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A Botânica Econômica é uma disciplina obrigatória da maioria dos cursos de Ciências Biológicas.
Tradicionalmente ocupa-se do estudo dos recursos econômicos vegetais. Existem muitos livros
relacionados com a disciplina, porém faltam nestes, abordagens econômicas e ambientais precisas e
mais atualizadas. Docentes e discentes não apresentam boas opiniões sobre a disciplina que é rica e
interessante já que se trata de uma área aplicada. Há outros enfoques que talvez se relacionem muito
mais às atividades dos biólogos do que os conhecimentos gerais sobre as plantas de valor econômico
que os programas tradicionais enfocam. Temas como origem das plantas cultivadas, sua biogeografia
evolução, espécies selvagens e taxonomicamente relacionadas às culturas tradicionais, melhoramento
genético, programas de conservação do patrimônio genético, contribuição da biomassa relacionada
ao uso da energia, e outros assuntos, são áreas nas quais a atuação do biólogo tem na atualidade uma
importância crescente, merecendo então maior prioridade nas aulas. O objetivo geral é contribuir
para o ensino de Botânica Econômica de uma forma critica e prática. Como objetivos específicos,
apresentar as dificuldades das bibliografias disponíveis e apresentar práticas de ensino realizadas na
UFJF. A disciplina foi ministrada com aulas teóricas – práticas abordando a economia e ecologia dos
diferentes grupos de plantas ou por uso. Na montagem das aulas foi feito uma leitura critica das
principais bibliografias da área. Realizou-se atividades práticas e visitas técnicas. Diversas
avaliações foram aplicadas. Questionou-se os discentes a importância da disciplina na profissão do
biólogo. A partir das atividades realizadas pode-se concluir que a Botânica Econômica é uma
disciplina interdisciplinar que envolve diversas áreas. Pode-se afirmar que é indispensável no curso
de Ciências Biológicas pela aplicabilidade no dia-a-dia dos conhecimentos adquiridos e tem a
possibilidade de tornar-se mais interessante e aplicada se houver melhor acesso às bibliografias
disponíveis e maior interesse dos docentes no desenvolvimento da disciplina.
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