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A Botânica é uma área de grande dificuldade de aprendizado, uma das causas é a 
escassez de instrumentos adequados para as aulas práticas. A confecção de lupa 
alternativa, com materiais sustentáveis, pode ser um instrumento facilitador para o 
Ensino de Botânica. Considerando que, muitas escolas de educação básica da rede 
pública possuem um déficit de instrumentos facilitadores, as lupas podem ser uma 
alternativa viável. No intuito de tornar o Ensino menos abstrato, este trabalho teve 
como objetivo demonstrar e ensinar a confecção de um instrumento, sendo uma 
estratégia paralela e alternativa aos materiais convencionais. As lupas foram expostas 
no estande da II Feira de Ciências do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, 
sendo uma oportunidade para os estudantes apresentarem conhecimentos científicos 
através de suas produções. No evento, foram coletados dados por meio de pesquisa de 
opinião. A Feira faz parte do componente Prática de Ensino, da Licenciatura em 
Biologia, tendo como público alvo estudantes, professores e demais membros da 
comunidade escolar. As lupas confeccionadas podem auxiliar nas aulas e na 
observação de estruturas das plantas, como nervura foliar, pilosidade e órgãos 
reprodutivos. Foram utilizados materiais alternativos e de fácil acesso, como cola 
epóxi, garrafas PET incolores, tesoura. Previamente, foram cortados dois círculos na 
parte cônica da garrafa e unidos com cola epóxi, deixando um pequeno espaçamento 
sem ser vedado. Por essa abertura, foi acrescida água, após essas etapas, os círculos 
unidos foram vedados por completo. Com a pesquisa de opinião do público, os 
resultados indicaram que 72 pessoas avaliaram a II Feira de Ciências, sendo 18 
estudantes de cursos técnicos, 22 estudantes do curso de Licenciatura em Biologia, 9 
professores e 23 não informaram o vínculo com o campus. O público acredita que o 
evento tem um grande caráter investigatório. Além disso, 42 pessoas avaliaram 
especificamente o estande de confecção de lupas, onde 73,80% aprovaram a 
criatividade do estande. O público acredita que a lupa alternativa tem 73,80% de 
relevância para o Ensino de Botânica. Os resultados indicaram que os respondentes 
avaliaram positivamente as lupas. Essa alternativa de instrumento apresenta aspecto 
mais lúdico, aguçando a observação, manipulação e construção de novos modelos. 
Além disso, leva a uma reflexão ambiental, já que são utilizados materiais que nem 
sempre têm o descarte adequado, como as garrafas PET. (PIBIC/FAP-DF) 
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