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No  modelo  de  aprendizagem  construtivista,  a  mudança  de  conceitos  é  vista  como  o
produto  da  interação  entre  as  concepções  já  existentes  e  as  novas  experiências.  Partindo
desse pressuposto, esta pesquisa consistiu de uma experiência pedagógica diretamente na
sala de aula voltada para o tema botânica com o objetivo de contribuir com a construção do
conhecimento nesta área. Para tanto, foram ministradas oito aulas práticas em sala partindo
de uma situação-problema em uma turma do segundo ano do Ensino Médio de uma escola
da  rede  pública  de  Vitória  da  Conquista  –  BA.  Todas  as  aulas  foram  preparadas
previamente  partindo  de  planos  de  aula.  Dois  questionários,  um  antes  e  outro  após  a
experiência  pedagógica  foram  aplicados  para  avaliar  a  eficiência  das  atividades
desenvolvidas  junto  aos  alunos,  bem  como  o  desempenho  do  aluno  em  relação  aos
conteúdos  abordados.  Cada  questionário  apresentava  onze  questões,  sendo  cinco  do  tipo
aberta e seis do tipo fechada. Estabeleceram-se duas linhas de avaliação, uma quantitativa
e  outra  qualitativa  para  a  análise  dos  resultados.  Todas  as  respostas  de  ambos  os
questionários  foram  tabuladas  e  lançadas  em  gráficos  possibilitando  melhores
interpretações  sobre  os  dados  coletados.  A  experiência  pedagógica  indicou  que  as  aulas
que utilizaram material biológico despertaram maior interesse dos alunos. Além disso, foi
percebido que oito aulas não foram suficientes para trabalhar os conteúdos selecionados na
pesquisa. Embora o tempo tenha sido exíguo, a supressão de alguns destes conteúdos não é
viável.  As  médias  das  respostas  obtidas  com  os  questionários  foram  maiores  no
questionário  final  mostrando  um  pequeno  avanço  no  rendimento  dos  alunos.  Pôde-se
perceber com isto, que a metodologia aplicada durante a experiência pedagógica interferiu
nas  concepções  que  os  discentes  apresentavam  sobre  os  conteúdos  de  Botânica
contribuindo  de  forma  significativa  com  o  processo  ensino-aprendizagem,  no  entanto,  é
preciso melhorar alguns métodos.
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