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O  maior  desafio  de  um  professor  de  Botânica  é  solucionar  as  deficiências  apresentadas
pelos  alunos  de  biologia  do  ensino  superior  na  referida  área,  tendo  em  vista,
principalmente,  o  vasto  conteúdo  e  o  pouco  tempo,  o  que  faz  refletir  que  forma  de
contribuição  se  pode  levar  aos  alunos  e/ou  professores  da  educação  básica.  O  presente
trabalho  teve  por  objetivo  investigar  as  causas  que  impedem  a  efetivação  do  processo
ensino-aprendizagem  de  Botânica  no  Ensino  Médio.  O  estudo  foi  realizado  de  forma
comparativa em duas escolas, uma estadual e outra federal. A pesquisa se baseou em dois
critérios:  os  fins  e  os  meios,  sendo  os  fins  obtidos  através  de  dados  descritivos,
investigativos  e  explicativos,  mediante  aplicação  de  questionários  semi-estruturados
direcionados  a  dois  professores  e  120  alunos  do  2º.  ano  do  Ensino  Médio;  e  os  meios,
obtidos   de  acordo  com  observações  diretas  e  consultas  a  bibliografia  especializada.  Os
resultados  apontam  que  os  Professores  das  duas  Instituições  usam  como  modalidades
didáticas  aulas  expositivas  onde  o  quadro,  o  pincel  e  livro  didático  às  vezes  são
substituídos por data-show. Também se constatou que na escola estadual o professor não
tinha  total  domínio  sobre  o  conteúdo,  levando-o  a  priorizar  determinados  assuntos,  de
forma  que  os  alunos  concluem  o  ensino  médio  sem  ter  visto  todo  o  conteúdo,  o  que  se
reflete  no  ensino  superior.  Quanto  aos  questionamentos  feitos  aos  alunos,  destaca-se:  a
dificuldade em entender Botânica, revelando o correspondente a 33,33% na escola federal
e 35% na Estadual, muitas das vezes demonstrada pela passividade e conformismo destes,
sem que  tivessem qualquer  interesse  em buscar  o  entendimento  do  conteúdo.  Conclui-se
que  há  deficiências  na  metodologia  aplicada,  caracterizando-se  por  excesso  de  aulas
teóricas,  uma  linguagem  complexa  de  difícil  assimilação,  conteúdos  fragmentados  sem
interação  entre  a  teoria  e  a  prática  e  que  não  despertam  a  curiosidade  e  interesse  dos
alunos, não havendo, portanto, aprendizagem significativa.
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