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Atualmente, o ensino de Botânica abordado no ensino fundamental é marcado por muitas 
dificuldades. Entre os problemas observados pelos educadores, está a falta de interesse 
dos estudantes por esse conteúdo. O ensino de Botânica, meramente descritivo, não 
atende aos interesses dos estudantes que esbarram em mudanças e avanços tecnológicos, 
chegando a causar aversão e desinteresse na maioria dos alunos. A partir destas 
observações faz-se necessário buscar alternativas que contribuam com a melhoria do 
ensino de Botânica no ensino fundamental. Este trabalho objetivou avaliar a eficiência do 
uso de recursos lúdico-didáticos, no caso maquetes, para o ensino dos principais temas 
botânicos através de duas aulas, sendo conduzido em turmas de 3ª a 4ª série. Na primeira 
aula foi aplicado o conteúdo, usando como recurso didático, somente o quadro negro. Já a 
segunda aula, contou com uso de maquetes para esta apresentação. O uso de maquetes foi 
mais eficiente do que a aula utilizando o quadro negro, a avaliação foi feita através da 
análise de questionários aplicados aos alunos os quais mostraram um aproveitamento de 
73% com uso de maquetes contra 32% sem o uso destas. Usando as maquetes houve 
mudança substancial no comportamento dos educandos, os quais se mostraram muito 
interessados e concentrados no conteúdo, as conversas paralelas foram quase nulas, o que 
facilitou a aplicação da atividade. Esta melhora provavelmente está relacionada ao fato de 
que a maquete proporciona uma forma mais fácil e atraente para aprender Botânica. As 
maquetes afirmaram-se como importantes ferramentas didáticas que contribuíram para 
formar imagens claras dos processos biológicos, facilitando a compressão de processos 
abstratos. Propõe-se então o uso de maquetes no Ensino Fundamental, pela sua eficiência 
e por facilitar o trabalho com a criança em uma importante etapa do seu desenvolvimento 
cognitivo estimulando suas faculdades motoras e a capacidade de abstração. 
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