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Tornar o conteúdo de botânica atrativo aos alunos é um desafio para os docentes. 
Entretanto, as plantas são imprescindíveis para a manutenção da vida e para o 
equilíbrio do planeta. Assim, merecem destaque na formação acadêmica, 
principalmente do Biólogo. Então, este trabalho visou mostrar a diferença no nível de 
interesse e grau de aprendizagem dos alunos de Biologia pela área da Botânica antes e 
depois de uma prática de campo. A disciplina foi estruturada para iniciar com uma 
caminhada pelo campus da UFAM, onde são apresentadas as formas e localização dos 
órgãos vegetativos (raízes, caule, folhas) e reprodutivos (flores e frutos) das plantas e 
uma sequencia de aulas teóricas e práticas no laboratório utilizando exemplares 
vegetais coletados pelos monitores especificamente para abordar o tema trabalhado na 
aula teórica antecessora. No laboratório os alunos manipularam o material coletado, 
dissecaram e fotografaram, indicando as estruturas e função das partes da planta, 
como tipos de folha, venação, filotaxia, partes da flor e do fruto. Após essa primeira 
parte, foi aplicada como instrumento de avaliação uma prova teórico-prática, que 
resultou em notas próximas à média (5,02). Vale destacar que ca. 60% dos alunos 
deixaram pelo menos uma questão em branco, mostrando desinteresse e, ou, falta de 
compreensão do assunto. A segunda parte da disciplina consistiu em atividades 
realizadas durante uma prática de campo, onde os alunos tiveram a oportunidade de 
trabalhar todos os aspectos observados diretamente no ambiente, e assim 
complementar as aulas em laboratório. Em quatro dias foram realizadas coletas, 
análises e apresentações orais sobre as plantas estudadas, bem como aspectos da 
polinização, focando nas adaptações morfológicas das estruturas reprodutivas e nas 
etapas de desenvolvimento dos frutos. A cada dia os alunos possuíam diferentes 
tarefas, na intenção de fazê-lo circular entre todas as diferenças morfológicas que 
foram possíveis observar. Os alunos foram avaliados novamente e houve uma 
melhora significativa das notas (média 8,86), mas principalmente do aprendizado. 
Foram observadas mudanças positivas no nível de conhecimento, agora mais 
aprofundado, além do notório aumento de interesse pelas atividades e pela botânica. 
Dessa forma, a utilização de práticas visando a observação e compreensão do 
conteúdo fora da sala de aula mostrou-se efetiva para a construção de conhecimentos 
sobre os vegetais, possibilitando um aprendizado mais eficaz e prazeroso. 


