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Os  conteúdos  abordados  dentro  de  uma  sala  de  aula  exigem  do  educador  a  criação  de
estratégias que estimulem a discussão e o entendimento dos temas discutidos. Jogos, livros
e  histórias  em  quadrinhos  são  estratégias  educativas  conhecidas  que  impulsionam  a
curiosidade,  levando  ao  interesse  por  temas  educativos.  O  presente  trabalho  tem  como
justificativa estimular a criação de trabalhos práticos, atividades diferenciadas e dinâmicas
que desenvolvam o raciocínio dos alunos através da resolução de problemas e que torne as
aulas  mais  prazerosas.  Este  trabalho  é  o  relato  do  estudo  de  caso  de  uma  turma  de
licenciatura  em  Ciências  Biológicas  do  UNIBH,  realizada  durante  a  disciplina  de
Instrumentação em Botânica, que teve como atividade proposta a produção de histórias em
quadrinhos  para  serem  utilizadas  nos  ensinos  fundamental  e  médio.  Os  resultados
demonstram que os alunos têm grande dificuldade, quando não aversão, pelo conteúdo de
botânica.  A  atividade  indica  que  a  utilização  de  estratégias  diversas,  como  a  criação  de
histórias  em  quadrinhos,  incentiva  os  alunos  a  buscarem  pelo  lúdico  como  forma  de
ensinar botânica. Ao término da disciplina, os alunos demonstraram que a aversão inicial é
apenas  reflexo  de  uma  forma  tradicional  de  ensino,  meramente  descritivo,  muitas  vezes
com a memorização de nomes científicos, e que o ensino de botânica pode ser muito mais
prazeroso, tanto para professores quanto para alunos.
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