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É notória a superficialidade e a ausência de contextualização dos conteúdos sobre
“sistemática e classificação dos seres vivos” apresentados nos livros didáticos de ensino
médio e, a falta de motivação dos alunos em estudar esse conteúdo. O presente trabalho
visou investigar como a construção de um herbário de plantas medicinais da Caatinga
pode auxiliar na aprendizagem do conteúdo Classificação dos Seres vivos. O estudo foi
realizado em uma escola pública de ensino médio do município de Sento-Sé – BA, em
julho de 2007, com alunos do segundo ano. A coleta de dados foi feita através
questionários semi-estruturados, anterior e posteriormente à aplicação da intervenção,
com questões abertas que buscavam resgatar o conhecimento dos alunos a respeito de
conceitos sobre o conteúdo investigado, sobre a diversidade da flora local e seu uso
tradicional.  Também foi realizado trabalho de campo e atividades práticas em sala de
aula, onde os alunos iniciaram o processo de criação do herbário na escola com a
montagem de exsicatas. Durante o processo de elaboração das exsicatas foram
discutidas características morfológicas das plantas, que foram utilizadas para
identificação do material, bem como regras de nomenclatura botânica e normas
sistemáticas. A identificação foi feita utilizando bibliografia especializada e consulta a
especialistas. O levantamento sobre o conhecimento e uso de plantas da flora local
permitiram um resgate dos conhecimentos tradicionais da comunidade e culminaram na
elaboração de uma cartilha sobre principais características e usos de plantas medicinais
da caatinga. As plantas citadas e utilizadas no trabalho são representativas da flora local,
comumente utilizadas com fins medicinais. Assim, este estudo avaliou a criação de
estratégias que possibilitem abordar o tema “classificação dos seres vivos” de forma
prática, onde o aluno participe efetivamente da construção do seu conhecimento, não
agindo somente como mero espectador, absorvendo o conteúdo proposto em sala de
aula. Observou-se que as atividades voltadas à realidade do educando facilitaram a
aquisição do conhecimento, notando-se o maior interesse e conseqüente acréscimo na
participação do alunado nas aulas. Verificou-se, portanto, que o processo de ensino-
aprendizagem contextualizado foi um importante meio de estimular a criatividade do
aluno, onde o mesmo pôde reavaliar ou reorganizar seus conhecimentos, valorizando o
ambiente local ao transformá-lo num ponto de partida para a formação do conhecimento
científico.
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