
 

 

 

                                                                

 
 

A ETNOBOTÂNICA COMO

ENSINO DE

RESUMO 

A botânica é uma das áreas da biologia que os docentes mais encontram dificuldades para 
lecionar. Uma vez que as plantas, geralmente, são ensinadas com enfoque nos sistemas 
reprodutivos, sem contextualização histórica, além de estar entre os conteúdos de m
domínio e interesse de boa parte dos professores de biologia da educação básica. Cabe 
ressaltar a importância no entendimento do conceito de cegueira botânica, para 
compreender tais complexidades. Este é baseado nas dificuldades de entender que os 
vegetais são seres vivos; na falta de compreensão sobre as estruturas e complexidades 
inerentes a eles; e isso pode ser reforçado pela mídia, quando por exemplo, numa 
determinada paisagem a vegetação é vista como parte do ambiente e somente os animais 
são descritos, nomeados e observados. Assim, com o objetivo de melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem da botânica, foi realizada uma pesquisa de Etnobotânica com os 
alunos do segundo ano do ensino médio da escola particular Colégio e Curso Ícaro, Unidade 
do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, na qual os estudantes foram os 
pesquisadores. Num primeiro momento eles responderam um questionário com base no 
conceito de cegueira botânica, para averiguar os conhecimentos sobre as plantas. 
Posteriormente, os alunos foram divididos em duplas e cada uma delas teve duas semanas 
para escolher uma pessoa para entrevistar da família, amigo ou vizinho. Após a escolha, 
nós elaboramos na sala de aula, um roteiro estruturado de perguntas. As duplas tiveram um 
mês para realizar as entrevistas com base no roteiro e também tiraram foto de pelo menos 
duas espécies. Depois, os alunos foram auxiliados na identificação botânica através do uso 
de sites como o Species Link e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para comparar com 
as exsicatas depositadas. E por fim, cada dupla teve que apresentar os resultados para a 
turma. Para avaliar se através dessa atividade, os estudantes obtiveram um conhecimento 
significativo de botânica, eles responderam um questionário para averiguar o que 
da pesquisa e se obtiveram melhorias na aprendizagem sobre as plantas. Com base no 
questionário inicial e no final, além do rendimento da turma, foi possível concluir que houve 
avanços no entendimento geral sobre as plantas, assim como no interesse
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