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O ensino de Botânica tem sido apresentado de forma incompleta,  distorcida,  e  por  vezes
distante  da  realidade  dos  alunos,  com  uma  abordagem  meramente  tradicional.   Com  o
objetivo de identificar as pré-concepções dos alunos e dos professores sobre Botânica, para
que  a  prática  pedagógica  possa  atingir  as  expectativas  dos  alunos,  despertar  o  interesse
pelo  tema,  tornando  o  aprendizado  mais  interessante  e  eficiente  o  trabalho  foi
desenvolvido.  Foi  realizada  uma  pesquisa  de  campo  para  estudo  de  caso,  por  meio  de
questionários semi-estruturados com professores e alunos do 2º e 3º ano do ensino médio
de  três  escolas  estaduais  no  município  de  Macaé,  Rio  de  Janeiro.  Para  os  253  alunos
entrevistados,  foram  realizadas  18  questões  em  que  foi  investigado  seus  interesses  e
conhecimentos  sobre  botânica  além  das  percepções  sobre  a  prática  pedagógica  de  seus
professores e recursos utilizados. Para os 11 professores foram realizadas 24 questões em
que foi investigado seus interesses e conhecimentos sobre botânica, formação acadêmica,
prática  pedagógica,  e  as  concepções  sobre  os  interesses  dos  alunos.  Comparando  os
resultados  obtidos  das  respostas  dos  alunos  com  as  dos  professores  foram  observadas
algumas concepções conflitantes.  Os alunos se  mostraram interessados pelos  assuntos  de
Botânica,  principalmente  quando  realizados  juntamente  com  aulas  práticas,  mas  os
professores não têm essa idéia muito clara dos alunos. Os professores consideram o livro
didático bom, enquanto os alunos o consideram insuficiente. Os alunos apresentam pouco
conhecimento  específico  sobre  Botânica,  além  de  erros  conceituais,  como  a  folha  sendo
considerada  parte  constituinte  da  flor.  Os  professores  reconhecem  as  contribuições  das
aulas  práticas  para  melhor  aprendizagem  dos  alunos,  mas  realizam  poucas.  Mediante  as
divergências  observadas  é  importante  que  os  professores  reconstruam  suas  prática  de
ensino,  tornando  a  aprendizagem um momento  de  interação,  onde  tenham conhecimento
das  expectativas  dos  alunos  e  as  atenda,  fazendo  do  aluno  a  peça  principal  no  processo
ensino-aprendizagem.
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