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RESUMO 

 

A formação inicial de professores de Biologia é historicamente discutida na área da 
Educação. No entanto, ainda há questões que necessitam ser objeto de reflexão e 
intervenção, dentre elas a qualidade do ensino de Botânica. O presente trabalho 
objetivou investigar, através de uma análise documental, o ensino e o 
desenvolvimento científico da Botânica em um curso noturno de Licenciatura em 
Ciências Biológicas. Pretendeu-se, com isso, identificar entraves e potencialidades 
para um ensino de Botânica que favoreça aprendizagens significativas. Por meio de 
análise do PPC e das produções acadêmicas oriundas da elaboração de trabalho de 
curso ou de editais de pesquisa, ensino e extensão, verificou-se que, apesar de haver 
o compromisso institucional com o desenvolvimento de competências docentes, as 
disciplinas de Botânica seguem uma base norteadora conteudista, ocasionando 
fragilidades no processo de ensino-aprendizagem. As análises das produções 
acadêmicas, por sua vez, revelam que a indissociabilidade entre Pesquisa-Ensino-
Extensão durante a formação docente não está sendo contemplada em sua totalidade. 
O aprofundamento científico entre os licenciandos tem acontecido superficialmente e 
inexpressivamente, especialmente na área da Botânica, em que as pesquisas têm 
sido apartadas do campo educacional, havendo a necessidade de identificar as 
causas do distanciamento entre os licenciandos e a prática científica. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Ensino-aprendizagem em Botânica. 
Ensino Superior Noturno. Formação inicial. Pesquisa-Ensino-Extensão. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The initial training of Biology teachers is historically discussed in the area of Education. 
However, there are still issues that need to be the subject of reflection and intervention, 
among them the quality of the teaching of Botany. This work aimed to investigate, 
through a documentary analysis, the teaching and scientific development of Botany in 
a night course of Degree in Biological Sciences. The aim was to identify barriers and 
potential for a teaching of Botany that favors significant learning. Through analysis of 
PPC and academic productions from the preparation of course work or research 
notices, teaching and extension, in spite of the institutional commitment to the 
development of development of teaching skills, the disciplines of Botany follow a 
countrywide guiding base, causing weaknesses in the teaching-learning process. The 
analyses of academic productions, in turn, evidenced that the indissociability between 
Research-Teaching-Extension during teacher training is not being contemplated in its 
entirety. The scientific deepening among students has happened superficially and 
inexpressively, especially in the area of Botany, where research has been separated 
from the educational field, there is a need to identify the causes of the distancing 
between licensees and scientific practice.  
 

Keywords: Career Development. Teaching-learning in Botany. Night higher 
education. Initial training. Research-Teaching-Extension. 

 

  



 
 

RESUNEM 

 

La formación inicial de profesores de biología se discute históricamente en el área de 
la Educación. Todavía, hay cuestiones que necesitan ser objeto de reflexión e 
intervención, entre ellas la calidad de la enseñanza de Botánica. Así, este trabajo 
objetivó investigar, a través de un análisis documental, la enseñanza y el desarrollo 
científico de la Botánica, en un curso nocturno de profesorado en ciencias biológicas. 
Con ello, se pretendía identificar obstáculos y potencialidades para una enseñanza de 
Botánica que favorezca aprendizajes significativos. A través del análisis del PPC de 
2017 y las producciones académicas además de trabajos del curso, edictos de 
investigación y docencia y de la extensión, los resultados señalaron que, aunque se 
compromiso institucional con el desarrollo de competencias docentes, las asignaturas 
sobre botánicas del curso siguen una base de orientación muy basada en el contenido, 
lo que muestra debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los análisis 
asociados a las producciones académicas, a su momento, revelaron que la 
indisociabilidad entre Investigación-Enseñanza-Extensión durante la formación de 
profesores de biología no está siendo contemplada en su totalidad. La profundización 
científica por parte de los egresados ha ocurrido de manera superficial y poco 
expresiva, especialmente en el área de la botánica, en que la investigación se ha 
separado del campo educativo, hay necesidad de identificar las causas del 
distanciamiento entre los licenciandos y la práctica científica. 
 

Palabras clave: Desarrollo profesional. Enseñanza-aprendizaje de Botánica. 
Educación Superior Nocturna. Formación inicial. Investigación-Enseñanza-Extensión. 
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Introdução 

A formação inicial e continuada de professores de Biologia perpassa uma 

trajetória histórica de muitos entraves, sendo uma das principais temáticas discutidas, 

nas últimas décadas, na área da Educação. Segundo Romanowski et al. (2017), as 

reflexões que sucedem tais discussões têm contribuído para a melhoraria significativa, 

em diversos âmbitos, da licenciatura na área.  

A despeito disso, da extrema relevância científica, social e tecnológica da 

Biologia para sociedade contemporânea e do papel que a mesma desempenha na 

formação de cidadãos críticos, autônomos e capazes de entender seu papel na 

sociedade (SANTOS et al, 2020), ainda permanecem inúmeros problemas ao longo 

da formação inicial do docente de Ciências Biológicas (CB), que se ramificam 

atingindo não apenas a estrutura central da área, mas também as subáreas que dela 

derivam, a exemplo da Botânica, foco do presente estudo (ELIAS; RICO, 2020).  

Tratando-se de um importante eixo integrador da matriz curricular do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas (LCB), a Botânica assume um papel de destaque 

na formação inicial de professores de Ciências e Biologia. Contudo, seu ensino tem 

figurado no cerne de denúncias entre autores, por configurar-se de maneira a 

colaborar para a emergência de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

Como uma das características frequentemente apontadas como potencializadora de 

dificuldades, está a constituição de sua abordagem, ainda que nos dias atuais, ser 

ancorada em teoria excessiva e de forma descentralizada a realidade dos licenciandos 

(SANTANA; FERNANDES, 2020; MOREIRA; FEITOSA; QUEIROZ, 2019; FONSECA; 

RAMOS, 2018).  

Todavia, as dificuldades inerentes aos conteúdos curriculares da própria 

Botânica não são os únicos entraves a antagonizarem a formação docente em CB. 

Há, ainda, questões, como a vulnerabilidade social, que podem se tornar 

deflagradoras de segregação e evasão. Para Souza (2016), o Brasil apresenta uma 

história de desigualdade socioeconômica e, até os dias de hoje, predomina uma 

cultura elitista cujos reflexos se revelam, dentre outras formas, na dificultando de 

ingresso e/ou permanência no processo educacional por parte daqueles que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. Essa temática é estrutural e 

sintomática, visto que tem figurado no cerne de denúncias entre autores desde a 

implementação de cursos superiores noturnos (CSN) como medida de inclusão social 
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para a expansão do acesso às Instituições de Ensino Superior (IES) (CORREA et al, 

2017). 

Diante o exposto, o objetivo do presente estudo foi investigar, através de uma 

análise documental, o ensino e o desenvolvimento científico da Botânica no Campus 

Ceres do Instituto Federal Goiano. Pretendeu-se, com isso, identificar entraves e 

potencialidades para um ensino de Botânica que favoreça aprendizagens 

significativas (AUSUBEL, 1968) no Ensino Superior Noturno (ESN).  

Considera-se que esta pesquisa contribuirá para a formação inicial de 

professores de biologia e, consequentemente, para suas práticas profissionais, uma 

vez que fornece informações relevantes para a discussão de suas competências. 

Disso depreende-se que há tanto relevância científica quanto social, uma vez que o 

ensino de qualidade é, sobretudo, uma via de transformação de realidade (XAVIER; 

ARRAIS NETO; FEIJÓ, 2019).  

Breve contextualização histórica da Botânica na Educação Nacional e 

problemáticas no ensino de Botânica atual  

Em um contexto histórico, a Botânica enquanto ciência no Brasil teve seus 

primeiros indícios através das contribuições de Piso e Macgrave, por meio de estudos 

florísticos realizados, na região Nordeste, entre 1637 e 1648, que traziam como 

enfoque aspectos medicinais da flora da região. As observações botânicas na época 

eram norteadas por expedições estrangeiras, denominadas “missões”, as quais não 

puderam ser realizadas até o final do século XIX devido a uma política de isolamento 

implementada por Portugal, que culminou em uma severa segregação no Brasil. Foi 

somente ao final do século XVIII, com os esforços de alguns brasileiros, entre eles 

Frei José Mariano da Conceição Veloso, conhecido como o “pai da Botânica 

brasileira”, que a área retornou ao olhar científico, principalmente através da ótica 

naturalista de Frei José (BRASIL, 1987). 

A Botânica enquanto área de ensino formal, em uma retrospectiva na história 

da Educação Nacional, surgiu somente ao final do século XIX, com a integração dos 

conteúdos curriculares previstos, na época, para essa área específica da História 

Natural, que tinham como enfoque estudos dos seres vivos, durante a Educação 

Básica (EB). No Ensino Superior (ES), a Botânica se inseriu também no contexto da 

História Natural, tornando-se uma das áreas de maior prestígio no primeiro curso de 



3 
 

formação inicial de professores em CB na antiga Universidade do Brasil, atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (FONSECA; RAMOS, 2018). 

Já no século XX, o cenário da Educação passou muitas transformações. Em 

um panorama geral dos eventos ocorridos, destacamos a influência das tendências 

de ensino ao decorrer da década de 1950 até os ao 2000, que cunharam fortes 

mudanças. Em 1950, ainda no cenário da Guerra Fria, o objetivo do ensino era voltado 

a formação da elite por meio de experimentações subsidiadas por aulas práticas, 

através de uma concepção neutra da ciência. Entre a década de 1970 a 1990, em 

virtude da guerra tecnológica e da força do mercado de trabalho, o objetivo do ensino 

voltou-se a formação de cidadão-trabalhador, subsidiado por projetos e discussões a 

fim de estimular o pensamento lógico-crítico. Entre 1990 a 2000, com a globalização, 

o objetivo do ensino voltou-se a formação do cidadão-trabalhador-estudante, 

subsidiado por atividades com implicações sociais (KRASILCHIK, 2000). 

 Nesse contexto, foi a partir da determinação de o ensino de Ciências ser 

ministrado em todas as séries do Ensino Fundamental, por meio da Lei nº4.024, 

prevista pela Diretrizes e Bases da Educação, que o ensino de Ciências recebeu maior 

destaque na Educação Nacional. Anteriormente, tal obrigatoriedade limitava-se a 

apenas às duas últimas séries do Primeiro Grau (TRIVELATO; SILVA, 2014). Desde 

então, transformações políticas, econômicas e sociais, ocorridas ao longo do século 

XX cunharam mudanças nas disciplinas de Ciência (KRASILCHIK, 2000).  

À medida que tais mudanças aconteciam, o ensino de Ciências passou a figurar 

uma temática centrada em investigações, discussões e denúncias entre diferentes 

autores (DELIZOICOV, 1980; KRASILCHICK, 1987; CARVALHO, 1992; FOUREZ, 

2003). Apesar de, historicamente, o mesmo colecionar muitos êxitos, a fragilidade em 

sua prática ao longo do processo educacional oportunizou, também, duras críticas e 

importantes reflexões. Entre elas, destaca-se o fato de o ensino de Ciências ser 

ancorado em uma base exacerbadamente teórica, descontextualizada e que enfatiza 

um processo de ensino-aprendizagem meramente memorístico e classificatório, 

sendo pouco significativo (AUSUBEL, 1968) e apartado de prática reflexiva, 

culminando na falta de engajamento e no desinteresse dos estudantes, por 

apresentar-se de forma enfadonha e desestimulante (KRASILCHIK, 2004).  
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Através dessa ótica, o ensino de Botânica tem recebido um maior destaque nos 

últimos anos, especialmente por apresentar similaridades negativas com o ensino de 

Ciências (KRASILCHIK, 2004). Assim como o ensino de Ciências, a Botânica, 

enquanto subárea da Biologia, tem sido apontada como uma área muito complexa, 

abrangendo uma enorme gama de conceitos, nomenclaturas, terminologias e 

aspectos simbológicos (CRUZ; JOAQUIM; FURLAN, 2011). De acordo com Silva et 

al. (2020), o ensino de Ciências está, historicamente, ancorado a metodologias de 

ensino baseadas em uma forte memorização de conceitos, nomes, mecanismos 

biológicos e regras, problemática que também tem sido diagnosticada no ensino de 

Botânica. 

Embora a Botânica seja uma área da ciência extremamente rica, a sua 

abrangência também impulsiona graves problemáticas ao longo do processo 

educacional, sobretudo no de ensino-aprendizagem. O ensino de Botânica, com base  

na literatura, tem sido comumente descrito como muito enfadonho, maçante e 

desestimulante, por apresentar uma abordagem pouco significativa e 

exageradamente teórica, culminando no desinteresse por parte dos discentes pela 

Botânica, sendo apontado, também, como uma das principais causas do 

distanciamento de professores de Ciências e Biologia em relação a essa área 

específica (NOGUEIRA, 1997; TOWATA; URSI; SANTOS, 2010; MACHADO; 

POLETTO; ALVES, 2019; SANTANA; FERNANDES, 2020). 

Apesar das plantas desempenharem inúmeros papeis de extrema importância 

para a vida, a Botânica na sociedade contemporânea tem sido reduzida a meros 

complementos alimentares ou itens decorativos (SALANTINO; BUCKERIDGE, 2016; 

MORO; CANTO-DOROW, 2020), o que é cunhado como cegueira e analfabetismo 

botânico. A cegueira botânica concerne à não percepção dos indivíduos sobre a 

relação entre homem-planta e planta-sociedade, uma vez que a visão social sobre as 

plantas se insere sob uma perspectiva negativa de desvalorização e rebaixamento em 

relação aos demais organismos vivos (WANDERSEE; SCHUSSLER, 1999). O 

analfabetismo botânico, por sua vez, refere-se ao desinteresse pela Botânica como 

área de desenvolvimento científico, e é norteado pelo desconhecimento da área em 

virtude de diversos fatores, entre eles a fragilidade do ensino de Botânica (UNO, 

2009). 
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 Refletindo sobre a relevância do ensino de Botânica, enquanto prática 

transformadora de realidade, defendemos a importância de aprender e ensinar os 

conteúdos da Botânica também como medida de superação de limitações sociais. A 

Botânica, assim como a Biologia de uma forma geral, está inserida em um contexto 

de grande significância para a sociedade contemporânea. Através dessa perspectiva, 

o ensino de Botânica, enquanto espaço de transformação, vem de encontro à 

formação de cidadãos críticos, reflexivos e culturalmente conscientes do papel da 

Botânica para a sociedade, subsidiados por um repertório conceitual e científico para 

além do senso comum, minimizando a perpetuação da Cegueira e Analfabetismo 

Botânico (URSI et al, 2018).  

Entre as demais dificuldades pontuadas acerca do ensino de Botânica, à luz da 

literatura, e que intensificam a perpetuação da cegueira e analfabetismo botânico, 

destacam-se: a) limitações na formação inicial e continuada de professores de 

Biologia para o ensino de Botânica; b) limitações de recursos tecnológicos e didáticos, 

restrito ao uso de slides; c) distanciamento entre pesquisas e conhecimento científico 

nas Escolas e Universidades; d) zoochauvinismo; e) abordagem fragmentada e muito 

teórica dos conteúdos; f) descontextualização do ensino; g) ausência de práticas; h) 

ensino memorístico e apartado de questionamentos; i) transmissão de conteúdo 

sobreposta à construção de conhecimento; j) ausência de abordagem histórica e 

evolutiva; l) ensino bacharelesco nas licenciaturas; m) indissociabilidade entre teoria 

e prática; n) ausência de prática reflexiva e exploração criativa (KINOSHITA, 2006; 

TOWATA; URSI; SANTOS, 2010; FIRMINO; ABREU, 2017; URSI et al, 2018; 

MACHADO; POLETTO; ALVES, 2019; SANTANA; FERNANDES, 2020; SOARES; 

SILVA, 2020). 

Ensino de Botânica na formação docente em Ciências Biológicas através da 

ótica Ausubeliana 

Embora o ensino de Botânica seja uma preocupação de longa data (ROSSO; 

TAGLIEBER, 1992; MORRETES, 1994; SILVA, 1999), a sua abordagem durante o 

processo formativo de futuros professores de Biologia, sobretudo nas LCB, tem 

recebido maior notoriedade somente nas últimas décadas. Apesar de constituir uma 

rica herança curricular ao longo da EB e ES, o ensino de Botânica durante a formação 

docente se insere em uma perspectiva educacional atrelada a muitas problemáticas 

(FONSECA; RAMOS, 2018). Além das dificuldades inerentes à própria Botânica, há, 
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ainda, o agravante de que, nas licenciaturas, mais do que aprender os conteúdos, 

precisam é preciso aprender a ensinar Botânica (SANTOS et al., 2015).   

Nesse sentido, atualmente o ensino de Botânica no ES permanece marcado 

por abordagens tradicionais e retrógradas, ancoradas em uma base conteudista, 

mecânica, desatualizada e distante da realidade sociocultural dos licenciandos 

(CRUZ; JOAQUIM; FURLAN, 2011; URSI et al., 2018), exibindo recortes 

metodológicos que remetem ao período áureo da História Natural (FONSECA; 

RAMOS, 2018). Através da ótica Ausubeliana, nota-se que a abordagem do ensino 

de Botânica na formação de futuros docentes de Ciências e Biologia, à luz da 

literatura, tem refletido a uma prática apartada de um processo de ensino-

aprendizagem realmente significativo e que mobilize competências para ensinar 

Botânica, uma vez que, “a aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos 

significados e os novos significados, por sua vez, são produtos da aprendizagem 

significativa” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 34). 

Para Ausubel, a aquisição de novos conhecimentos parte da assimilação a 

partir dos denominados conhecimentos subsunções, aqueles que foram previamente 

adquiridos pelos educandos, sendo este um fator determinante para a aprendizagem 

significativa. Dessa forma, os subsunçores presentes na estrutura cognitiva serão 

responsáveis por impulsionar o movimento de atribuir significado aos conhecimentos 

que ainda serão apropriados (AUSUBEL, 2003). Trazendo a Teoria de Aprendizagem 

Significativa (TAS) de Ausubel para o ensino de Botânica, percebe-se que a 

construção de conhecimentos específicos dessa subárea da Biologia está 

intrinsicamente relacionada à interação entre conceitos novos e preexistentes, por 

meio de uma diferenciação progressiva (MARIA; VIEIRA; CASTRO, 2018; ARAÚJO; 

SILVA, 2015). 

A título de exemplo, pode-se mencionar os conceitos preexistentes acerca das 

estruturas vegetativas (raiz, caule, folha) como subsunçores, responsáveis pela 

incorporação de conhecimentos específicos da Morfologia Vegetal na estrutura 

cognitiva dos licenciandos. Outro exemplo de subsunçores na aquisição de 

conhecimentos botânicos parte da interação entre os conceitos previamente 

estabelecidos sobre fotossíntese com os conceitos mais específicos da Fisiologia 

Vegetal (ARAÚJO; SILVA, 2015). Perfazendo assim, nota-se a importância de 

incorporar estratégias efetivas para que o ensino de Botânica na LCB supere as 
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dificuldades impostas por uma abordagem mecânica e tecnicista, adotando 

metodologias que possibilitem ao licenciando não apenas aprender, mas mobilizar e 

desenvolver competências para ensinar Botânica de maneira significativa (ARAÚJO; 

SILVA, 2015; SANTOS et al., 2015; URSI et al., 2018). 

Através dessa perspectiva, pontuamos, também, algumas potenciais 

estratégias para um ensino de Botânicas significativo nas LCB, sendo elas:  a) 

equidade entre teoria e prática na construção de conhecimentos botânicos; b) aulas 

interativas e dialogadas, que estimulem a prática reflexiva e o senso crítico dos 

licenciandos; c) contextualização dos conteúdos da própria Botânica; d) realização de 

práticas em outros ambientes para além da salas de aula, como campo e laboratórios; 

e) abordagem dos conteúdos botânicos para além dos processos biológicos, 

considerando aspectos históricos, culturais e sociais da Botânica; f) utilização de 

tecnologias e recursos didáticos modernos; g) uso do lúdico no ensino sobre as 

plantas; h) abordagem voltada à formação de biólogos licenciados, com ênfase na 

prática docente; i) integração da Botânica entre os segmentos pesquisa-ensino-

extensão (TOWATA; URSI; SANTOS, 2010; SANTOS et al., 2015; NASCIMENTO et 

al., 2017; SOUZA; GARCIA, 2018; URSI et al., 2018; SILVA et al., 2020). 

Ao refletir sobre tais potencialidades para o ensino de Botânica em um CSN de 

LCB, somos confrontados com alguns aspectos que merecem destaque. A primeira 

questão diz respeito à limitação de espaços e horários para a realização de práticas, 

sobretudo em campo, consideradas importantes por propiciar o desenvolvimento de 

importantes competências, como observação, comparação, indagação e reflexão 

(ARAUJO; SILVA, 2015; SILVA et al., 2015). A segunda questão remete à Tríade 

Pesquisa-Ensino-Extensão (TPEE) no ESN, cujos elementos, embora sejam 

considerados indissociáveis à formação inicial no âmbito do ES, não têm sido 

praticados em suas totalidades pelos discentes dos CSN, havendo uma limitação a 

apenas o segmento “ensino” (MARANHÃO; VERAS, 2017). 

Todavia, existem outras limitações vinculadas ao contexto do ESN e que 

dificultam a prática de construção de conhecimentos e desenvolvimento de 

competências para o ensino de Botânica nos cursos noturnos de LCB, sobretudo 

pelos licenciandos desempenharem outros papeis sociais para além do estudante. 

Como menciona Oliveira (2004):  
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Ser adulto, trabalhador, estudante, participante de sindicato — e pai 

de família, membro de grupo religioso, militante de partido político, etc. 

— são condições que, em diferentes combinações e com diversos 

significados, constituem formas peculiares de construção de 

conhecimento e de aprendizagem, evidenciando que o 

desenvolvimento psicológico é um processo de constante 

transformação e de geração de singularidades (p. 225). 

Parafraseando as considerações de Arroyo (1990), tais problemáticas podem 

estar atreladas, também, à generalização dos cursos noturnos que, embora possuam 

especificidades e demandas próprias, ainda são tratados como extensão do ensino 

diurno. Assim, urge a necessidade de promover reflexões quanto à abordagem do 

ensino nas IES noturnas, sobretudo nas LCB (SODRÉ-NETO; OLIVEIRA, 2015), 

oportunizando atualizações de estratégias significativas para o ensino de Botânica no 

contexto do ESN. 

Contexto social do Ensino Superior Noturno em meio a problemáticas sociais 

como agravantes de dificuldades no ensino de Botânica 

 Em uma breve contextualização histórica, os primeiros CSN no Brasil foram 

implementados somente entre 1945 e 1964, como medida de expansão do acesso à 

Educação Superior (EDS) no país (NOVAES; MEDEIROS; SILVA, 2018). Embora a 

oferta dos CSN constitua um marco para a educação nacional, o seu acolhimento 

inicial partiu das instituições privadas de ensino (IPE), em meio a uma forte relutância 

das Universidades Federais para a criação dessa modalidade (DURHAM, 2003). Por 

outro lado, a democratização do ES, através da oferta de cursos noturnos, 

anteriormente destinada unicamente às elites, beneficiou um público socialmente 

negligenciado, constituído, em grande parte, por jovens-adultos trabalhadores, que 

não tinham condições de abandonar o mercado de trabalho para buscar qualificação 

através do EDS (MENDES, 1986; NOVAES; MEDEIROS; SILVA, 2018). 

Já na década de 90, ocorreu uma reordenação das políticas públicas por meio 

da reforma do Estado, que influenciou diretamente uma profunda reestruturação das 

políticas educacionais. Cunhou-se, assim, a aprovação de leis que nortearam 

mudanças significativas para a EDS, especialmente a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação (LDB), no ano de 1996, representando um grande avanço rumo a uma 

maior democratização do ES no país (BARREIRO; FILHO TERRIBILI, 2007). 
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Contudo, muitas lacunas de caráter social ainda têm sido apontadas como 

antagonistas na EDS noturna (CORREA et al., 2017), sobretudo porque os CSN no 

país foram constituídos através da dicotomia entre educação e trabalho, em que as 

fortes desigualdades socioeconômicas impunham, e ainda impõem nos dias atuais, a 

condição de trabalhador-estudante ao jovem-adulto (GONÇALVES, 1987; FURLANI, 

1998). 

De acordo com Arroyo (1990), muitos fatores estão imbricados na dupla jornada 

entre trabalho-estudo, em que a figura do trabalhador-estudante, sobretudo nos 

cursos superiores noturnos, reflete a “incapacidade do sistema escolar brasileiro” em 

lidar com as desigualdades sociais no âmbito acadêmico (p.93). Assim, a dupla 

jornada do trabalhador-estudante tem sido motivada por fatores como a baixa renda 

familiar e a necessidade de sobreviver, à medida em que se busca qualificação no ES 

(MARANHÃO; VERAS, 2017).  

Refletindo sobre os diferentes papeis sociais desempenhados pelo público 

jovem-adulto das IES noturnas, para além da função de estudante, e que ainda nos 

dias atuais apresentam-se como fatores de segregação e evasão acadêmica, 

mencionamos, a título de exemplo, o papel da mulher-estudante no exercício da 

maternidade. A forte pressão social em limitar o papel da mulher-mãe-estudante 

unicamente à dedicação integral à maternidade e às atividades domésticas, sem 

considerar a dualidade vivenciada entre trabalho-estudo, reflete negativamente no 

desenvolvimento acadêmico, fazendo com que, em muitos casos, a evasão 

acadêmica seja a única opção para a dedicação integral aos outros papéis 

acumulados para além do de estudante (NUNES; SILVA, 2020). 

Todavia, existem outras problemáticas sociais atreladas ao processo formativo 

desses sujeitos adultos, sobretudo no ESN, que influenciam diretamente no 

desenvolvimento acadêmico e na forma com que os licenciandos se relacionam com 

o curso de LCB, e com a própria Botânica. Ponderando sobre algumas questões, à 

luz da literatura, destacamos como potenciais problemáticas: a) o acúmulo de 

diferentes papeis sociais para além do estudante b) vulnerabilidade social e 

desigualdades socioeconômicas como fatores limitantes; c) (des)estruturação familiar, 

aspectos cognitivos, afetivos e psicossociais; d) formação básica precária; e) 

insegurança urbana e barreiras constituídas entre residência e centro universitário; f)  

indisponibilidade de transporte (público e/ou privado) no horário em que as aulas 
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acontecem no ESN; g) dificuldades de acesso a Políticas de Assistência Estudantil 

(PAE) e bolsas de aperfeiçoamento (MENDES, 1986; GONÇALVES, 1987; FURLANI, 

1998; FILHO TERRIBILI, 2004; BARREIRO; FILHO TERRIBILI, 2007; CORRÊA et al, 

2017). 

Desse modo, julgamos pertinente exemplificar a forma com que algumas das 

problemáticas sociais supramencionadas se relacionam ao ensino de Botânica em um 

CSN de LCB. Assim, abordamos, como questão inicial, a complexidade do ensino de 

Botânica somada ao acúmulo de diferentes papeis sociais para além do de estudante 

na LCB como fatores negativos, uma vez que tal divisão, motivada principalmente pela 

dicotomia entre educação-trabalho (FURLANI, 1998), acaba limitando a interação dos 

licenciandos com a Botânica para além do espaço formal de ensino, dificultando a 

participação em outras atividades acadêmicas desenvolvidas em espaços e horários 

distintos, tais como práticas em campo e projetos de pesquisa-ensino-extensão 

(MARANHÃO; VERAS, 2017). 

A segunda questão diz respeito à relação bidirecional entre professor-aluno, 

em que os reflexos das dificuldades sociais dos licenciandos recai na abordagem dos 

conteúdos da Botânica durante a prática de ensino-aprendizagem, limitando, assim, 

os recursos e estratégias para o ensino de Botânica durante as aulas e em tempos e 

espaços alheios as salas de aula (MARANHÃO; VERAS, 2017; COSTA et al., 2019). 

A terceira, e última questão, destaca a precariedade da formação básica também 

como um aspecto negativo, uma vez que a construção de conhecimentos botânicos 

no ES está intrinsicamente relacionada à ressignificação de conceitos preexistentes, 

que atuam como subsunçores para a ancoragem de conceitos mais específicos da 

Botânica. Nesse sentido, uma formação básica precária, em que os assuntos 

botânicos foram abordados de maneira superficial ao longo da EB, torna-se um 

aspecto de dificuldades na construção de conceitos mais específicos da Botânica no 

ES (AUSUBEL, 2003; ARAÚJO; SILVA, 2015; URSI et al., 2018). 

Políticas de assistência estudantil, programas de Iniciação Científica e incentivo 

a formação docente 

Na tentativa de ampliar as condições de acesso e permanência nas IES por 

parte dos estudantes em situação de vulnerabilidade social, o Ministério da Educação 

(MEC) criou, em 2010, através do decreto nº7.224, o Programa Nacional de 
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Assistência Estudantil (PNAES), (BRASIL, 2010). Por esse motivo, é possível afirmar 

que o PNAES representa um marco para democratização do ES, mediante ações 

estruturadas em eixos distintos e complementares, embora nem sempre 

concomitantes, quais sejam: moradia estudantil, apoio do núcleo pedagógico e de 

saúde, acesso a creches, cultura, concessão de bolsas alimentação e transporte, 

inclusão digital, acesso e participação a ciência (SANTOS; MARAFON, 2016). 

A concessão de bolsas fomento à Iniciação Científica nas IES, por sua vez, foi 

implementada ainda no final da década de 80, pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através da criação do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) (MASSI; QUEIROZ, 2010). 

Décadas após, o Ministério da Educação implementou, em 2007, o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), integrado à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), objetivando superar 

fragilidades na formação inicial de professores (SILVEIRA, 2017). Posteriormente, o 

programa de Residência Pedagógica (RP) foi implementado visando assegurar uma 

maior vivência dos licenciandos no contexto educacional, para além do estágio 

curricular supervisionado (SILVA; CRUZ, 2018).  

Embora alguns benefícios sociais sejam ofertados aos licenciandos no âmbito 

do ESN, visando amenizar os impactos das desigualdades sociais nas licenciaturas e 

possibilitar a continuidade na formação docente e uma maior mobilização de 

importantes competências, ainda há uma enorme carência de investimentos na 

Educação, sobretudo na formação inicial de professores (ARAUJO; VIANNA, 2011). 

Esse pensamento se alinha com críticas de autores da escassez de pesquisas que 

tenham a Botânica como área temática, principalmente   o ensino de Botânica, 

denotando que, mesmo com a oferta de alguns benefícios, ainda há indícios de 

fragilidades que merecem atenção e intervenção (SILVA; CAVALLET; ALQUINI, 2005; 

URSI et al., 2018; SOARES; SILVA, 2020). 

Metodologia 

A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso (YIN, 2001), de 

natureza quali-quantitativa (FREITAS; JABBOUR, 2011), possuindo como aporte 

central uma análise documental (LUDKE; ANDRÉ, 1986), através da qual objetivou-

se identificar e discutir entraves e potencialidades no ensino de Botânica em um CSN 
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de LCB, voltado para a formação inicial de professores para o exercício da docência 

de Ciências e/ou Biologia no contexto da EB. A definição do Instituto Federal Goiano 

Campus Ceres como lócus da pesquisa, fundamenta-se pelo compromisso social 

firmado pela instituição e expresso em seus documentos, com a oferta de uma 

educação que promova o desenvolvimento integral dos discentes, preparando-os para 

o mundo do trabalho e para além dele.  

As fontes primárias da pesquisa consistiram no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), reordenado em 2017 para atender às competências da Resolução CNE/CP 

nº02/2015, e o ementário curricular (EC) correspondente às disciplinas de Botânicas. 

Em um segundo momento, buscando quantificar as produções acadêmicas em 

Botânica realizadas pelos licenciandos em CB, procedeu-se com a análise dos editais 

de pesquisa (2015-2021), ensino (2017-2020) e extensão (2017-2020), que 

encontram-se disponíveis no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), 

utilizado pelos Campi do Instituto Federal Goiano (IF Goiano). Sob esse mesmo 

objetivo, em um terceiro momento, houve consulta ao Repositório Institucional (RI), 

para levantamento dos Trabalhos de Curso (TC) (2014-2019). Os dados dos TCs 

previstos para 2020 não foram considerados, uma vez que, devido aos impactos da 

pandemia, a exemplo da mudança no calendário acadêmico, os mesmos ainda não 

foram disponibilizados no RI. 

As análises dos dados foram norteadas por leituras de autores que tratam da 

formação inicial de professores de Ciências e Biologia para a mobilização de 

competências para o ensino de Botânica (CRUZ; JOAQUIM; FURLAN, 2011; URSI et 

al, 2018; SILVA; ALQUINI; CAVALLET, 2005; SOARES; SILVA, 2020), no que tange 

às questões atitudinais que perpassam o PPC e o EC do curso de LCB. Adotamos, 

como critérios de inclusão para análise dos dados referentes ao levantamento das 

produções acadêmicas, apenas os trabalhos que tenham a Botânica, e suas 

subáreas, como área temática, e que tenha sido desenvolvida pelos licenciandos em 

CB, refletindo sobre as questões de ordem social que impactam diretamente na 

procura pelo desenvolvimento acadêmico no ESN. 

O ensino de Botânica no Instituto Federal Goiano Campus Ceres como reflexo 

das disciplinas de Botânica e produções acadêmicas 
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 A primeira questão a ser pontuada diz respeito à estruturação das disciplinas 

de Botânica por meio do PPC e do Ementário do curso de LCB. A reestruturação do 

PPC, no ano de 2017, foi uma das medidas adotadas pela instituição para atender às 

competências requeridas pela resolução nº02/2015, que objetivava promover 

atualizações significativas para o processo formativo dos futuros professores no 

âmbito do ES nas licenciaturas. Até então, o PPC do curso era embasado pela 

resolução nº12/2010, que tratava a formação inicial de professores de forma mais 

técnica e profissionalizante.  

A atual organização da Botânica, como componente curricular do curso de LCB, 

é feita entre cinco disciplinas obrigatórias, abordadas ao longo de oito períodos, além 

de três disciplinas optativas, compartilhadas com os alunos dos cursos de 

Bacharelado em Agronomia e Zootecnia, conforme observado na tabela 1: 

Tabela 1: Organização curricular das disciplinas de Botânica ofertada aos licenciandos em CB, 

considerando a Ementa Curricular e Carga Horária (CH). 

Disciplinas Ementa Curricular CH 

Algas, Briófitas 
e Pteridófitas 
(obrigatória) 

Algas, briófitas e pteridófitas (caracterização, aspectos 
evolutivos, classificação, identificação e importância ambiental 
e evolutiva). Aplicação de práticas pedagógicas voltadas ao 
ensino de Ciências e Biologia. 

 
36h 

 
 

Anatomia 
Vegetal 

(obrigatória) 

Célula vegetal, estrutura organelas e parede celular. 
Organização interna do vegetal. Tecidos de Formação 
(Meristemas), Tecidos de preenchimento (Parênquimas). 
Tecidos de sustentação (Colênquima e esclerênquima). 
Tecidos de revestimento e proteção (Epiderme e periderme). 
Tecidos vasculares (Xilema e Floema). Anatomia de órgãos 
vegetativos (raiz, caule e folha). Anatomia de órgãos 
reprodutivos (Flor, fruto e semente). Aplicação de práticas 
pedagógicas voltadas ao ensino de Ciências e Biologia. 

 
 
 

54h 

 
Organografia 

vegetal 
(obrigatória) 

Morfologia dos órgãos vegetativos (Raiz, Caule, Folha). 
Morfologia dos órgãos reprodutivos (Flor, Fruto e emente). 
Morfologia da plântula. Adaptações da estrutura vegetal ao 
ambiente. Agentes polinizadores, polinização, fecundação e 
dispersão. Aplicação de práticas pedagógicas voltadas ao 
ensino de Ciências e Biologia. 

 
 

54h 

 
Sistemática 

Vegetal 
(obrigatória) 

Categorias taxonômicas. Sistemas de classificação. 
Nomenclatura botânica. Chaves de identificação. Técnicas de 
campo e de herbário. Classificação, caracterização e evolução 
das Gimnospermas e Angiospermas. Principais Famílias de 
Angiospermas. Identificação de espécies do Cerrado. 
Aplicação de práticas pedagógicas voltadas ao ensino de 
Ciências e Biologia. 

 
 
 

54h 

 Mecanismo fotossintético, absorção e transporte de água, 
transporte de solutos orgânicos, nutrição mineral, ciclo de 
nitrogênio, crescimento e desenvolvimento e cultura de 

 
 

72h 
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Fisiologia 
Vegetal 

(obrigatória) 

tecidos. Aplicação de práticas pedagógicas voltadas ao ensino 
de Ciências e Biologia correlacionando os conteúdos 
abordados na disciplina. 

 
Melhoramento 

de Plantas 
(optativa) 

Evolução, centro de origem e diversidade das plantas. 
Sistemas de reprodução. Métodos de controle de polinização. 
Estrutura genética das populações. Endogamia e heterose. 
Bases genéticas e métodos de melhoramento de plantas 
autógamas, alógamas e de reprodução assexuada. 
Melhoramento de plantas visando resistência à doenças, 
pragas e adaptação a ambientes adversos. Biotecnologia 
aplicada ao melhoramento de plantas. 

 
 
 

54h 

Propagação de 
Plantas 

(optativa) 

Fundamentos sobre propagação de plantas. Propagação 
vegetativa natural e artificial. Organização e manejo de 
viveiros. Métodos de propagação de espécies cultivadas. 
Propagação de plantas in vitro. 

 
36h 

 
Produção e 

Tecnologia de 
Sementes 
(optativa) 

Importância das sementes. Formação e Desenvolvimento. 
Fisiologia das sementes: germinação, dormência, composição 
química, deterioração e vigor das sementes. Colheita, 
secagem, beneficiamento e armazenamento. Classes de 
sementes. Sistema de produção: Princípios da produção de 
sementes com alta qualidade genética, física, fisiológica e 
sanitária. Comercialização. Legislação. Qualidade. 

 
 
 

54h 

Fonte: Adaptação do PPC 2017. 

Em uma breve análise inicial do EC das disciplinas de Botânica ofertadas ao 

longo do curso de LCB, nota-se que tanto as disciplinas obrigatórias quanto optativas 

estão ancoradas em uma forte base teórica, pautadas em aspectos exageradamente 

classificatórios e em processos biológicos, apresentando características de um ensino 

conteudista (SOARES; SILVA, 2020), o qual pontuamos ser um potencial entrave para 

a formação inicial de professores de Ciências e Biologia no CSN de LCB. Embora tais 

assuntos possam ser considerados “mínimos” para a construção de conhecimentos 

botânicos no ES, é preciso atentar para a implementação de estratégias que o tornem 

a significativo para os licenciandos (AUSUBEL, 1968), superando estratégias 

tradicionais que enfatizam um ensino meramente memorístico e reprodutivo da 

Botânica (CRUZ; JOAQUIM; FURLAN, 2011; URSI et al., 2018). 

As características de um ensino conteudista nas disciplinas de Botânica do 

campus lócus remetem às considerações de Krasilchik (2004) sobre a abordagem 

conteudista do ensino de Biologia ser reflexo da gama de termos, conceitos e assuntos 

da própria área de estudo, o que já vem sendo denunciado como um aspecto 

antagonista do ensino de Botânica (CRUZ; JOAQUIM; FURLAN, 2011; URSI et al., 

2018). Quando consideramos que muitos licenciandos se relacionam com a Botânica 

apenas durante a aproximação dos conteúdos em sala de aula, em virtude das 
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limitações impostas pelos fatores sociais, e que inviabilizam a participação e 

realização de atividades em outros tempos e espaços, tal característica é vista com 

maiores preocupações por condicionar a percepção dos licenciandos um ensino de 

Botânica ao mero compartilhamento de conteúdo (SILVA, 2013). 

Segundo Figueiredo (2009), os conteúdos da Botânica “são trabalhados de 

forma fragmentada e desvinculados dos conteúdos da própria Botânica e de outros 

conteúdos da Biologia” (p.14). Através dessa perspectiva, notou-se que as disciplinas 

de Botânica ofertadas no CSN de LCB dialogam entre si, sendo esta uma 

potencialidade para o ensino de Botânica. A disciplina de Algas, Briófitas e Pteridófitas 

introduz os aspectos históricos e evolutivos das primeiras plantas vasculares e 

avasculares com as demais disciplinas. A organografia vegetal, que aborda as 

questões morfológicas mais específicas das plantas, estabelece um claro diálogo 

entre a disciplina de sistemática vegetal, pautada na intensa classificação taxonômica 

das plantas a nível científico. A anatomia vegetal, por possibilitar a compreensão das 

estruturas vegetativas a nível anatômico, a exemplo os vasos condutores, estabelece 

um importante diálogo com a fisiologia vegetal, que enfoca os processos bioquímicos 

e fisiológicos das plantas, a exemplo a produção de seiva bruta e elaborada (SILVA; 

ALQUINI; CAVALLET, 2005). 

Aprofundando um pouco mais além no EC, observamos alguns entraves e 

potencialidades, também, quanto à distribuição da carga horária das disciplinas 

obrigatórias e optativas da Botânica, ofertadas ao longo do curso, conforme exposto 

na tabela 2:  

Tabela 2: Distribuição da carga horária (CH) das disciplinas de Botânica ao longo do curso de LCB, 

em que: CHT= carga horária total; CHTe= carga horária teórica; CHP= carga horária prática; CH-

PCC= carga horária – prática como componente curricular. 

Disciplinas CHT CHTe CHP CH-PCC 

Algas, Briófitas e 
Pteridófitas (obrigatória) 

 
36h 

 
30h 

-  
6h 

Anatomia Vegetal 
(obrigatória) 

 
54h 

 
30h 

 
12h 

 
12h 

Organografia vegetal 
(obrigatória) 

 
54h 

 
30h 

 
9h 

 
15h 

Sistemática Vegetal 
(obrigatória) 

 
54h 

 
30h 

 
12h 

 
12h 

Fisiologia Vegetal 
(obrigatória) 

 
72h 

 
49h 

 
8h 

 
15h 
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Melhoramento de Plantas 
(optativa) 

 
54h 

 
48h 

 
6h 

- 

Propagação de Plantas 
(optativa) 

 
36h 

 
30h 

 
6h 

- 

Produção e Tecnologia de 
Sementes (optativa) 

 
54h 

 
48h 

 
6h 

 
- 

Fonte: Adaptação do PPC 2017. 

A princípio, destacamos como uma potencialidade a divisão da carga horária 

das disciplinas de Botânica atender os princípios norteadores da Resolução CNE/CP 

nº02/2015, mobilizando espaços para trabalhar os conteúdos através de uma maior 

articulação entre teoria e prática. Outra potencialidade, observada à luz da Resolução 

nº02/2019, diz respeito à implementação de uma carga horária específica para 

trabalhar práticas pedagógicas como componente curricular dentro das próprias 

disciplinas específicas do curso, incluindo a Botânica, através de uma maior 

mobilização de competências para aprender e aprender a ensinar os conteúdos 

específicos, recaindo na prática docente como um aspecto positivo para o ensino de 

Botânica, haja vista que aprender a ensinar botânica é, também, uma preocupação 

pontuada como um entrave na formação docente (BRASIL, 2015; SANTOS et al., 

2015; SOARES; SILVA, 2020). 

Como entraves, pontuamos o fato de que a disciplina obrigatória de algas, 

briófitas, pteridófitas não possui carga horária destinada à realização de práticas, 

sendo centrada unicamente em uma sólida abordagem teórica, pouco articulada com 

a prática pedagógica que concerne à CH-PCC, viabilizando debates acerca da 

possibilidade de implementação de práticas em disciplinas que possuem um maior 

embasamento evolutivo e histórico da Biologia serem exequíveis ou não. Outro 

entrave identificado diz respeito às disciplinas optativas de Botânica, compartilhadas 

com os cursos de Bacharelado em Ciências Agrárias e Zootecnia da instituição, as 

quais fundamentam-se unicamente por uma forte abordagem teórica, com uma carga 

horária pequena para se trabalhar a interlocução entre teoria e prática. Contudo, nas 

disciplinas optativas há, ainda, o agravante de não possuírem uma carga horária 

destinada à abordagem dos conteúdos específicos da Botânica através da prática 

pedagógica, inserida na CH-PCC, por serem disciplinas idealizadas para serem 

ofertadas nos cursos de bacharelado em Ciências Agrárias. 
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Em relação às produções acadêmicas desenvolvidas pelos licenciandos em 

CB, por sua vez, foram identificados mais entraves do que potencialidades, conforme 

observado, inicialmente, na figura 1:   

Figura 1: Levantamento das produções acadêmicas desenvolvidas pelos licenciandos em CB, 

entre 2014-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados levantados evidenciaram que o desenvolvimento científico entre os 

licenciandos tem acontecido majoritariamente através da obrigatoriedade dos TCs 

para o requerimento do título de licenciado em CB. A participação dos discentes em 

outros segmentos científicos, como os que compõem a tríade pesquisa-ensino-

extensão (TPEE), prevista pelo artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 como 

indispensável à formação acadêmica nas IES (MOITA; ANDRADE, 2009), tem 

ocorrido de forma extremamente superficial e inexpressiva. Nesse sentido, os dados 

obtidos representam mais do que o destaque de um potencial entrave, sendo, 

também, uma grave denúncia de que a indissociabilidade entre pesquisa-ensino-

extensão no CSN de LCB, no campus lócus da pesquisa, não tem sido praticada em 

sua totalidade, o que é uma realidade compartilhada com outras IES (MARANHÃO; 

VERAS, 2017; SILVA; RESENDE, 2017). 

Compreende-se a imprescindibilidade da articulação entre a TPEE e os TCs 

para a mobilização e o desenvolvimento de competências ainda nas próprias IES. 

Considera-se que a aproximação dos licenciandos em relação ao “fazer científico” 

(URSI et al., 2018) minimiza os impactos de uma formação alienada, reclusa apenas 
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à percepção do ambiente formal de ensino, permitindo aprimorar técnicas e 

habilidades, bem como contribuindo para que os profissionais tenham consciência do 

papel social-profissional que possuem e devem exercer (OLIVEIRA; FERRAZ, 2019). 

Um outro entrave evidenciado pelos dados levantados, remete à baixa procura pela 

Botânica como área temática nesse segmento científico (31 trabalhos), apresentando-

se distante da realidade dos licenciandos e podendo ser um indicativo de profundas 

fragilidades sociais no contexto do CSN de LCB. Vale ressaltar, no entanto, que, 

embora a demanda de participação seja pequena, ela ainda existe (MARANHÃO; 

VERAS, 2017).  

Os dados evidenciaram, também, que a prática científica em Botânica tem sido 

embasada por estudos majoritariamente relacionados a atividades em campo e 

laboratoriais, no que concerne à sistemática e à fisiologia vegetal. Do quantitativo de 

31 trabalhos, apenas 4 abordaram o ensino de Botânica como área temática, 

indicando para um desenvolvimento de competências apartadas do campo 

educacional, mesmo se tratando de um curso de licenciatura, problemática também 

identificada e discutida por Freitas e Araújo (2012).  

Considerações finais 

Percebe-se, através das análises do PPC e EC, que as disciplinas de Botânica 

ministradas no CSN de LCB do campus lócus da pesquisa preocupam-se com a 

mobilização de competências para o ensino de Botânica na formação inicial de 

professores de Biologia, sendo um ponto bastante positivo. Contudo, ainda é 

perceptível a existência de alguns entraves na organização curricular das disciplinas, 

uma vez que nem todas possuem uma articulação entre teoria e prática e/ou práticas 

como componente curricular, estando embasadas exclusivamente por um sólido 

referencial teórico. Todavia, devido à nova reordenação prevista para o PCC dos 

cursos de licenciaturas, em virtude da implementação da Resolução nº02/2019, se faz 

necessário investigar a profundidade dessas mudanças para as disciplinas de 

Botânica e discutir sobre os entraves e potencialidades que elas atribuirão para o 

ensino de Botânica.  

As análises das produções acadêmicas evidenciaram um forte distanciamento 

entre os licenciandos e a prática científica, sendo fomentada, majoritariamente, pela 

obrigatoriedade dos TCs. Nesse sentido, mais do que uma grave denúncia de que a 
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indissociabilidade entre a TPEE não esteja sendo praticada, em sua totalidade, entre 

os LCB no campus Ceres, é, também, um indicativo da existência de profundas 

problemáticas sociais inseridas no contexto do ESN, e que têm persistido ao longo 

dos anos. Contudo, o presente estudo apresenta dados incipientes para determinar, 

com precisão, quais fatores têm limitado a integração dos licenciandos nos segmentos 

científicos, consequentemente refletindo na baixa procura pela Botânica como área 

temática para o aprofundamento científico, fazendo-se necessário promover outros 

estudos para identificar tais problemáticas e propor meios de superá-las. 

Considerando a enorme carência de pesquisas em relação ao desenvolvimento 

jovem-adulto-estudante no ESN, propõe-se investigar, em outros estudos, a 

percepção dos docentes de Botânica em relação às problemáticas sociais dos 

licenciandos e a como elas têm afetado a implementação de estratégias para o ensino 

de Botânica. Em um contexto onde a existência de vulnerabilidade social pode facilitar 

segregação e evasão, outro entrave a ser discutido com maior profundidade consiste 

no nível de adoecimento dos professores de Botânica em relação aos demais 

docentes da Ciências Biológicas, por trabalharem em uma área diretamente afetada 

pelo contexto socioeconômico e sociocultural dos licenciandos. Por fim, devido aos 

impactos da pandemia, seria importante verificar o comportamento dessas 

dificuldades também no ambiente virtual de aprendizagem. 
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