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Pela contribuição das plantas em vários aspectos da vida humana ao longo de nossa história 
evolutiva, o estudo dos vegetais poderia estar bem mais próximo das pessoas. No entanto, 
ainda é perceptível um distanciamento dos alunos em relação à temática, desde o ensino 
fundamental até o superior. Com o intuito de oferecer e aprimorar metodologias voltadas ao 
ensino de Botânica foi elaborado um minicurso, de 20h presenciais, incluindo aulas teóricas 
e atividades práticas, abrangendo Biogeografia, Taxonomia, Morfologia e Anatomia Vegetal 
para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFMS (modalidade à distância) em 
quatro polos do estado e a comunidade. No primeiro contato, avaliamos as principais 
demandas e expectativas dos alunos em relação ao curso, e buscamos, de algum modo, supri-
las. Um tema que chamou bastante a atenção foi a revisão sobre domínios vegetacionais 
brasileiros, em especial, os presentes em Mato Grosso do Sul. Alguns alunos apontaram que 
nos livros didáticos o assunto é apresentado de forma fragmentária refletindo o 
distanciamento entre o conhecimento acadêmico e a literatura utilizada pelos professores. 
Foram desenvolvidas atividades relacionadas a coleções botânicas, destacando a importância 
de um herbário didático, coleta de amostras e herborização, orientações para preparo de um 
laminário didático a mão livre, com o uso de plantas do entorno das escolas onde foram 
realizados os cursos. Em todas as atividades percebemos envolvimento de cerca de 60 
participantes, de idades e localidades variadas. Buscamos ressaltar a importância das aulas 
práticas, motivando-os a trabalhar o conteúdo em laboratório, no campo e o uso de plantas 
do cotidiano de forma lúdica. Sugerimos o desenvolvimento de artesanatos com amostras de 
plantas secas no preparo de quadros decorativos em espelhos, cartões e outros objetos. Foi 
perceptível a boa receptividade dos participantes com a revisão teórica; as atividades práticas 
contribuíram para a fixação do conteúdo, despertando maior interesse nessa fase em que se 
prepararam para atuar como docentes.  Concluímos que a inserção e incentivo à proposição 
de aulas práticas de Botânica em um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas à 
Distância, pode ser um fator diferencial aos futuros professores. Cabe a nós a aproximação 
entre a sociedade e as plantas, despertando maior sensibilização e interesse pelo tema, o 
aprimoramento e desenvolvimento de ações e de novas metodologias.  
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