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A  abordagem  da  Botânica  em  sala  de  aula  vem  enfrentando  vários  problemas,
principalmente  no  ensino  básico,  devido  à  dificuldade  apresentada  pelos  professores  na
exposição e exploração dos conteúdos da disciplina. Para comprovar a necessidade de uma
capacitação  nesta  área,  foram  aplicados  questionários  para  professores  de  ciências  e
biologia do ensino básico do município de Arapiraca. Com a análise dos dados foi possível
concluir  que  a  Botânica  é  a  área  da  Biologia  de  maior  carência  no  ensino,  que  há  uma
grande deficiência  na formação acadêmica dos  mesmos e  que há pouco investimento em
materiais  e  na  formação  continuada  dos  docentes.  Por  essa  razão  se  fez  necessária  a
preparação de roteiros de aulas com materiais de fácil  acesso,  direcionados aos docentes.
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo criar novas metodologias de ensino
da  Botânica  através  da  elaboração  de  aulas  práticas  que  incluíram  o  estudo  dos  temas:
microscopia, citologia, morfologia e genética vegetal. Estes foram trabalhados em oficinas
desenvolvidas  durante  os  meses  de  junho  e  setembro,  no  laboratório  da  Universidade
Federal de Alagoas – Campus Arapiraca, com professores de ciências e biologia do estado
e do município (1ª fase), e nas escolas de ensino fundamental e médio, juntamente com os
alunos (2ª fase). Foram abordados métodos simples, que podem ser desenvolvidos com os
alunos  em  sala  de  aula,  com  o  intuito  de  facilitar  o  ensino  e  consequentemente  o
aprendizado.  A  avaliação  dos  resultados  se  deu  mediante  a  aplicação  das  técnicas
desenvolvidas durante a oficina em sala de aula, pelos professores com o acompanhamento
dos  monitores.  Esta  prática  aumentou  o  nível  de  interesse  dos  alunos  pelas  aulas  e  dos
professores  pela  preparação  das  mesmas  e  deve  ser  aplicada  anualmente  dentro  de  um
projeto  de  capacitação  que  integra  a  comunidade  acadêmica  à  sociedade,  preparando
melhor o aluno que adentrará o meio acadêmico.
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