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No  Brasil  a  educação  básica  tem  por  finalidade,  segundo  o  artigo  22  da  LDB,
"desenvolver  o  educando,  assegurar-lhe  a  formação  indispensável  para  o  exercício  da
cidadania  e  fornecer-lhe  meios  para  progredir  no  trabalho  e  em  estudos  posteriores".
Propõe-se,  para  o  ensino  de  Ciências  da  Natureza,  segundo  os  parâmetros  curriculares
nacionais, a aprendizagem de concepções científicas atualizadas do mundo físico e natural
e  o  desenvolvimento  de  estratégias  de  trabalho  centradas  na  solução  de  problemas,  de
forma a aproximar o educando do trabalho de investigação científica e tecnológica, como
atividades institucionalizadas de produção de conhecimentos,  bens e serviços.  Quando se
focalizam os tópicos de Botânica, verificam-se as deficiências nos métodos de ensino e a
insatisfação por parte dos alunos. Este trabalho objetivou identificar algumas deficiências
no processo ensino-aprendizagem na parte de Reprodução Vegetal, através de diagnósticos
de procedimentos e  abordagens referentes  ao tópico por  parte  dos  professores  e  avaliar  a
receptividade  dos  alunos  em relação  ao  assunto.   A  técnica  metodológica  utilizada  foi  a
aplicação de questionários destinados a alunos de sétimo ano do Ensino Fundamental. Os
questionários  continham  questões  subjetivas  acerca  da  reprodução  das  angiospermas,  e
foram aplicados antes de os alunos entrarem em contato com a botânica em sala de aula e
após terem visto o conteúdo de forma sistemática,  como forma de se analisar a  evolução
das  concepções  dos  alunos,  do  conhecimento  cotidiano  à  elucidação  por  parte  da
professora.  O  presente  trabalho  objetiva,  portanto,  retomar  este  estudo  através  de  uma
abordagem teórico prática diferenciada que contribua para ampliação destas concepções e
para o desenvolvimento de um aprendizado mais significativo. 
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