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Atualmente os professores de graduação têm se deparado com alunos que possuem 
grandes dificuldades e desmotivação na aprendizagem de botânica por terem um 
currículo pobre ou até mesmo inexistente nesta disciplina durante o ensino médio. Para 
ultrapassar esta barreira, os modelos didáticos, que são representações de estruturas ou 
partes de processos biológicos, são excelentes alternativas. Durante as aulas, 
acompanhadas por um programa de Monitoria, percebeu-se que os estudantes tinham 
dificuldade no entendimento e visualização tridimensional do desenvolvimento dos 
frutos. Para tanto, este trabalho objetivou a confecção e aplicação de modelos didáticos 
da folha carpelar passando pelo fechamento do carpelo até a formação do fruto, na 
disciplina de Taxonomia e Morfologia de Espermatófitas I, da Universidade Federal do 
Amazonas - Manaus - AM. Inicialmente a metodologia empregada priorizava a 
confecção de um modelo didático de fácil acesso e aplicação e por isso utilizou-se 
massa de modelar, porém este material possui a desvantagem de ter pouca durabilidade, 
então testou-se, com sucesso, o uso do biscuit como material para a modelagem. Os 
modelos foram construídos das estruturas do ovário da flor com cortes transversais e 
longitudinais para melhor entendimento. Um dos modelos tinha o objetivo de mostrar a 
folha carpelar ou megasporófilo (constituída de epiderme, mesofilo, feixes vasculares e 
megasporângios) com suas estruturas anatômicas exageradamente dispostas e com 
camadas coloridas bem distintas umas das outras para melhor compreensão. A 
assimilação das estruturas anatômicas facilitou a visualização do fechamento da folha 
carpelar das Gimnospermas transformando-se no carpelo das Angiospermas. Com este 
conhecimento consolidado partiu-se para a confecção de modelos das principais 
variações dos tipos morfológicos do conjunto de carpelos ou gineceu das Angiospermas 
(gineceu unicarpelar, gineceu sincárpico com um lóculo e gineceu sincárpico com dois 
lóculos), buscando, desta forma, ilustrar a fusão e o número de lóculos dos carpelos, 
diferenciando-os do pistilo. Os resultados mostraram aspectos positivos do uso dos 
modelos didáticos em uma metodologia problematizadora para o ensino de botânica, 
pois eles subsidiaram a compreensão dos conceitos teóricos e comparação com os 
diversos tipos de morfologia encontrados nas flores femininas na natureza. Além disso, 
propiciaram a construção dos saberes botânicos a partir de uma prática interativa. 


