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O ensino de Botânica, atualmente, é marcado por diversos problemas e tem sido alvo 
de preocupação de vários pesquisadores. Entre os problemas mais evidentes, está a 
falta de interesse por parte dos estudantes e muitas vezes pelo professor por este 
conteúdo. As dificuldades em se ensinar e, consequentemente, em se aprender 
botânica, tornam hoje a “Cegueira botânica” mais evidente, tanto entre os estudantes 
quanto nos professores. Por este motivo este trabalho teve como objetivo desenvolver 
aulas teóricas e de campo, tendo como área de estudo os arredores da própria escola. 
O trabalho foi realizado em uma Escola de rede pública, no Município de Benjamin 
Constant, Amazonas e foi desenvolvido em três etapas: Aplicação do Questionário 
Inicial e Aula Teórica; Realização da Aula de Campo e aplicação do questionário 
final envolvendo os alunos e os professores regentes. Aplicou-se primeiramente para 
as turmas, uma aula teórica com a utilização de recursos midiáticos, para que os 
alunos entendessem como são divididas as plantas na terra, quais os grupos existentes 
e quais são os representantes de cada um desses grupos, com o intuito de ensinar 
Botânica de forma interessante e instigante. Segundo dados do primeiro questionário 
apliacado, os alunos não possuíam conhecimento sobre as plantas. Após a aula 
teórica, partiu-se para a aula de campo, no qual os alunos puderam reconhecer em 
campo os grupos vegetais estudados. Notou-se grande desempenho e interação entre 
os alunos, uma vez que descutiam o assunto para saber se estavam identificando de 
forma correta. Todos queriam participar e conhecer os representantes dos vegetais. 
Segundo relato dos próprios estudantes, a escola não oferece aulas de campo em 
nenhuma disciplina, muito menos na disciplina de Biologia e se tratando da região 
amazônica, onde vivemos, o aprender botânica nesta região necessita agregar 
representações contextualizadas na comunidade escolar, levando para os alunos uma 
abordagem diferente da tradicional. Na aplicação do questionário final, foi evidente 
que os alunos, após a aula teórica e de campo conseguiram assimilar os conceitos 
básicos da Botânica, podendo diferenciar os grupos vegetais. Desta forma com a 
realização desse trabalho foi possível mostrar aos alunos e aos professores a 
importância de se conhecer a diversidade das plantas através da aula de campo, 
podendo haver a interação entre o ser humano e o vegetal, incentivando e despertando 
a curiosidade em aprender mais sobre as plantas.  
 
Palavras Chave: Grupos Vegetais, Ensino-Aprendizagem, Aulas Práticas. 
 

mailto:gabriane_tbt13@hotmail.com


 

 


