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Introdução

O livro didático é essencial para realização do 
trabalho do professor. O livro não deve só abordar os 
conteúdos de biologia, mas sim a relação entre eles e o 
cotidiano dos alunos. Assim, os conteúdos da botânica 
devem estar ligados entre si e ter aplicações práticas na 
vida dos alunos.
         Segundo Krasilchik [1], a aprendizagem dos 
conteúdos de botânica exige atividades práticas que 
permitam aos alunos vivenciar os conteúdos teóricos 
previamente trabalhados de forma contextualizada.
         O PCNEM - Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio [2] sugere que o ensino de biologia 
seja fundamentado sobre o raciocínio científico e o 
procedimento experimental. Assim, o aluno é levado a 
aprender dados, bem como outros procedimentos para 
desenvolver seu espírito crítico e o senso de 
investigação.
         As práticas de biologia, mas especificamente, 
visam incentivar uma avaliação que valorizem a 
compreensão e a interpretação da natureza, Krasilchik 
[1]. Segundo Clemente [3], experimentar é mais que 
aplicar receitas.
          É importante salientar que o professor não se 
preocupe em simplesmente transmitir o conhecimento, 
mas sim desenvolver atividades práticas que facilitem o 
desenvolvimento crítico dos alunos. O baixo 
rendimento dos alunos em relação ao processo de 
aprendizagem reflete na maioria das vezes a não 
compreensão de conceitos científicos, e é aí que entra a 
importância da relação teoria-prática.
           Este trabalho teve por objetivo, analisar se os 
livros didáticos de biologia do ensino médio abordam 
atividades práticas ao longo do ensino da botânica.

Material e métodos

         Para análise da abordagem sobre atividades práticas, 
foram utilizados os livros didáticos de duas escolas da 
Educação Básica do município de Recife e de uma escola 
do município de Igarassu– PE. Foram analisados cincos 
livros (Tabela 1).
         Para realização da pesquisa foram utilizados os 
métodos de leitura e observação dos livros abordados.

Resultados e discussão
          No livro de Biologia 1 [4], foram encontradas 

várias atividades práticas relacionadas ao ensino da 
botânica, uma delas propõe um estudo da morfologia 
externa e interna das flores, de modo prático e de fácil 
compreensão. A outra propõe o estudo da influência da luz 
(fototropismo) e do ar no crescimento e desenvolvimento 
das plantas. 
          No livro de Biologia 2 [5], não foi encontrado 
nenhuma atividade prática. Porém, nos capítulos deste 
livro, havia muitos esquemas e ilustrações (como por 
exemplo, germinação das sementes de feijão e milho, 
morfologia das folhas, tipos de frutos) que podem ser 
aplicados na prática, através de atividades práticas.  
       Ambos os volumes do livro de Biologia 3 [6], 
apresentaram atividades práticas em seus conteúdos de 
biologia vegetal. No volume 1 foi encontrada uma prática 
para identificar os componentes do feijão, explicando todo 
procedimento para que o aluno pudesse relizá-la em casa. E 
no volume 2 é proposta uma prática para observação do 
movimento da água na planta, relacionando com 
movimento da coluna de água no xilema. 

         O livro 4 [7], figura 1A, apresentou algumas 
atividades práticas na abordagem dos conteúdos de 
botânica. J. Laurence descreve algumas práticas nos



capítulos referentes aos conteúdos “Metabolismo 
energético da Célula” e “Fisiologia das Fanerógamas”. 
Uma das práticas tem o objetivo de comprovar a 
existência dos pigmentos mais presentes nos 
cloroplastos das células vegetais: clorofila e 
carotenóides. Para tanto usa – se a técnica de 
cromatografia (Figura 1B). . 

         De acordo Krasilchik [1], o aluno observa a teoria 
em sala de aula e a aula prática confere – lhe 
significados próprios, pois a aula que apenas repassa, 
dita tradicional, não desenvolve no aluno o senso 
crítico e criativo, constituindo – se em instrução, 
treinamento. Realmente para que o aluno possa 
relacionar o conteúdo ministrado em sala de aula com o 
seu cotidiano, torna-se necessário a utilização das aulas 
teóricas intercaladas as aulas práticas, para que ocorra 
o desenvolvimento do senso crítico, uma verdadeira 
compreensão do conteúdo e construção do 
conhecimento. 

          Segundo Carvalho et al. [8], o material didático 
utilizado no fazer pedagógico para a construção e 
sistematização do conhecimento em sala tem que ser, 
sempre, um elemento estimulador de professor-aluno. 
De fato o livro didático com aulas práticas de fácil 
realização e entendimento, no conteúdo da botânica, 
como a maioria dos supracitados, torna o processo 
ensino-aprendizagem mais prazeroso.  

Foi possível concluir que, a maioria dos livros 
didáticos analisados traz práticas satisfatórias no 
conteúdo de botânica, sendo essencial, para 
complementar o processo de ensino-aprendizagem, a 
inserção de temas transversais e aulas extra-classe, 
levando sempre em consideração o conhecimento 
prévio, a realidade dos alunos e os recursos 
disponíveis.
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Tabela 1: Resumo dos livros anlisados

Livro Autor Escola

1. Biologia Sônia Lopes Joaquim Xavier de Brito

2. Biologia Sérgio Linhares Amauri de Medeiros 

3. Biologia Vol. 1 e 2 Sílvia Trivelato Brasilino José de 
Carvalho

4. Biologia J. Laurence Joaquim Xavier de Brito



Figura 1: A. Ilustração do livro de Biologia, J. Laurence; B. Ilustração da técnica de Cromatografia.
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