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Inúmeras  indagações  surgem  nos  alunos  quando  questionados  sobre  o  ensino  de
botânica  bem  como  nos  professores  de  educação  básica.  Visando  qualificar  esse
ensino,  projetos  vêm  sendo  criados  na  busca  pela  ressignificação  das  práticas.
Dentre  eles,  a  formação  continuada  de  professores  de  ciências,  na  perspectiva  de
contribuir  para  a  reconstrução  dessas  práticas,  através  de  experiências  inovadoras
que  promovam  a  aprendizagem  significativa  dos  conceitos.  Esta  pesquisa,
desenvolvida  como  atividade  da  disciplina  Didática  do  Ensino  de  Biologia  II,  do
Curso  de  Ciências  Biológicas  da  UFPEL,  objetivou  avaliar  a  aprendizagem  dos
alunos  em  relação  aos  conceitos  de  botânica  e  a  partir  daí  propor  aos  professores
ferramentas didáticas alternativas para as necessidades evidenciadas. A pesquisa foi
desenvolvida  em  escolas  da  rede  pública  da  cidade  de  Pelotas,  RS,  com  turmas
regulares  da educação básica,  através da aplicação de entrevistas  semi-estruturadas
para  355  alunos  e  21  professores,  oportunizando  que  opinassem,  sugerissem  e/ou
criticassem  o  ensino  de  botânica,  além  de  outras  carências  na  formação  e  atuação
profissional dos docentes. Os resultados demonstraram que 96% dos alunos desejam
aulas práticas sobre botânica, pois entendem que facilita a compreensão, tornando o
aprendizado  significativo;  dentre  os  professores  98%  alegam  que  as  escolas  não
apresentam infraestrutura  adequada para aulas  práticas  e  que possuem dificuldades
com os conceitos de botânica e a elaboração de aulas inovadoras. A partir da análise
dos resultados, como reflexos e proposição para a formação continuada, criou-se um
site  para  auxiliar  professores  e  alunos  no  ensino  de  botânica  (
www.informebio.webnode.com.br),  além  de  fornecer  subsídios  para  práticas
pedagógicas,  construção  de  modelos  didáticos  e  outras  possibilidades  de
reconfiguração  da  práxis.  Evidencia-se  neste  trabalho  o  quanto  é  importante  à
formação  continuada  para  professores  da  educação  básica,  numa  perspectiva
reflexiva  e  autônoma,  para  que  estes,  ao  capacitarem-se,  instiguem  seus  alunos  a
tornarem-se sujeitos de suas aprendizagens, construtores de seus conhecimentos e de
sua história.
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