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O  professor,  o  aluno,  o  objeto  de  estudo  e  os  recursos  didáticos  são  aspectos
interdependentes nas relações de ensinar e aprender na educação formal.  No currículo do
ensino  fundamental  no  Brasil,  os  conceitos  da  área  de  botânica  estão  incorporados  na
disciplina de ciências.  Neste trabalho investigou-se como ocorre o  ensino de botânica  no
ensino fundamental em uma escola pública no sudoeste de Mato Grosso, Brasil. Os dados
foram  coletados  por  meio  de  entrevistas  com  o  professor  e  o  aluno,  separadamente,
participação  no  cotidiano  das  aulas  de  ciências  durante  o  ano  de  2008  e  análise  do
conteúdo do livro didático. No contexto investigado o livro didático ocupa posição central
entre os elementos interdependentes na ação pedagógica.  O professor é o responsável pela
preposição  articulação  e  apresentação  dos  temas  e  conteúdos  a  serem  estudados.  Os
procedimentos  metodológicos  adotados  não  contemplam  o  potencial  dos  alunos  nas
escolhas  de  temáticas  relevantes  na  região  que  envolve  conhecimentos  de  botânica  e
etnobotânica.  Em  relação  ao  livro  didático  estudado  e  utilizado  constatou-se  que  este
encontra-se  desatualizado  referente  à  sistemática  vegetal  e  apresenta,  ainda,  erros
conceituais  de  morfologia  vegetal  em  todos  os  grupos  de  plantas  traqueófitas.  Este
resultado motivou a formação de um grupo de estudo no laboratório de botânica integrado
ao grupo de professores responsáveis pelo estágio em docências da UNEMAT dedicados a
elaboração  de  materiais  paradidáticos.  Este  grupo  está  desenvolvendo  atividades  de
intervenção  na  formação  dos  licenciados  em  biologia  por  intermédio  de  capacitação  na
área específica de botânica e orientação de professores do ensino fundamental.
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