o professor dificulta a aprendizagem para a autonomia, ou seja,
inviabiliza o “aprender a pensar”. A educação tem como papel fundamental
desenvolver a capacidade de pensar teoricamente a realidade Por outro
lado, mesmo havendo objetivos que afirmem a formação, por exemplo, de
espírito crítico, se o conteúdo for descontextualizado é muito difícil que o
professor possa possibilitar a compreensão da realidade concreta em sala
de aula. Nesse sentido, é possível apontar que a escolha dos conteúdos
também é definidora de uma formação mais integral, menos conteudista e
técnica.

Os mesmos autores ainda destacam que muitas vezes, ao passar de uma
série a outra, os alunos em pouco tempo esquecem todos aqueles conteúdos
específicos tão relevantes para o professor. Ainda afirmam que o que realmente
importa é que os alunos aprendam os conhecimentos necessários de forma mais
articulada, o que confere sentido ao que aprendem. E concluem dizendo que “A
autonomia intelectual só é construída quando o aluno constrói os mecanismos
necessários para tal fim e essa é a maior aprendizagem que um professor pode
proporcionar” (SILVA, CAVALLET E ALQUINI, 2005, p. 76).
iii) E por fim, por que as Angiospermas são o grupo mais amplamente citado e

reconhecidos pelos alunos neste estudo?

A elevada quantidade de resposta

envolvendo a divisão Angiospermas quando qualquer uma das quatro divisões do
Reino Plante poderia ser citada é um dado intrigante, principalmente relembrando
que ao longo do ensino do Reino Plante, todas as divisões tiveram a mesma
abordagem, levando em consideração tempo destinado ao grupo, número de aulas
teóricas e de aulas práticas. Esta mesma questão foi levantada por Silva e GhilardiLopes (2014) que argumentam que este fato deve-se em grande parte ao fato de
que estas plantas são o grupo com maior diversidade em nossa flora atual, além de
serem amplamente reconhecidas devido ao seu valor econômico na alimentação,
farmacologia e utilitário, como uso em móveis e construções.
Estas reflexões novamente ressaltam a importância de novas abordagens e
enfoques no ensino da Botânica, que possibilitem a superação destas questões.
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3.2 A ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA E SUA IMPORTÂNCIA.
Neste segundo eixo de análise buscou-se verificar as concepções dos alunos
sobre a ilustração científica durante e ao final da aplicação da Unidade Didática.
No intuito de organizar os dados obtidos através de análise das respostas
nos cadernos de campo, as categorias obtidas a partir destes foram organizadas em
quadros e as respostas mais relevantes nesta análise também foram usadas para
exemplificá-las ao longo do texto.
O quadro 5 apresenta as concepções gerais dos alunos sobre ilustração
científica após o 7º e 8º encontros da aplicação desta Unidade Didática. Nestes
encontros, os alunos entraram em contato com o conceito de ilustração científica
através de aula em slides e de um atividade prática, na qual produziram ilustrações
de organismos vegetais presentes na escola. Ainda neste mesmo momento
realizaram a leitura do texto Arte ou Ciência (anexo 2 desta dissertação). As
perguntas referentes a este momento encontram-se no caderno de campo na parte
referente “Percepção Sensorial Exata do Fenômeno”, pois tratavam de apresentar
os vegetais que contivessem todas as suas fases de desenvolvimento ao mesmo
tempo (de sementes ao fruto). No entanto, durante a aplicação, optou-se por
explorar a variedade de plantas vivas em floração no ambiente escolar, em
detrimento de amostras coletadas e dissecadas no laboratório.
QUADRO 5 - CONCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE A IDEIA DE ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA - 1º
MOMENTO: PERCEPÇÃO SENSORIAL EXATA DO FENÔMENO.

Questões do
caderno de campo.
4.I.a) O que é
ilustração
científica?

- Sem resposta (13%)

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas).

1. Desenho ou representação realista/muito
detalhada (33%).
2. Desenho ou representação descritiva/explicativa
(18%).
3. Estudo feito através da observação (16%).
4. Desenho ou representação (16%).
5. Representação superior a de uma fotografia (16%)
6. União entre Ciência e Arte (3%).
7. Desenho ou representação de elemento da
natureza (11%).
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4.I.a) Por que ela é
importante?

1. Facilita o estudo/entendimento (29%).
2. Ajuda na observação/percepção (9,9%).
3. Utilizada para classificação/identificação de
espécies (9,9%).
4. Simplificação em relação à fotografia (8%).
5. Representação e divulgação de descobertas
científicas (8%).
6. Sensibilização (3%).

- Sem resposta (13%)

4.I.c) Os trabalhos
de Margareth Mee e
Maria Sibylla
Merian são
considerados
Ciência ou Arte?
Explique sua
resposta.

1. CIÊNCIA E ARTE (62%)
- Arte que representa descobertas científicas,
organismos ou a natureza (54%).
- Envolve conhecimentos científicos e artísticos ara
sua confecção (15%).
2. CIÊNCIA (10%)
- Envolvem caráter educativo ou defesa de causa
(16%).
3. ARTE (7%)
- Pois apenas retrata a natureza (3%)

- Sem resposta (21%)
FONTE: A AUTORA

De maneira geral depreende-se das categorias de análise da questão
4.I. que os alunos compreenderam o que é ilustração científica, pois embora tenham
usado argumentos diferentes, a maioria das categorias aponta para a ideia de uma
representação

artística

cuidadosa

da

natureza,

produzida

com

base

em

conhecimentos científicos e também artísticos, relacionando, portanto, os campos de
conhecimento da Ciência e da Arte. A resposta do [A2] ilustra bem essa ideia:
“Quando a pessoa estuda, observa, tem domínio do assunto e representa na arte. A
Arte pode ser de qualquer técnica (grafite, aquarela) de forma realista e colorida
(mostrando precisão de formas e etc). E é importante para o estudo, pois assim
temos dimensão de cor, tamanho...”. No mesmo sentido das ideias apresentadas
pelos alunos, podemos recorrer à definição de ilustração de Araújo (2009, p. 11):
A ilustração científica é o resultado da união de várias fontes de informação,
como: observação no campo, fotografias, coleções de museu, conversas
com especialistas e pesquisas bibliográficas. Também, para alguns autores,
pode ser definida como uma área das artes plásticas cuja finalidade é
auxiliar o pesquisador a comunicar suas ideias e descobertas. As várias
técnicas disponíveis permitem ao usuário a elaboração de imagens claras,
objetivas e ao mesmo tempo cativantes.
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Com relação à importância das ilustrações destaca-se o fato de que os alunos
acreditam que elas facilitam o estudo ou entendimento do assunto retratado. Correia
(2011) chegou a uma conclusão semelhante à dos alunos deste estudo, explicitando
a ideia de que “A ilustração científica pode ser uma importante aliada na construção
e dispersão do saber, demonstrando que é uma ferramenta útil e fácil no processo
de aprendizagem e investigação, seja para o especialista ou para um público leigo”.
De acordo com a categoria de análise que aponta a ilustração como
ferramenta a ser utilizada para aguçar a percepção e o senso de observação,
destaca-se a importância de utilizar esta abordagem nas aulas de Ciências como um
todo, e não apenas de Botânica, uma vez que segundo os próprios alunos ela
contribuiria para sua aprendizagem. Milach et. al (2015) comentam que quando o
aluno pode estudar organismos vivos não somente de forma abstrata e textual, mas
também através do prisma tridimensional, oportuniza-se aos discentes dar sentido (e
vida) ao estudo da Biologia. E ainda mais, as descrições ou amostras botânicas
coletadas sem o contexto do seu habitat não poderiam substituir as impressões
estéticas próprias dos estudantes, já que estas são também parte das atividades
científicas.
Além do aspecto ligado à facilitação de sua aprendizagem dos conteúdos
científicos, observa-se que os alunos compreendem também as ilustrações como
forma de classificar espécies novas e identificar espécies já conhecidas, de
promover divulgação científica, além do aspecto de sensibilização da população em
relação aos organismos vivos. O aspecto de simplificação em relação à fotografia
presente em 8% das respostas diz respeito ao fato discutido em aula teórica e
depois verificado na prática, de que em uma prancha de ilustração caberiam todos
os detalhes necessários à identificação de uma espécie. Já no caso de uso de
fotografias, muitas delas seriam necessárias para atingir o mesmo objetivo. Todas
essas ideias estão de acordo com aquilo que foi discutido em sala de aula com os
alunos e vivenciado por eles ao produzirem suas próprias ilustrações.
Dentro da questão que diz que respeito às ilustrações de Maria Sibylla Merian
e Margareth Mee, houve um argumento bastante presente nas respostas que diz
respeito à ideia de que uma vez que há beleza em suas representações, ela podem
ser consideradas como Arte. Alguns exemplos deste argumento podem ser
encontrados nas respostas da aluna [A18] “Na minha opinião, ambas misturam a
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Arte e a Ciência em seu trabalho. Pois enquanto se preocupam com a estética,
relacionada a arte, também são fiéis ao modelo que representam, auxiliando na
comunicação científica” e da aluna [A24] ”Arte e Ciência caminham juntas, Ciência é
uma arte. Esses trabalhos tem uma estética, informação visual, anatomia e lealdade
ao ser/estrutura original” e principalmente na resposta do aluno [A61] “Seria um
pouco dos dois, porque ambos os trabalhos possuem dados científicos importantes
para compreensão do tema. Já pelo lado da arte e do desenho, é uma maneira mais
bonita e convidativa para estudar o assunto. Por isso acho que nesta parte elas
caminham juntas”.
Longe de tentar definir o que é arte, cabe aqui tentar compreender porque há
uma associação tão direta entre ela e a ideia de beleza. Para tanto, pode-se
mencionar a reflexão de Gombrich (2015, p.15):
Nada existe realmente a que se possa dar o nome Arte. Existem somente
artistas. Outrora, eram homens que apanhavam um punhado de terra
colorida e com ela modelavam toscamente as formas de um bisão na
parede de uma caverna; hoje alguns compram tintas e desenham cartazes
para tapumes [...]. Não prejudica ninguém dar o nome de arte a todas essas
atividades, desde que se conserve em mente que tal palavra pode significar
coisas muito diversas, em tempos e lugares diferentes, e que Arte com A
maiúsculo não existe. [...] Podemos esmagar um artista dizendo-lhe que o
que ele acaba de fazer pode ser excelente ao seu modo, só que não é
“Arte”. E podemos desconcertar qualquer pessoa que esteja contemplando
com deleite uma tela, declarando que aquilo que ela tanto aprecia não é
Arte mas uma coisa muito diferente.
Muitas pessoas apreciam ver em quadros o que também lhes agradaria ver
na realidade. Está aí uma preferência muito natural. Todos gostamos do
belo exibido pela natureza e somos gratos aos artistas que o preservam em
suas obras [...]. O problema é que gostos e padrões de beleza variam
muitíssimo.

Diana Carneiro, na introdução de seu livro Ilustração Botânica: princípios e
métodos (2011, p.23) discute a ideia de que as descrições de plantas feitas somente
através da escrita não são suficientes para informar as sutilezas de colorido ou ainda
a grande variação de forma nos vegetais. Mesmo os termos técnicos mais apurados
suscitam dúvidas que somente uma ilustração pode responder rapidamente. E o
aluno [A49] traz exatamente esta percepção em sua reposta “O desenho científico é
uma maneira de demonstrar coisas que pela escrita você não conseguiria. Por
exemplo: descobriu-se uma nova espécie. Em vez de relatá-la por texto, o desenho
possibilitaria que uma outra pessoa ao encontrar esta mesma espécie a

75

reconheceria, pois já sabe como ela é”. Completando este raciocínio, a autora ainda
afirma (2011, p.23):
Uma ilustração (...) serve para conferir, corroborar ou ajustar o
entendimento do leitor quando surgem dúvidas, clarificar ambiguidades ou
retificar omissões contidas nas descrições literais. Essa é a verdadeira
razão e objetivo da ilustração científica.

A figura 12 contém quatro pranchas que representam as ilustrações botânicas
produzidas pelos alunos na observação de exemplares vivos em floração no
ambiente escolar. E a figura 13 mostra o processo de produção destas na escola.
Figura 12- Ilustrações botânicas dos alunos – Questão 4.I.c. do 1º momento: Percepção Sensorial
Exata do Fenômeno.

A
B

C

D

FONTE: Caderno de campo das alunas [A3] e [A13] (pranchas A e B, respectivamente) e do alunos
[A57] e [A52] (pranchas C e D, respectivamente).
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Figura 13- Ilustrações botânicas sendo produzidas pelos alunos no pátio da escola.

Fonte: A Autora.

As ilustrações foram feitas utilizando-se diversos materiais como grafite,
nanquim, lápis de cor e aquarela. Todas retrataram as plantas presentes no
ambiente escolar sem incluir o habitat ao seu redor. Os desenhos ocuparam a maior
parte da folha, sem ficar restritos a um pedaço delas, ou em tamanho muito
pequeno. No entanto, o que mais chama atenção é a capacidade dos alunos em
transmitir as informações observadas do organismo vegetal que captou sua atenção.
Além disso, muitos alunos que relutaram em responder ou produzir as outras etapas
do caderno de campo, se dedicaram à produção das ilustrações, utilizando bem o
tempo de aula e esforçando-se para produzir um desenho que julgassem adequado.
Este é um ponto essencial de discussão sobre a importância da aplicação da
ilustração científica no ensino. A produção e utilização destas representações
possibilitam a esse ilustrador iniciante uma nova forma ver, agora observando
verdadeiramente os elementos naturais e, desta forma, possibilitando que ele possa
apreciar, entender e também preservar estes elementos, seja um organismo, uma
paisagem ou um ecossistema.
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O quadro 6 concentra as categorias de análise obtidas quando os alunos
foram questionados sobre a natureza artística ou científica presente em seus
desenhos. Esta pergunta foi realizada ao final da aplicação da Unidade Didática,
pois estava inserida no último passo da Fenomenologia, no qual ocorre a Intuição.
QUADRO 6- CONCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE A PRODUÇÃO DE SUAS PRÓPRIAS
ILUSTRAÇÕES CIENTÍFICAS- 4º MOMENTO: INTUIÇÃO.

Questão do caderno
de campo.
4.IV.b) Os
desenhos que
produzimos ao
longo destas
semanas podem
ser considerados
como Ciência ou
Arte? Explique sua
resposta.

- Sem resposta (5%)
FONTE: A AUTORA

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas).

13. CIÊNCIA E ARTE (85%)
- Pois mostram a Ciência de forma artística (51%).
- Pois a arte foi usada como uma ferramenta de
estudo de Ciências (25%).
- Envolve conhecimentos científicos e artísticos ara
sua confecção (10%).
14. CIÊNCIA (8%)
- Pois as utilizamos para ilustrar a pesquisa (3%).
- Pois explicam formas e texturas das plantas (5%).
15. ARTE (2%)
- Pois não considero pesquisa esta atividade que
realizamos (2%)

Apenas um único aluno relatou que as ilustrações produzidas tratam-se
apenas de arte, mas o critério usado por ele estava no fato de que ele não
considerava pesquisa todo o trabalho que havia desenvolvido até então. Este
raciocínio aproxima-se daquele encontrado anteriormente sobre o estudo dos
organismos vegetais pertencer exclusivamente ao meio acadêmico, sendo o papel
do aluno de mero repetidor de informações nesse contexto de ensino e
aprendizagem da Botânica. Esse fato também aponta para o quanto a relação de
ensino e aprendizagem dentro das ciências naturais desvinculou-se da ideia de
observação, relato e desenho e se minimizou ao estudo livresco.
Além disso, as respostas de dois únicos alunos chamam a atenção ao
destoarem das demais quando dizem: [A51] “Eu diria que Ciência pois é um
desenho científico e também o meu é muito feio para ser considerado arte”, e [A58]
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“O meu desenho não é arte e sim Ciência, mas os outros (alunos) são ambos, pois
tem uma contribuição científica e tem sua beleza, o que os transforma em arte”.
Em todos os momentos da aplicação desta unidade Didática tomou-se o
cuidado de não emitir nenhum tipo de juízo de valor em relação aos desenhos dos
discentes, bem como evitou-se ao máximo que estes comparassem seus trabalhos
nesse sentido. A proposta desta pesquisa era trabalhar a parte artística dos alunos
de acordo as ideias de Gombrich (2015) discutidas há pouco, ou seja, numa
perspectiva ampla e respeitando o ponto de vista e as habilidades de cada aluno.
Embora estas duas respostas representem apenas 3% do total, cabe a reflexão
sobre o que Betty Edwards chama de “Período de Crise” em seu livro Desenhando
com o lado direito do cérebro (1984, p. 76-78). A autora afirma que ao contrário de
outras aptidões que se desenvolvem ou se aprimoram com o tempo, o desenho
parece se deter no começo da adolescência, e a razão para isso está no fato de
que:
Aparentemente, o início da adolescência parece marcar o fim abrupto do
desenvolvimento artístico em termos de aptidão para o desenho na maioria
dos adultos. Quando crianças, viram-se diante de uma crise artística, um
conflito entre suas percepções do mundo, cada vez mais complexas, e seu
nível de aptidão artística.

E completa:
A maioria das crianças entre nove e onze anos de idade demonstra paixão
pelo desenho realista. Tornam-se duramente críticas em relação aos
desenhos que faziam em idade tenra e passam a desenhar certos assuntos
favoritos — repetidamente — numa tentativa de aperfeiçoar a imagem.
Quando não conseguem atingir o realismo perfeito, sentem-se fracassadas.

A autora desta pesquisa é professora destes dois alunos, [A51] e [A58],
desde que estes estavam no 5º ano do ensino fundamental I. Nesta época, exercia a
função de professora de laboratório e estes alunos nunca se negavam a desenhar
ou reclamavam de exercer esta atividade nos vários registros que faziam nas aulas.
Mas ao longo do 7º ano, em diversas oportunidades, estes dois alunos negaram-se
a desenhar, ou desenharam a contragosto. É possível que, entrando em contato
com a necessidade do realismo e fidedignidade que pertence às ilustrações
científicas, estes alunos tenham entrado neste “período de crise”. Ainda cabe
ressaltar que muitas vezes as crianças abandonam o desenho como atividade
artística não por sua auto crítica, mas por observações irrefletidas, sarcásticas e até
pejorativas sobre seus desenhos feitas por professores, pais, colegas de turma ou
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alguém que admiram. Para se protegerem destas críticas, as crianças reagem
defensivamente e param de desenhar (EDWARDS, 1984, p.78).
Em relação ao diagnóstico, ou intuição, sobre a natureza dos desenhos
produzidos por pelos alunos, pode-se perceber que grande parte destes (85%) teve
a mesmo diagnóstico, ao dizer que tratavam de Ciência e Arte, usando argumentos
relativamente semelhantes para explicar a razão disto. Como exemplo, temos as
respostas do [A32] “Os dois, pois usamos Arte para interpretar a Ciência. Cada
desenho e pintura foi usado para o meio científico, por isso é Ciência. Mas o toque
no desenho de cada um deixou os desenhos uma Arte” e do [A43] “São os dois pois
além de ser um trabalho que é bonito e artístico, ele também é científico e
educativo”. E com essa arte é possível aprender e representar de um jeito melhor e
mais fácil, algo”.
Esta etapa da Fenomenologia denomina-se Intuição ou Diagnóstico
justamente por buscar a essência do processo. O principio básico do método
cientifico de Goethe é que deveríamos nos incorporar na experiência do fenômeno,
fazendo-nos parte dele durante toda a pesquisa, em vez de especulá-lo ou substituílo por um conceito abstrato, como simplesmente explicar o que é uma ilustração
científica, ou o que é uma planta. Proporcionar aos alunos que produzissem suas
próprias ilustrações científicas botânicas e as analisassem sob este tipo de
perspectiva permite que a percepção e o pensamento de cada um deles formem
uma base sólida do processo de conhecer, segundo os próprios pressupostos da
Fenomenologia de Goethe.

3.3 A METAMORFOSE DAS PLANTAS
Este eixo de análise traz as concepções e desenhos produzidos pelos alunos
em seus cadernos de campo no que se refere à ideia de metamorfose nas plantas. A
análise se inicia pela questão 2 do caderno de campo, onde as primeiras ideias
sobre este processo foram explicitadas pelos alunos e categorizadas no quadro 7.
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Quadro 7 . Concepções dos alunos sobre a ideia de metamorfose.

Questões do
caderno de campo
2.a) que é
metamorfose para
você?

2.b) Qual é o
significado da
palavra
metamorfose?

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas)

1. Mudança completa na forma corporal do
organismo (62%).
2. Processo de transformação do organismo (41%).
3. Evolução do organismo (16%).
4. Ciclo de vida/Desenvolvimento/Crescimento do
organismo (8%).
5. Mudança no código genético (3%).

1. Mudança na forma (91%).
2. Origem do grego ou latim (44%).

-Sem resposta (8%)

2.c) Segundo o
conceito acima,
busque e desenhe
dois exemplos de
metamorfose.

2.d) Você já
observou ou
pensou em
metamorfose nas
plantas?

-Não sei (8%)
-Sem resposta (7%)

1. Organismos que realizam metamorfose (78%).
- Insetos com metamorfose (92%)
- Anfíbios (37%)
2. Organismos que não realizam metamorfose (13%).
- Insetos sem metamorfose (7%)
- Aves (5%)
- Peixes (3%)
- Humanos (1,6%)
- Árvore (1,6%)
1. SIM (67%)
- Seria a transformação que a planta sofre ao longo
do seu desenvolvimento de semente à planta
adulta (49%).
- Mudança da flor (após fecundação) para o fruto
(8%).
- Pois suas folhas mudam de cor e de formato
(1,6%).
2. NÃO (18%)
- Nunca observei este processo nas plantas (13%).

FONTE: A AUTORA

Este conjunto de perguntas buscava reconhecer o que os alunos entendiam
como metamorfose. Na primeira destas perguntas (questão 2.a), é possível perceber
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que em suas próprias concepções e palavras o processo de metamorfose está
profundamente ligado à ideia de uma ampla mudança corporal no organismo ou
ainda uma transformação ocorrida neste organismo, como por exemplo na resposta
do [A23] “Para mim a metamorfose é uma mudança completa e rápida, que ocorre
durante o ciclo de vida de algum animal ou planta, como se “mudasse de corpo”.
Algumas das respostas que relacionaram metamorfose com evolução
indicavam também a ideia de mudança, entretanto outras indicavam que os alunos
relacionam a nova forma adquirida pelo organismo como uma melhoria, o que indica
embora o conteúdo referente às teorias e aos processos evolutivos já tivesse sido
explorado, restaram algumas dúvidas, uma vez que na Biologia evolução é sinônimo
de mudança. E ainda as últimas categorias de análise desta questão colocam em
evidência o desconhecimento dos alunos do que é verdadeiramente uma
metamorfose, pois a relacionam simplesmente com crescimento ou ciclo de vida,
sem indicar a ideia de modificação estrutural do ser vivo. Nessa categoria de
análise, no entanto, uma colocação bastante pertinente de um aluno chamou a
atenção para o fato de que não apenas seres vivos seriam capazes de tal processo:
[A46] “Metamorfose são as mudanças que ocorrem no ciclo de vida, mas não
necessariamente “da vida”, pois também tem a metamorfose das rochas”. A litosfera
e os processos de formação das rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas
foram conteúdos trabalhados no ano anterior que esse aluno resgatou para fazer
esta ligação com a ideia de metamorfose.
A segunda etapa desta pergunta solicitava aos alunos uma pequena pesquisa
em fontes confiáveis sobre o que significa metamorfose e qual a origem desta
palavra. Buscava-se que os alunos pudessem rever suas concepções prévias ao
entrar em contato com a definição científica deste conceito. Neste caso, as
categorias de análise encontradas indicam que grande parte deles tinham uma ideia
correta acerca do que é uma metamorfose considerando organismos vivos. Na
pergunta subsequente, que solicitava que dois exemplos do processo fossem
representados, a imensa maioria desenhou insetos que passam por metamorfose
completa (97% das respostas) e/ou anfíbios anuros (37%), exemplos comumente
encontrados nos livros didáticos ou sites de internet. As respostas dadas por 13%
dos alunos, no entanto, demonstram que embora pudessem ter respondido
corretamente às perguntas anteriores, alguns alunos continuavam a confundir
metamorfose com o simples crescimento ou desenvolvimento de um organismo. Isso
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fica evidente ao se observar que

dentro desta categoria de organismo sem

metamorfose encontramos exemplos como insetos sem metamorfose (em 7% das
respostas), aves (5%), peixes (3%) e humanos (1,6%). Neste último caso, os alunos
citaram as transformações corporais ocorridas na puberdade e adolescência como
evidências da metamorfose na espécie humana.
Com relação à metamorfose nos organismos vegetais é bastante interessante
notar que os alunos percebem que grandes transformações ocorrem na estrutura
desses organismos, uma vez que 67% dos alunos afirmaram que já haviam
observado metamorfose nas plantas. Mesmo antes desta última pergunta ser feita,
uma resposta nesse sentido surgiu quando perguntou-se o que era metamorfose:
[A51] “Metamorfose para mim é o estudo de mudança de um ser, um bom exemplo é
o girino ao sapo e da flor ao fruto”. Essa mesma concepção de metamorfose de uma
flor fecundada em fruto foi apontada em 8% das respostas. No entanto, um número
expressivo de alunos (67%) vê na transformação da semente ao indivíduo adulto a
verdadeira metamorfose das plantas. Diferentemente dessas suas possibilidades de
explicação de metamorfose nos vegetais, o [A35] aponta um outro caminho ao
afirmar que: [A35] “Sim, elas passam por uma metamorfose quando são obrigadas a
mudar de habitat através da dispersão da sua semente, e aí são obrigadas a se
adaptar ao ambiente”. Embora a ideia desse aluno possa ser analisada por alguns
outros aspectos (como o aspecto evolutivo, por exemplo), cabe dizer que Goethe,
em seu livro Viagem à Itália (1999, p.22-23), fez uma observação bastante
semelhante:
Agora, algumas palavras sobre o reino vegetal, também ele depende do
clima, da altitude e da umidade, e influenciado das mais diversas maneiras
por estes fatores. [...] O que me despertou ainda mais a atenção foi influência
que a altitude das montanhas parece ter sobre as plantas. Nelas, encontrei
não apenas plantas novas, mas deparei também com um desenvolvimento
diferente daquelas que conheço. Se, nas regiões baixas, os ramos e caules
eram mais fortes e robustos, os brotos mais próximos e as folhas mais largas,
subindo pelas montanhas encontrei ramos e caules mais delgados, brotos
mais afastados uns dos outros, deixando um espaço maior entre os nós, e
folhas de formato mais lanceolado. Notei isso num salgueiro e numa
genciana, e convenci-me de que não se tratavam de espécies diferentes.

Os discentes que responderam que não há metamorfose nos vegetais (18%)
relacionaram as mudanças ao simples crescimento normal das plantas, e ainda
houve aqueles que não souberam responder, afirmando que poderia existir ou não
mas eles nunca a haviam verificado (8%).
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A atividade seguinte sobre a metamorfose das plantas tinha como intuito
aguçar o olhar dos alunos sobre as sutis modificações que podem ocorrer nas
plantas através da dissecação de um brócolis japonês (Brassica oleracea L. var.
italica Plenck). A figura 14 demonstra o trabalho dos alunos durante esta atividade.
FIGURA 14.A - DISSECAÇÃO DE Brassica oleracea L. var. italica Plenck EM SUAS
INFLORESCÊNCIAS E FOLHAS, DISPOSTAS DA MAIOR PARA MENOR ESTRUTURA.

FONTE: A AUTORA.
FIGURA 14.B – DETALHE DA DISSECAÇÃO DE Brassica oleracea L. var. italica Plenck
DEMONSTRANDO A ORDENAÇÃO DAS FOLHAS POR TAMANHO.

FONTE: A AUTORA.
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FIGURA 14.C – DETALHE DA DISSECAÇÃO DE Brassica oleracea L. var. italica Plenck
DEMONSTRANDO A ORDENAÇÃO DAS INFLORESCÊNCIAS POR TAMANHO.

Fonte: A Autora.

Ao longo do estudo do brócolis, os alunos foram fazendo seus apontamentos
e desenhos a respeito das conclusões que cada equipe obteve. Estes resultados
encontram no quadro 8 e na figura 15.
QUADRO 8. OBSERVAÇÕES SOBRE A METAMORFOSE DAS FOLHAS NA PRÁTICA COM
BRÓCOLIS.

Questões do
caderno de campo
3.a) Desenho e
identificação de
estruturas nas
folhas e
inflorescências do
brócolis.

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas)

1. INFLORESCÊNCIAS
- Desenhos que apresentaram simplificação na
estrutura da inflorescência (65%).
- Desenhos que apresentaram apenas redução no
tamanho das inflorescências (23%).
2. FOLHAS
- Desenhos que apresentaram apenas redução no
tamanho das folhas (52%).
- Desenhos que apresentaram modificação no
formato da estrutura foliar (36%)

- Sem resposta (11%)
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3.b) Quais as
relações de formato
e estrutura que
podemos
estabelecer entre
os desenhos que
você fez da
estrutura das flores
do brócolis e entre
as folhas do
brócolis?
O que há de
semelhante? E o
que há de
diferente?

1. SEMELHANÇAS
- Variação no tamanho (de maior para menor) nas
estruturas (46%).
- Variação da espessura do caule da maior para
menor estrutura (39%).
- Possuem coloração verde (36%).
- Fazem fotossíntese (20%).
- São partes da mesma planta (6,5%).
- Possuem cheiro, textura e sabor semelhantes
(6,5%).
2. DIFERENÇAS
- Folhas e inflorescências são estruturas diferentes
(25%).
- Inflorescências parecem árvores e guardam
estruturas repetidas dentro de si mesmas (15%).

FONTE: A AUTORA
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categorização presente na questão 3.a. Pode-se perceber que em relação às
inflorescências, grande parte dos alunos (65%) deteve-se ao fato de que havia uma
clara simplificação em sua estrutura, ou seja, que partindo-se da inflorescência
maior, a medida que avançavam em direção à menor flor, não apenas o tamanho
das inflorescências diminuía, mas a sua estrutura também se simplificava, como
demonstrado na figura 15.a. Parte dos alunos apenas verificou a diminuição no
tamanho das inflorescências, sem se ater ao fato de que o pedúnculo floral (ou
caule), sofria uma redução também, como é observado na figura 15.b.
FIGURA 15.A – DESENHO DO [A25] DEMONSTRANDO OS RESULTADOS ENCONTRADOS
APÓS O ESTUDO DO BRÓCOLIS PARA AS INFLORESCÊNCIAS E FOLHAS.

FONTE: A AUTORA
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FIGURA 15.B – DESENHO DO [A8] DEMONSTRANDO OS RESULTADOS ENCONTRADOS APÓS
O ESTUDO DO BRÓCOLIS PARA AS INFLORESCÊNCIAS E FOLHAS.

FONTE: A AUTORA

Já em relação às folhas, 52% dos alunos relatou apenas diminuição no
tamanho destas quando feita a dissecação (figura 15.b), mas 36% dos alunos
observaram que além da diminuição de tamanho, havia uma mudança bastante
perceptível no formato destas quando iam se aproximando da inflorescência (como
observa-se na figura 15.a). A essência desta atividade consistia em oportunizar aos
alunos que observassem o processo de metamorfose foliar que parecia ser bastante
evidente no brócolis. No entanto, a análise dos desenhos e posteriormente das
respostas dos alunos, possibilita entender que há diferentes pontos de vista e
percepções, refletindo o olhar mais ou menos apurado de cada um dos discentes
neste caso.
A respeito do desenvolvimento morfológico dos organismos vegetais, Goethe
propôs o que chamou de “teoria foliar”, segundo a qual todas as estruturas vegetais
seriam uma variação da folha. A expansão e contração deste órgão vegetal,
juntamente com o conceito de anastomose dos vasos condutores seriam os agentes
responsáveis pela metamorfose nas plantas. Ou próprias palavras de Goethe: “Foi
chamado de metamorfose das plantas o processo pelo qual o mesmo órgão se
apresenta da maneira mais variada possível” (GOETHE, 1999, p. 10).
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Nesse contexto algumas respostas dos alunos indicam que sua observação
manteve este olhar na metamorfose, como por exemplo: [A41] “Quanto ao brócolis
fica apenas menor, mas quanto às folhas ficam menores e não tem mais rasgos”,
[A43] “No brócolis, flor, o menor pedaço era parte de um maior, que é parte de maior
assim por diante. Já na folha a maior é mais larga e com folhas menores no seu
caule e a menor é fina e única” e [A46] “Os brócolis vão tendo cada vez menos
galhos, vão ficando mais finos e todos tem a mesma cor. As folhas vão tendo cada
vez menos folíolos, o caule e a folha vão ficando cada vez mais finos e menores até
terem o mesmo tamanho”. E ainda o [A48] (...) Mas a diferença entre elas é que nas
flores só muda o tamanho e nas folhas muda o formato”.
No entanto, na segunda etapa da atividade, quando da comparação entre as
sequências de inflorescências e folhas por cada equipe, as semelhanças apontadas
pelos alunos indicavam novamente a ideia de variação de tamanho (de maior para
menor) nas estruturas (46%), mas também na variação da espessura do caule
(39%), possibilitando dizer que houve atenção dos alunos a esta modificação na
estrutura dos órgãos, além da variação de tamanho. Nesse sentido alguns alunos
apontaram na variação das inflorescências o conceito do fractal, comparando as
inflorescências com árvores, que guardam estruturas repetidas dentro de si mesmas
(15% das respostas), como no caso do [A60] “As flores do brócolis são fractais, ou
seja, ela é formada por imagens de si mesma cada vez menores. Já as folhas
apenas diminuem de tamanho”. E também no [A54] “Flores e folhas são verdes e
tem semelhanças no processo de crescimento, pois as folhas são pequenas e ficam
grandes, já as flores são grandes e nelas tem mini flores iguais, porém pequenas”.
Embora esta atividade tivesse o foco na observação das modificações
foliares, os alunos tornam as discussões mais interessantes e ricas ao trazerem
ideias até então inesperadas no contexto deste estudo, como a própria ideia de
fractal e também a categoria de análise que apontavam que folhas e inflorescências
tinham cheiro, textura e sabor como semelhanças. São essas diferentes
possibilidades no olhar individual de cada aluno que contribuem para um ambiente
de aprendizagem mais democrático e interessante para todos os envolvidos.
Logo no terceiro encontro da aplicação desta unidade Didática, iniciou-se o
que

caracterizaria

o

segundo

momento

da

Fenomenologia

de

Goethe,

correspondente à Percepção Temporal do Fenômeno. Neste momento ocorreu o
plantio de sementes de espécies de plantas do grupo das Angiospermas, com o
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intuito de observar o ciclo completo de uma planta anual, já que se tratava da fase
mais longa do processo de investigação. Diversas sementes de espécies diferentes
foram oferecidas aos alunos, como trigo, cevada, lentilha, aveia, girassol, tomate,
além de feijões, uma vez que os alunos expressaram claramente que já haviam
plantado feijões em toda sua vida escolar e que gostariam de acompanhar o
desenvolvimento de outras espécies neste estudo.
As sementes escolhidas por cada aluno foram plantadas em algodões e
regadas. Esta primeira etapa, assim como as fases seguintes de desenvolvimento
das sementes, foram registradas pelos discentes por meio de ilustrações produzidas
todas as semanas até o fim deste estudo (figura 16), que durou pouco mais de um
mês. A princípio idealizou-se o plantio de espécies de ciclo anual, nas quais
pudessem ser observadas todas as estruturas, da semente ao fruto. No entanto,
quando as plantas jovens começaram a se desenvolver efetivamente, com
crescimento do caule e aparecimento de novas folhas, foi necessário replantá-las
em solo fértil, pois muitas davam sinais de falta de nutrientes e algumas acabaram
morrendo no decorrer da semana em virtude deste fato. Algumas poucas plantas
começaram a florescer ao final da pesquisa, mas sem polinização não foi possível
observar a formação de frutos.
FIGURA 16– FOTOGRAFIAS DEMONSTRANDO O PLANTIO DAS SEMENTES E PRODUÇÃO DAS
ILUSTRAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DESTAS.

FONTE: A AUTORA.
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No 12º e último encontro da aplicação desta Unidade Didática, ocorreram o
terceiro e quarto momentos da Fenomenologia de Goethe, que correspondem às
etapas de Contemplação e Intuição, respectivamente. Neste momento as plantas já
haviam completado pouco mais de um mês de seu plantio e ao menos quatro
pranchas de ilustração sobre o desenvolvimento das sementes haviam sido
produzidas por cada aluno.
O objetivo desta etapa final era a avaliação da metamorfose das plantas
através da comparação dos desenhos em sequência temporal do desenvolvimento
da planta de cada aluno e entre os demais alunos da classe. Portanto, todas as
pranchas produzidas foram expostas lado a lado no quadro negro do laboratório,
como se pode observar nas figuras 17 e 18.
FIGURA 17 - ALUNAS CONTEMPLANDO AS ILUSTRAÇÕES PRODUZIDAS POR SUA TURMA NO
ÚLTIMO ENCONTRO DA UNIDADE DIDÁTICA.

FONTE: A AUTORA.
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FIGURA 18- UMA DAS TURMAS NAS QUAIS ESTE UNIDADE DIDÁTICA FOI APLICADA,
DURANTE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO E INTUIÇÃO SOBRE A METAMORFOSE DAS
PLANTAS.

FONTE: A AUTORA.

As pranchas de cada aluno foram dispostas em sequência de cima para
baixo, da semente até o momento atual destas na época. O alunos então foram
convidados a observar atentamente os desenhos e anotações produzidos em
sequência por cada colega e também aqueles produzidos por si próprios. Dois
exemplos encontram-se nas figuras 19 e 20.
FIGURA 19- ILUSTRAÇÕES DO [A52] DO DESENVOLVIMENTO DE SUA PLANTA DE FEIJÃO E
GIRASSOL EM ORDEM CRONOLÓGICA.
05/09/2017
22/08/2017

15/08/2017

FONTE: CADERNO DE CAMPO NÚMERO 52.
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FIGURA 20- ILUSTRAÇÕES DA [A02] DO DESENVOLVIMENTO DE SUAS DIVERSAS
SEMENTES EM ORDEM CRONOLÓGICA.
15/08/2017

29/08/2017

05/09/2017

FONTE: CADERNO DE CAMPO NÚMERO 02.
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Nesta primeira etapa da comparação das anotações e desenhos de todos os
alunos, buscava-se o consenso de todos sobre qual era o Diagnóstico, ou seja:
como é o processo do desenvolver de uma planta? E de que forma ele ocorre em
cada uma de suas etapas? As categorias de análise encontradas nas respostas dos
alunos para estas questões estão no quadro 9.
Quadro 9 - Fenomenologia de Goethe- 3º Momento: Contemplação sobre a ideia de metamorfose
nas plantas.

Questões do
caderno de campo
4.III.a) Observando
todos os desenhos
da sua turma
expostos, o que
você pode ver de
comum entre eles?

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas)

1. Desenhos retratam um processocrescimento/desenvolvimento/ciclo- (43%).
2. A maioria das plantas germinou e cresceu,
algumas morreram (33%).
3. O desenvolvimento ocorre de forma diferente entre
as espécies, algumas não germinaram (20%).
4. O desenvolvimento das plantas ocorre de forma
muito semelhante, ainda que haja variação entre
as espécies (18%).
5. Plantas com boas condições abióticas (luz, água,
nutrientes) conseguem germinar e se desenvolver
(10%).
6. Todas as plantas partiram da fase de semente
(10%).

- Sem resposta (3%)

4.III.b) E o que isso
pode significar?

- Sem resposta (3%)

1. Todas as plantas tinham condições necessárias
para o seu desenvolvimento (28%).
2. Houve metamorfose nas plantas (21%).
3. As plantas tiveram o seu ciclo de vida (11%).
4. Plantas possuem desenvolvimentos diferentes de
acordo com a espécie (10%).
5. Plantas passam pelo mesmo desenvolvimento da
mesma forma (10%).
6. Todos os alunos fizeram a mesma observação e a
representaram da mesma forma (6,5%).

Fonte: A Autora

Embora haja uma grande variedade de categorias de análise na questão
4.III.a compreende-se que os alunos percebem que observaram o desenvolvimento
de um organismo vegetal e desta ideia ramificam-se as suas observações
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particulares, como o desenvolvimento diferencial das espécies, apontadas nas
categorias 2, 3 e 4,

e a necessidade de boas condições para que ocorra a

germinação, como aponta o raciocínio da [A13]: “Boa parte das sementes nasceram,
algumas cresceram bastante, chegando ao ponto de adquirir folhas, grandes raízes
e a cor bem viva. Algumas perderam a chance de se nutrir então acabaram
morrendo”.

E também as observações do [A59]: “[Posso observar] que neles

algumas plantas saíram da casca e ficaram maiores, prontas para fazer fotossíntese,
criaram folhas e raízes. E cada uma teve sua velocidade para crescer. Antes de
abrirem, as sementes cresciam”.
Embora os alunos tenham relutado em plantar feijões, ao fazer comentários
sobre o desenvolvimento que diferentes espécies tiveram, muitos pontuaram que
feijões e lentilhas foram as espécies que melhor se desenvolveram, enquanto que
poucos girassóis e nenhuma cevada conseguiram passar da fase de semente ou
plântula.
A pergunta 4.III.b buscava o diagnóstico dos alunos sobre o processo que
haviam acompanhado até então. Novamente as categorias de análise apontam para
o fato de que houve o desenvolvimento de uma planta, mas agora destaca-se a
necessidade de condições necessárias para o desenvolvimento e a metamorfose
observada nas plantas ao longo do processo.
Alguns diagnósticos interessantes que representam as categorias de análise
das respostas são os encontrados nos cadernos de campo da [A26]: “Isso significa
que as pessoas pensaram diferente, desenharam diferente, mas que todas as
plantas passaram por metamorfose. Sobre a metamorfose das plantas, a [A31]
retoma as concepções iniciais sobre essa ideia ao destacar que “Eu acho que é a
metamorfose, pois acontece mudança na forma do corpo das plantas” e o [A38],
num comentário poético apropriado ao contexto goethiano, salienta: “Pode ser uma
metamorfose para planta, sua semente seria como um casulo das borboletas”.
Retomando a essência do olhar fenomenológico de Goethe, na etapa
denominada Intuição o observador e o fenômeno são uma coisa só. Este passo liga
a vontade com o pensamento, manifestando a chamada “intuição terapêutica ou
pedagógica”. O pesquisador, fazendo melhor uso dos sentidos, intuição e raciocínio,
acompanha fielmente a experiência do fenômeno. Submergindo no fenômeno,
podemos “ver” a unidade e a presença de leis no mundo natural. Desta forma,
podemos entender a natureza e as suas leis internas, e não explicações por forças
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provenientes do exterior. Conforme abordado na metodologia, neste último passo, o
aluno teria observado a planta com seus próprios meios, sem conceitos prévios, e
tentaria chegar à essência do fenômeno. Neste momento, com todos os registros da
classe expostos, o aluno chegará à sua conclusão sobre a metamorfose da planta (o
“gesto anímico” ou “diagnóstico”).
Nesta pesquisa, esta etapa correspondia às últimas questões do caderno de
campo, cujas respostas agrupadas em categorias de acordo com seu conteúdo
encontram-se resumidas no quadro 10.
QUADRO 10 . FENOMENOLOGIA DE GOETHE- 4º MOMENTO: INTUIÇÃO SOBRE A IDEIA DE
METAMORFOSE NAS PLANTAS.

Questões do
caderno de campo
4.IV.a) É possível
dizer que há uma
metamorfose nas
plantas?

-Sem resposta (2%)

4.IV c) E por fim, o
que você pode
compreender sobre
as plantas após
todo esse estudo?

- Sem resposta (8%)

Categorias de análise do conteúdo (% das respostas)

1. SIM, OCORRE METAMORFOSE (95%), POIS:
- As plantas mudaram (26%).
- As plantas cresceram (15%).
- As plantas passaram por uma transformação
(16%).
- As plantas passaram por um processo (15%).
- As plantas evoluíram (6,5%).
2. NÃO OCORRE METAMORFOSE (3%), POIS:
- A planta não completou seu processo de
desenvolvimento.
1. Passam por processo de metamorfose (34%).
2. Possuem um ciclo de vida (16%).
3. Passam por um longo processo de
desenvolvimento (15%).
4. Plantas são Ciência e Arte (15%).
5. Precisam de boas condições abióticas para
germinação e desenvolvimento (13%).
6. Possuem caráter apreciativo (11%).
7. Possuem 4 grandes grupos que podem ser
dispostos em uma linha evolutiva (10%).
8. Possuem relações ecológicas com outros
organismos (6,5%)
9. São seres vivos com presença de clorofila,
autotróficos pela fotossíntese (5%).

FONTE: A AUTORA
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Conclui-se ao final de todas as etapas desta pesquisa que 95% dos alunos
concordam que há metamorfose nas plantas, sendo portanto esta conclusão a
Intuição da grande maioria dos 61 alunos acerca de todo o processo que
analisaram, segundo os dados da questão 4.IV.a. Os argumentos presentes na
categoria de análise “sim” que confirmam esta conclusão são aqueles ligados à
mudança (25%), transformação (16%) e a ideia de processo ao longo do
desenvolvimento das plantas (15%), como expressam a respostas dos alunos [A4]
“Sim, porque elas eram uma semente e com o tempo viraram uma planta com raízes
caules e folhas” e [A8] “Sim, pois houve uma mudança de forma considerável nas
sementes, uma grande transformação”.
Entre as 61 respostas desta questão, uma delas se aproxima especialmente
do pensamento de Goethe ao dizer “De certa forma sim. Porque 1º elas são grãos
de pólen, depois são sementes, depois germinam viram uma muda, seus troncos
crescem junto de suas raízes, então seus galhos e folhas se desenvolvem, surgindo
assim folhas e frutos” [A25].
Já as concepções de crescimento (15%) e evolução (6,5%) como justificativa
para a metamorfose nas plantas ainda evidenciam que este processo não foi
completamente apreendido, por não incluírem em si necessariamente a ideia de
mudança na forma do organismo vegetal.
Cerca de 7% dos alunos afirmou que não ocorreu metamorfose nas plantas
analisadas, uma vez que estas não completaram seu processo de desenvolvimento,
relacionado ao fato narrado no início de capítulo sobre os problemas encontrados
após a germinação das plantas sobre o algodão.
Acerca da questão 4.IV.c embora esta pertença também ao primeiro eixo de
análise, por tratar da etapa de intuição que conclui este trabalho e estar relacionada
diretamente à ideia de metamorfose pelas repostas dos alunos, optou-se por mantêla neste último eixo de análise. A diversidade de respostas encontradas para esta
pergunta (E por fim, o que você pode compreender sobre as plantas após todo esse
estudo?) demonstra a abrangência de percepções, observações e conclusões
obtidas pelos estudantes ao longo desta Unidade Didática. Isso fica evidente ao
perceber que as categorias Plantas passam por processo de metamorfose (34%),
Plantas passam por um longo processo de desenvolvimento (15%) e Plantas são
Ciência e Arte (15%) não estavam presentes quando a primeira questão do caderno
de campo foi aplicada. Ou seja, conclui-se que houve superação parcial das ideias
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iniciais sobre o que são plantas. A conclusão do aluno [A43] resume bem esta ideia:
“Eu pude compreender melhor a metamorfose delas e as suas fases de vida. Além
disso aprendi a desenhar melhor as plantas, além de técnicas de desenho. Aprendi
também que Ciência e Arte estão ligadas e que desenhar pode ser melhor do que
tirar fotos”.
As demais categorias de análise, principalmente as de número 7 (possuem 4
grandes grupos que podem ser dispostos em uma linha evolutiva- 10% do total de
respostas) e 9 (são seres vivos com presença de clorofila, autotróficos pela
fotossíntese-

5%)

mostram

claramente

como

embora

estas

definições

e

características das plantas não tenham sido abordadas ou demonstradas neste
estudo, elas permanecem estanques no raciocínio dos alunos, como se fossem
obrigatórias e únicas para explicar o conceito de planta. Como exemplo temos a
resposta do [A41]: “[Compreendi] que são seres

com clorofila, que fazem

fotossíntese e metamorfose e atualmente possuem 4 grupos (briófitas, pteridófitas,
gimnospermas e angiospermas)”. Está claro que os alunos não deveriam abandonar
suas concepções anteriores, mas sim agregar as novas ideias que foram concluídas
justamente por eles, num verdadeiro processo de investigação. O fato de alguns
deles não apresentarem nenhum conceito novo ao final esta pesquisa parece estar
de acordo com Kinoshita (2006) ao dizer que “Em um trabalho como este, às vezes,
os próprios alunos, acostumados a um tipo de aprendizado baseado em livro
didático, desvalorizam o que aprendem e ficam inseguros, pois, em uma avaliação
tradicional, sabem escrever o que está no livro ou no texto”.
Ainda é essencial salientar que mesmo sendo pequeno, houve um aumento
na categoria que leva em conta o caráter apreciativo sobre as plantas (11%),
considerando as respostas que diziam que plantas são seres complexos,
interessantes, incríveis ou únicos. Este já um grande ganho em relação ao início
desta pesquisa onde apenas 1% dos alunos levava este aspecto em consideração.
No final deste último encontro, após a entrega dos cadernos de campo, foi
proposta uma discussão geral na classe para que fosse possível averiguar se todos
os alunos da turma chegaram a conclusões convergentes. Em cada turma os
desenhos e as plantas foram dispostos sobre mesas agrupadas, como mostra a
figura 21 e todos sentaram-se ao redor. As falas dos alunos de maneira geral
representaram as ideias encontradas nas categorias de análise, mas principalmente
demonstraram a apreciação da aplicação desta Unidade Didática. Mais do que isso,
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ao final desta aula, quase todos os alunos quiseram levar suas plantas para casa.
FIGURA 21. REUNIÃO DAS PLANTAS E ILUSTRAÇÕES DOS ALUNOS AO FINAL DESTA
PESQUISA.

FONTE: A AUTORA.

Goethe introduz seu livro A Metamorfose das Plantas (1999, p. 10), inspiração
deste trabalho, com a seguintes palavras:
Quem observar o crescimento das plantas poderá facilmente notar que, às
vezes, certas partes exteriores se transformam e se transferem, completa
ou parcialmente, à forma das partes mais próximas.
Por exemplo, muitas vezes a flor simples se torna uma flor polipétala, pelo
fato de se desenvolverem pétalas e vez de filetes e anteras. Essas pétalas
ora são, na forma e na cor, completamente iguais às demais folhas na
corola, ora mostram visíveis sinais de sua origem.
Ao constatarmos que dessa maneira a planta pode dar um passo para trás,
invertendo a ordem do crescimento, daremos maior atenção ao caminho
regular da natureza. Conhecemos as leis da transformação, sendo as quais
a natureza produz uma parte por meio de outra e apresenta as mais
diversas formas de modificação de um único órgão.
Muitos cientistas já conheciam e pesquisavam, de modo geral, a afinidade
oculta das diversas partes exteriores da planta - que vão surgindo
sucessivamente, como se uma se desenvolvesse a partir de outra. Foi
chamado metamorfose das plantas o processo pelo qual o mesmo órgão se
apresenta da maneira mais variada possível.
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Ao observar o longo trajeto percorrido pelos alunos até aqui e todas as suas
formas de expressão sobre o que aprenderam, é essencial ressaltar que os
discentes entenderam a metamorfose como a transformação da semente em planta
adulta, observando todas as fases do seu desenvolvimento. Mas não alcançaram
ainda a ideia de que a folha é o órgão central desse desenvolvimento. Embora não
tenham se formado flores ou frutos nas angiospermas que plantaram, a ideia de
folha como órgão primordial poderia ter surgido através da observação da parte do
desenvolvimento que foi observada, mas isso não foi apontado em nenhuma das
respostas.
No entanto, percebeu-se que o planejamento, desenvolvimento e a aplicação
desta proposta alternativa e mais significativa ao estudo da Botânica no formato de
uma Unidade Didática alcançaram efetivamente seu objetivo, pois de acordo com o
que foi proposto, verificou-se a construção de conceitos e de observação verdadeira
e integrada dos fenômenos naturais pelos alunos e também pela professora, muito
além da memorização de conceitos, nomes científicos e estruturas. Portanto,
conclui-se este capítulo com as palavras de um destes incríveis alunos que
propiciaram que este processo pudesse acontecer: “Posso concluir que há várias
maneiras de observar uma planta, não somente a aparência, mas a essência de que
ela é um ser diferente, que faz fotossíntese, é verde e na maioria das vezes é
imóvel. Mas olhar com outros olhos muda as coisas, foi isso que consegui extrair
neste trabalho [A61].
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CAPÍTULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Interessam-me agora tão-somente as impressões captadas pelos sentidos, e estas livro algum,
pintura alguma oferece. O fato é que meu interesse pelo mundo se renova; testo meu poder de
observação e examino até onde vão minha ciências e meus conhecimentos, se meus olhos estão
limpos e veem com clareza, quanto posso aprender em meio à velocidade, e se as rugas sulcadas e
impressas em meu espírito podem ser removidas. (Goethe, Viagem à Itália, p.30, 1999).

Após a análise da Unidade Didática elaborada e executada, pode-se salientar
algumas considerações.
Esta pesquisa teve como questão norteadora avaliar de que maneira o
planejamento e a aplicação de uma Unidade Didática com estratégias diferenciadas
envolvendo ilustração científica e Fenomenologia de Goethe poderiam influir e
contribuir para o ensino de Botânica no ensino fundamental II.
Partindo desse pressuposto, alguns aspectos positivos alcançados nesta
pesquisa podem ser apontados:
•

Mudanças na programação e aplicação de conteúdos botânicos para o 7º ano
do ensino fundamental II, com a inserção de um método alternativo de
interpretação e estudo da natureza.

•

Superação da ideia de que o estudo da Botânica está inexorável e
unicamente atrelado à sistemática, taxonomia e fisiologia das Divisões do
Reino Plantae.

•

Aumento da apreciação dos alunos pelos organismos vegetais, através da
percepção de um olhar mais observador e artístico.

E finalmente,
•

O mais importante de todo esse processo de pesquisa vivenciado pelos
alunos é o treino de seu olhar processual, que pode ser aplicado a todos os
processos que estão sendo estudados, sejam eles botânicos ou não. Trata-se
de proporcionar aos alunos uma nova forma de olhar, pensar e registrar seus
conhecimentos biológicos.

Desta forma, o maior ganho está na metamorfose do olhar de cada um dos
alunos. Se para apenas um aluno alguma emoção, ideia ou projeto novo em relação
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ao mundo das plantas tenha advindo de alguma das etapas desta pesquisa, ela terá
então cumprido seu objetivo.
Portanto, espera-se que todas essas conquistas possam ter contribuído
positivamente na melhoria do processo de ensino e aprendizagem da Botânica para
estes alunos e também para esta pesquisadora, e que além disto, possam contribuir
na formação de indivíduos mais críticos, observadores, responsáveis e preocupados
com o ambiente natural onde vivem não apenas os organismos vegetais, mas toda e
qualquer forma de vida deste planeta.
No entanto, apesar das conquistas alcançadas, é importante abordar algumas
dificuldades e possíveis fatores limitantes da execução desta Unidade Didática no
contexto educacional atual:
- O tempo que foi disponibilizado para a aplicação desta Unidade Didática
revelou-se insuficiente para observar o processo completo de metamorfose de uma
planta de ciclo anual. Portanto, sugere-se que o plantio, observação e ilustração
desta etapa do trabalho se iniciem o mais breve possível e se estendam pelo menos
pelo tempo do ciclo da(s) espécie(s) vegetal(is) estudada(s), afim de verificar
também a sua floração e frutificação.
- A metamorfose das plantas é um processo muito interessante, mas bastante
complexo para alunos de 7º ano do ensino fundamental II. Caberiam aqui portanto
as sugestões de ampliar as atividades de observação e ilustração da metamorfose
com outras plantas, como o picão-preto ou pico-pico (Bidens alba) ou também
através do estudo da metamorfose nas peças florais.
Embora não esteja no âmbito deste trabalho colocar em cheque ou ainda,
comprovar as ideias de Goethe, é muito interessante citar o artigo de Dornelas e
Dornelas (2005) no qual os autores demonstram que o conceito goethiano de folha
arquetípica, que considera os órgãos florais como folhas modificadas, é verdadeiro
de

acordo

com

os

modernos

mecanismos

moleculares

que

regulam

o

desenvolvimento da planta. Juntamente com o produto educacional produzido nesta
dissertação, esta poderia ser uma proposta de abordagem histórico-científica da
Botânica para o Ensino Médio.
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ANEXO 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTUDO: Uma nova perspectiva no ensino de Botânica: A fenomenologia de Goethe
aplicada ao ensino de Ciências.
Seu (Sua) filho(a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa acima citado.
Trata-se de uma pesquisa de mestrado que estou desenvolvendo cujo objetivo é buscar
alternativas para o ensino de botânica nas escolas. Me chamo Juliana D. Bürer Rengel e
sou professora de Ciências e Biologia no Colégio Integral há 10 anos. O documento abaixo
contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estou realizando. Sua
colaboração neste estudo será de muita importância.
Eu ................................................................................................ , RG ............................. ,
abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade que meu (minha) filho(a)
................................................................... nascido(a) em ___/___/___, participe do estudo
“Uma nova perspectiva no ensino de Botânica: A fenomenologia de Goethe aplicada ao
ensino de Ciências”, e esclareço que obtive todas informações necessárias.
Estou ciente que:
I) Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração do meu filho neste estudo no
momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;
II) A desistência não causará nenhum prejuízo a mim, nem ao(a) meu(minha) filho(a);
III) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que
sejam divulgados em publicações científicas, desde que nem o meu nome nem o de meu
filho sejam mencionados;
IV) Caso eu desejar, poderei tomar conhecimento dos resultados ao final desta pesquisa
( ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.
( ) Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa.
V) Fotos do material (textos e desenhos) produzido pelo seu(sua) filho(a), sem a
identificação do nome do aluno(a), e fotos do(a) aluno(a) serão obtidas apenas após seu
consentimento,
( ) concordo que sejam tiradas fotografias do material e imagem do meu(minha) filho(a)
sem menção de seu nome e incluídas em publicações e eventos científicos.
( ) concordo que sejam tiradas fotografias apenas do material, mas não da imagem do
meu (minha) filho(a). Imagens do material podem ser incluídas em publicações e eventos
científicos.
( ) não concordo que sejam feitas fotografias nem do material nem da imagem de
meu(minha) filho(a).
O participante não terá nenhum tipo de despesa com o estudo e, em qualquer etapa do
mesmo, poderão ser tiradas as dúvidas que surgirem através do e-mail da pesquisadora
responsável (abaixo).
Curitiba, 10 de agosto de 2017.
Nome do responsável: ...............................................................................................................
Assinatura:..................................................................................................................................
Pesquisadora Responsável pelo Projeto: Profª Juliana Dissenha Bürer Rengel
Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. | Câmpus Curitiba. | Sede Centro|
Av. Sete de Setembro, 3165 | Bairro: Rebouças | CEP: 80230-901.| Curitiba – PR
Email para contato: ju_burer@yahoo.com.br
_________________________________ Pesquisadora Responsável
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ANEXO 2

Ilustração Científica Botânica: Arte ou Ciência?
Essa pergunta é mesmo interessante. Ao se deparar com a ilustração
produzida por Maria Sibylla Merian na p.5 do material A metamorfose das plantas,
você a chamaria de Arte? De Ciência? Ou ambas? E quais seriam seus argumentos
para isso? Vamos ver algumas opiniões sobre o assunto.
Duas mulheres são importantíssimas para podermos começar nossa
conversa sobre esse assunto. Uma delas você já sabe quem é: Maria Sibylla Merian.
Vejamos um pouco mais sobre a sua história...
Maria Sibylla Merian, como muitas mulheres europeias do século 17,
permaneceu ocupada gerindo uma casa e criando os filhos. Mas acima disso,
Merian, uma mulher de origem alemã que viveu na Holanda, conseguiu uma carreira
de sucesso como artista, botânica, naturalista e entomologista.
Numa altura em que a história natural era uma ferramenta valiosa para a
descoberta, Merian descobriu fatos sobre plantas e insetos que antes não eram
conhecidos. Suas observações ajudaram a dissipar as crenças populares de que
insetos surgiam espontaneamente de lama. O conhecimento que ela produziu ao
longo de décadas não satisfez apenas àqueles que eram curiosos sobre a natureza,
mas proporcionou informações valiosas sobre medicina e ciência. Ela foi a primeira
a estudar insetos e seus habitats, incluindo sua alimentação, numa única
composição ecológica demonstrada em suas belas ilustrações.
Em 1699 navegou com a filha quase 5.000 milhas da Holanda para a América
do Sul para estudar insetos nas selvas do Suriname. A viagem proporcionou a
Merian uma oportunidade única para explorar novas espécies de insetos e plantas..
Em 1705, ela publicou Metamorphosis insectorum Surinamensium ("A metamorfose
dos insetos do Suriname"). Sem dúvida o trabalho mais significativo de sua carreira,
que incluiu 60 gravuras, sendo que algumas delas ilustrando os diferentes cursos de
desenvolvimento que ela tinha observado em insetos do Suriname. São descritos os
insetos e em torno deles, suas plantas hospedeiras e um texto descrevendo cada
etapa da sua metamorfose. O livro foi um dos primeiros relatos ilustrados da história
natural do Suriname.
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Em seu trabalho revelou um lado da natureza tão exótico, dramático e valioso para
os europeus da época que ela recebeu muitos elogios.
(Fonte:

Excerto

do

artigo:

https://www.britannica.com/biography/Maria-Sibylla-

Merian. Data de acesso: 27/07/2017. 10h45).
Uma segunda personagem muito importante na história da ilustração botânica
é a inglesa Margareth Mee. Ela foi muito além do que era comum fazer numa
ilustração. Veja por quê.
Margaret Mee fez uma contribuição significativa para o meio da ciência, pois
dedicou sua vida à documentação e à defesa da biodiversidade da flora brasileira e
a conservação de seus ecossistemas. Seus desenhos e pinturas, feitos com grande
habilidade e enorme quantidade de detalhes, foram essenciais para o bom
desenvolvimento do conhecimento botânico no Brasil. Inclusive, algumas das
espécies que Mee pintou em seu habitat natural não tinham sido identificadas ainda,
sendo que algumas delas, como a espécie Neoregelia margareteae, só são
conhecidas cientificamente hoje através de suas ilustrações botânicas. Isso se deve
provavelmente à destruição do habitat dessas plantas, levando-as à extinção e
deixando apenas uma imagem de sua existência passada na forma das pinturas de
Mee.
A atitude conservacionista de Margaret Mee está espelhada em seus
trabalhos, pois ela se preocupava em ilustrar não somente a planta em si, mas o
ambiente natural em que ela estava inserida, incluindo suas relações com as outras
espécies do local. Mee tinha a intenção de conscientizar, não só os pesquisadores,
mas também a população em geral, de que cada espécie de planta não deve ser
separada de seu habitat, que é essencial para a sua sobrevivência, e, portanto, o
desmatamento deveria ser impedido.
A delicadeza dos desenhos e a fidelidade de Margaret Mee à natureza são
importantes não só para o desenvolvimento da botânica, mas também preciosas ao
estudo das cores, das formas e da técnica de grafite e aquarela sobre papel.
Despertam o olhar dos artistas plásticos e de pessoas que não tem relação com
nenhum dos meios (seja artístico ou científico). Mee possui várias publicações de
seus trabalhos em livros, muitos organizados por ela própria. Nesses livros
artísticos, vendidos não só no Brasil, mas em vários outros países, se encontram
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incontáveis pranchas feitas por Mee em suas viagens, além de até hoje serem feitas
grandes exposições de obras originais, em homenagem à artista.
(Fonte: excerto do artigo Margaret Mee e a Ilustração Científica, disponível em:
http://www2.eca.usp.br/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=66:mar
garet-mee-e-a-ilustracao-cientifica&catid=14:folios&Itemid=10).
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E para terminar, veja a opinião do diretor do Núcleo e Ilustração científica da
Universidade de Brasília, o Professor Marcos A. Santos-Silva. ”União entre Ciência e
Arte, a ilustração gravita na interdisciplinaridade. Enquanto a Ciência tem a
obrigação de ser fiel ao modelo que representa, auxiliando na comunicação
científica. A precisão da ciência pode ser observada em seus traços, a descrição da
anatomia vegetal revela aos olhos comuns um mundo vislumbrado por poucos.
Enquanto a Arte se preocupa com a estética do que é representado, com a
legibilidade das imagens, afim de serem compreendidas, mas também com as cores
e formas do universo vegetal”.
(Fonte: A ilustração Botânica: princípios e métodos. Editora UFPR, 2011).

E então? Você considera a ilustração cientifica Arte ou Ciência? Por
quê?
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