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Dentre os problemas do ensino de Botânica destaca-se a escassez de metodologias que 
permitam gerar motivação nos alunos de forma eficaz. Assim, as feiras de ciências são 
uma importante estratégia que foge ao método tradicional de ensino. Objetivou-se, 
então, avaliar a utilização dessa estratégia, com conteúdo exclusivamente botânico, 
como fator motivador dos alunos expectadores de um colégio de ensino médio da rede 
pública estadual de Fortaleza-CE. Alunos das disciplinas de Criptógamas e 
Espermatófitas do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 
Estadual do Ceará foram divididos em 12 equipes; cada equipe produziu um infográfico 
em formato de banner e utilizaram outra ferramenta pedagógica à sua escolha para a 
apresentação na feira. Após a realização do evento, foram aplicados questionários nos 
alunos do colégio (299 alunos concordaram em participar da pesquisa) visando a coletar 
informações acerca da experiência vivida. Para as respostas de questões subjetivas, foi 
realizada uma análise de conteúdo, enquanto que, para as respostas das questões 
objetivas, foram calculadas proporções de respostas dentro das opções possíveis. Na 
análise dos questionários, os alunos responderam que a Botânica é importante por estar 
no seu dia a dia, destacadamente na alimentação e em medicamentos. Observou-se 
também que tanto a “Feira Botânica” quanto as estratégias utilizadas nela foram 
ferramentas interessantes para o ensino, despertando a curiosidade dos discentes do 
ensino médio pelo conteúdo exposto, uma vez que para 60,4% dos alunos, aulas 
externas, que fogem à metodologia tradicional expositiva, são mais atraentes. O papel 
da motivação na via de ensino-aprendizagem ficou evidente nas respostas sobre a 
dificuldade de entendimento dos conteúdos apresentados e no interesse pela 
apresentação. As equipes “Características Gerais das Fanerógamas” e “Macroalgas”, 
que utilizaram cordel e jogos didáticos, respectivamente, tiveram as estratégias mais 
bem recebidas pelos alunos da escola, obtendo bastante sucesso na interação e 
motivação com o público-alvo. Vale ressaltar, que ferramentas próximas do contexto 
do aluno, como as utilizadas pelos grupos citados, tem maior probabilidade de serem 
efetivas. Dessa forma, concluiu-se que a feira de ciências é uma ferramenta que 
desperta o interesse dos alunos pelos assuntos abordados, contanto que exista suporte 
para sua execução, podendo servir de complemento à metodologia tradicional 
expositiva. 


