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Entre tantos desafios no ensino de botânica, hoje ocorre a inserção de aulas 

práticas como metodologia adotada por alguns educadores, com finalidade de vencer o 
desestímulo promovido pelas aulas apenas teóricas. Assim, o presente estudo objetivou 
identificar desafios e conquistas de alunos e professores em relação ao aprendizado de 
botânica na Escola Comunitária Casa Familiar Rural, localizada na Reserva Extrativista 
do Rio Mapuá, Distrito de São Miguel dos Macacos, município de Breves. A escola 
proporciona educação no ensino fundamental e médio para jovens, trabalhadores e 
familiares rurais integrando escola, família e comunidade, oferecendo o curso de técnico 
agrícola, através do método da Pedagogia da Alternância. Respeitando princípios éticos, 
inicialmente, foi apresentado e esclarecido um termo de consentimento para os 
participantes. A coleta de dados ocorreu no período de 02 a 19 de dezembro de 2014, 
envolvendo 20 alunos, do sétimo ano do ensino fundamental.  O critério de escolha 
destes sujeitos se relacionou à matriz curricular que apresenta conteúdo específico de 
botânica. A pesquisa realizada foi um estudo de caso descritivo com abordagem 
qualitativa, utilizando como instrumento questionários semiestruturados, aplicados 
individualmente, através de entrevista gravada. Utilizando algumas técnicas da análise 
de conteúdo temático, os dados foram agrupados em três categorias: Termos Técnicos, 
Metodologia e Recursos Financeiros e Didáticos. Dentre as três categorias, os Termos 
Técnicos empregados nas aulas teóricas, foram considerados os mais difíceis no 
aprendizado de botânica, dificultando a compreensão dos conteúdos. Porém, a 
Metodologia, envolvendo aulas práticas de laboratório ou de campo, motivaram mais os 
alunos por trazer-lhes as possibilidades de contato com as plantas, vivenciar o conteúdo 
teórico e auxiliar na identificação das plantas que os alunos tiveram contato. Por fim, a 
última categoria relacionada aos Recursos Financeiros e Didáticos, deixou claro o 
quanto a falta destes recursos, por exemplo: a falta de livros específicos de botânica, 
podem interferir nas aulas e no aprendizado dos alunos, tornando-o mais difícil. 
Percebeu-se, ainda, que o método da Pedagogia da Alternância, estimula os discentes 
uma vez que estes tem que colocar em prática, nas comunidades que residem, o 
aprendizado interdisciplinar recebido na escola, fazendo com que haja o interesse pelo 
aprendizado do conteúdo de botânica, apesar das dificuldades apresentadas. 
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