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O ensino de Botânica (EB) cada vez mais exige um tratamento didático que 

direcione a atenção e o envolvimento dos alunos em sala de aula, já que o interesse 
pelo tema é muito pequeno, provavelmente pela carência de atrativos didático- 
pedagógicos. Neste trabalho, realizamos um levantamento bibliográfico nos anais do 
Congresso Nacional de Botânica (CNBot) com o objetivo de traçar um panorama das 
pesquisas sobre o EB no Brasil, especialmente no que se refere à produção e ao uso de 
objetos didáticos voltados a esse tema. No primeiro momento, foi realizada uma busca 
por trabalhos relacionados a objetos didáticos destinados ao EB, a partir de consulta 
ao site www.botanica.org.br. Foi consultado o banco de dados dos Anais do 54º ao 
67º CNBot (edições disponíveis on line) usando o termo “ensino de botânica” para 
palavras-chave e título. Em seguida, foi realizada a filtragem dos trabalhos que 
tratavam de objetos didáticos. Na busca foi encontrado um total de 133 trabalhos e, 
após a filtragem, resultou em 64 trabalhos relacionados ao EB e a objetos didáticos. 
As variáveis usadas para caracterizar a produção foram: ano de realização do evento, 
distribuição geográfica dos trabalhos, número de autores por publicação, modalidade, 
área da botânica, público-alvo e nível de ensino abrangido. O ano de 2014 apresentou 
o maior número de trabalhos publicados (12). Minas Gerais foi o estado com maior 
número de resumos sobre o tema. O número de autores por trabalho variou de um a 
15, mas a maior parte foi realizada por três autores. Do total de 25 modalidades 
didáticas identificadas, os jogos se destacaram (20). Dentre as temáticas, morfologia 
vegetal foi a mais comum, com um total de 20 trabalhos. O público-alvo 
predominante nos trabalhos foram os alunos do ensino fundamental. Observou-se que 
houve um crescimento em relação aos trabalhos voltados para o ensino de Botânica 
com a perspectiva de trabalhar com objetos didáticos ao longo dos anos estudados. 
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