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A falta de tempo, desinteresse dos alunos, excesso de termos específicos, extenso conteúdo
e  preocupação  com  os  vestibulares  estão  entre  os  principais  motivos  relatados  pelos
professores  da  Educação  Básica  em  relação  à  dificuldade  em  ensinar  Botânica  para
crianças  e  adolescentes.  O  objetivo  desse  trabalho  foi  propor  atividades  didáticas  que
facilitem  o  ensino  de  Botânica  tornando-o  mais  contextualizado,  atrativo  e  prazeroso.
Foram  desenvolvidas  duas  estratégias  de  ensino,  envolvendo  jogos  didáticos  e  a  rede
virtual  de  relacionamentos  Orkut.  Ambos  os  recursos  didáticos  foram  criados  para  o
conteúdo  de  Biomas  Brasileiros  e  desenvolvidos  para  cinco  turmas  do  1º  ano  do  Ensino
Médio  de  uma  escola  pública  da  rede  estadual  de  Uberlândia,  Minas  Gerais.  Os  jogos
“Cenários do Brasil” (quebra-cabeça) e “Que Bioma que é?” foram confeccionados a partir
de imagens e textos sobre clima, solo,  vegetação, fauna e aspectos  culturais  relacionados
com cada um dos seis biomas.  A proposta dos jogos era que os  grupos,  em colaboração,
pudessem  caracterizar  corretamente  os  biomas  associando  as  informações  contidas  em
fichas com cada um deles. O Orkut foi o meio de facilitar o acesso dos alunos a imagens e
informações acerca da vegetação de cada bioma.  Foi  criado um perfil  de um membro da
rede  de  relacionamentos,  chamado  de  “Turista  Bio”  que  viajava  por  todo  o  Brasil  e
disponibilizava  para  seus  amigos  fotos  e  descrições  de  tudo  que  estava  conhecendo  da
natureza local. Em aula, os alunos eram incentivados a interagir com esse personagem e a
socializar  com  a  turma  o  conhecimento  que  ele  trazia.  Ao  analisar  as  propostas
apresentadas,  corroboramos  a  eficiência  dos  jogos  e  verificamos  que  as  redes  de
relacionamento  podem  ser  estratégias  didáticas  eficientes,  desde  que  planejadas  e
moderadas  ativamente  pelos  professores  que  podem  orientar  as  atividades  de  maneira  a
otimizar o tempo para a abordagem do conteúdo.
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