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O termo “cegueira botânica” foi definido como a falta de habilidade das pessoas para 
perceber as plantas no seu próprio ambiente, e se percebidas são consideradas apenas 
mero constituinte da paisagem. Além disso, é notável que os alunos ingressantes no 
curso de Ciências Biológicas não estão possuindo uma boa base em botânica durante o 
ensino médio quando cursado em escolas públicas.  Com o objetivo de analisar o grau 
de envolvimento dos alunos em relação ao tema, foi aplicado um questionário à turma 
de Morfologia e Taxonomia de Espermatófitas I, cursos de licenciatura e bacharelado 
em Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Amazonas – AM. Foram 
apresentadas 5 imagens e os alunos relatavam o que viam. Apenas em 33% dos casos 
os alunos respondiam em primeiro plano a presença de uma planta ou partes dela, sendo 
sempre citado primariamente os componentes zoológicos presentes nas figuras. 
Quando indagados sobre porque escolheram o curso de Biologia, igual número (24% 
cada) respondeu que era um desejo de infância, porque tem interesse pelos seres vivos 
e infelizmente que esta não era sua primeira opção. Apenas 5% responderam que 
fizeram biologia porque tinha interesse por animais e nenhum fez referência às plantas. 
A maioria (67%) respondeu que o professor do ensino médio influenciou positivamente 
em sua escolha profissional. Indagados sobre terem interesse em botânica, apenas 10% 
respondeu não, os demais justificaram pelo interesse nas relações ecológicas (29%), 
pela diversidade de espécies (24%), pela aplicabilidade das plantas (19%), pela 
fisiologia ou por ser obrigatório no currículo de um biólogo (5% cada) e 10% tem pouco 
interesse. Quanto a dificuldade de compreensão dos conteúdos de botânica, apenas 38% 
responderam que não, 24% tem dificuldade pela variedade dos aspectos morfológicos, 
10% pelos nomes científicos e 29% tem dificuldade mas não expressou os motivos. 
Mas todos responderam que o estudo de botânica é importante, pela aplicabilidade 
(33%), para preservar o ambiente e por sua importância nas interações ecológicas (19% 
cada), pela diversidade em si (14%) e outros 14% não justificaram. Com isso podemos 
concluir que a formação no ensino médio é importante para a escolha profissional dos 
estudantes e, apesar da baixa relação direta com as plantas, que está nitidamente 
reduzindo ainda mais ao longo do tempo, todos percebem a importância do conteúdo e 
destacam suas aplicações. 


