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RESUMO

A química é vista pelos alunos como uma disciplina de difícil compreensão. Muitos
fatores contribuem para essa visão, uma vez que o mesmo frequentemente é
ofertado por meio de memorizações e do ensino mecanizado, sem levar em
consideração o cotidiano do aluno. É preciso desmistificar o ensino de química e
encontrar possibilidades de superação. Uma das formas é contextualizar o ensino e
encontrar métodos que facilitem essa aprendizagem. O presente trabalho foi
baseado nas teorias de Vygotsky e Paulo Freire, fazendo um link do uso de chás,
pelos idosos que fazem parte do cotidiano do aluno, com os princípios ativos das
plantas medicinais, utilizado como tema gerador para tornar o conteúdo de funções
orgânicas mais atrativo e significativo. Ao mesmo tempo, promove a interação dos
jovens com os idosos e a possibilidade de incluir o conhecimento científico, vez que,
em times, foi pesquisado os princípios ativos, suas ações terapêuticas e toxicidade,
comprovando a importância do conhecimento popular que vem se perdendo a cada
geração. Essa pesquisa foi desenvolvida com duas turmas do terceiro ano do ensino
médio, em uma escola estadual na cidade de Barra Mansa -RJ. Outras duas turmas,
em que o produto não foi aplicado, foram utilizadas para comparar os resultados. A
presença pedagógica foi muito valiosa contribuindo para uma pesquisa em sites
confiáveis e artigos científicos, vez que durante as aulas no laboratório de
informática da escola, havia a interação entre professor-aluno e uma participação
mais ativa. Durante as pesquisas foram desenvolvidos cartazes e panfletos, com
informações das plantas medicinais e seus princípios ativos, utilizados como recurso
didático em sala de aula e na interação durante a apresentação dos produtos na
Feira de Ciências da escola, que foi aberta à comunidade. A avaliação comprova
que o conteúdo de funções orgânicas foi compreendido pelos alunos, bem como, a
avaliação processual que ocorreu durante todo o processo. Esse produto está
disponível para os professores de Química e áreas afins, podendo fazer adaptações
ou não, de acordo com a necessidade da escola.

Palavras-chave: Metodologias ativas, Funções orgânicas e Produtos naturais.



ABSTRACT

Chemistry is seen by students as a discipline that is difficult to understand. Many
factors contribute to this view, since it is often offered through memorization and
mechanized teaching, without taking into account the student's daily life. It is
necessary to demystify the teaching of chemistry and find possibilities for overcoming
it. One way is to contextualize teaching and find methods that facilitate this learning.
The present work was based on the theories of Vygotsky and Paulo Freire, linking
the use of teas by the elderly who are part of the student's daily life, with the active
principles of medicinal plants, used as a generator theme to make the content of
organic functions more attractive and meaningful. At the same time, it promotes the
interaction of young people with the elderly and the possibility of including scientific
knowledge, since, in teams, active ingredients, their therapeutic actions and toxicity
were researched, proving the importance of popular knowledge that has been lost to
each generation. This research was developed with two classes of the third year of
high school, in a state school in the city of Barra Mansa -RJ. Two other classes, in
which the product was not applied, were used to compare the results. The
pedagogical presence was very valuable, contributing to research on reliable
websites and scientific articles, since during the classes in the school's computer lab,
there was the interaction between teacher and student and a more active
participation. During the research, posters and pamphlets were developed, with
information on medicinal plants and their active principles, used as a teaching
resource in the classroom and in interaction during the presentation of products at
the school's Science Fair, which was open to the community. The evaluation proves
that the content of organic functions was understood by the students, as well as the
procedural evaluation that occurred throughout the process. This product is available
for Chemistry teachers and related areas, and they can make adaptations or not,
according to the needs of the school.

Keywords: Active methodologies, organic functions and natural products.
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1 INTRODUÇÃO

A química, ainda nos dias de hoje, é vista com uma complexidade muito

grande pelos alunos e distante de sua compreensão. Diversos fatores têm

contribuído para que tal fato ocorra. Um deles é devido aos conteúdos de

química serem ofertados de forma mecanizada e descontextualizada. Uma das

formas de alcançar uma aprendizagem que faça sentido para o aluno é levar a

ciência ao seu mundo, a sua sociedade, fazendo-os compreender os

fenômenos ao seu redor.

O trabalho apresentado tem como base as teorias de Lev Semionovitch

Vygotsky e Paulo Freire. Vygotsky enfatiza a importância do papel das relações

sociais no desenvolvimento intelectual. Para ele, o homem é um ser que se

forma em contato com o seu meio social. Neste trabalho é enfatizado, em um

primeiro momento, a importância da relação entre jovens e idosos, valorizando

a cultura popular, trocando experiências e informações, onde são formados, e

ou confirmados, os conceitos prévios referentes ao uso das plantas medicinais.

Em um segundo momento são realizadas pesquisas e estudos, ocorrendo a

correlação entre os conhecimentos prévios, ou zona de desenvolvimento real,

com o intermédio da professora (zona de desenvolvimento proximal), que

relaciona e promove o conhecimento das funções orgânicas, partindo do

conhecimento popular sobre as plantas medicinais, através do estudo das

estruturas de seus princípios ativos, atingindo assim o desenvolvimento

potencial dos alunos.  Para Rocha e  Vasconcelos (2016, p.2):

(….) Cabe ao professor planejar e conduzir um processo contínuo de
ações que possibilitem aos estudantes, inclusive aos que têm maiores
dificuldades, irem construindo e aprendendo o assunto pretendido,
em momentos sequenciais e de complexidade crescente.

Para Freire, uma educação humanizadora requer cultivar o

conhecimento de forma interdisciplinar articulando dialeticamente a experiência

da vida prática com a sistematização rigorosa e crítica. É a partir dessa

perspectiva que Freire propõe a discussão do tema gerador em sua

fundamentação dialógica e radicalmente comprometida com a troca de saberes

num círculo de cultura. Neste trabalho busca-se estabelecer a relação entre o
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saber popular dos idosos com o uso de chás caseiros utilizados como

fitoterápicos, que é uma prática comum entre os idosos e avós, no cotidiano

dos educandos.

De acordo com as observações de Zitkoski e Lemes (2015, p.5):

A construção de uma racionalidade dialógica é possível a partir de um
trabalho sociocultural que tem por base a metodologia dos Temas
Geradores. Por este motivo é que sustentamos a fundamentação em
Freire de uma forma revolucionária de trabalhar o conhecimento,
porque sua proposta articula a dimensão epistemológica da existência
humana com a totalidade da vida em sociedade - as dimensões
política, ética, antropológica, entre outras.

Preconizando os ensinamentos de Paulo Freire e partindo do tema

gerador sobre o uso de plantas com fins medicinais, foi desenvolvido uma

sequência de metodologia ativa por desenvolvimento de projeto, que consistiu

inicialmente na elaboração de uma pesquisa, realizada pelos alunos, com

idosos do núcleo familiar, vizinhança e residentes em casa de longa

permanência, sobre os conhecimentos dos respectivos idosos referente às

plantas medicinais.

As plantas coletadas, através do levantamento, realizado com os

idosos, foram selecionadas e posteriormente pesquisadas em sites científicos

com a assistência da professora, para conhecimentos taxonômicos das

mesmas, estrutura das moléculas responsáveis pelas atividades biológicas

entre outras propriedades.

Assim, o uso de fitoterápicos, as ações dos seus princípios ativos e

efeitos colaterais foram utilizados como Tema Gerador para inserir o conteúdo

de Funções Orgânicas, mesclando teoria e prática. O uso de tema gerador é o

caminho para tornar o conhecimento de funções orgânicas mais interativo e

dinâmico, proporcionando aos alunos uma visão mais contextualizada da

química que além de ganhar uma dinâmica diferenciada, permitiu a interação

entre gerações e a inclusão social dos idosos, por meio da valorização dos

conhecimentos adquiridos pelos mesmos ao longo de suas vidas.
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Para finalizar esta sequência de metodologia ativa por projeto de

pesquisa, foram produzidos cartazes e panfletos, utilizados como recurso

didático na sala de aula e também para interação do público presente na Feira

de Ciências da escola. Após todo o processo foi aplicado uma avaliação de

caráter qualitativo e quantitativo evidenciando que a aprendizagem se deu de

maneira significativa.
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2 OBJETIVOS

Elaborar uma metodologia para o ensino de funções orgânicas,

inserindo os conhecimentos populares sobre plantas com atividades biológicas

como temas geradores, promovendo a inclusão da Terceira Idade através da

valorização e reconhecimento da cultura e o saber fitoterápico transferido de

geração para geração.

2.1 Objetivos específicos

Propor métodos que contribuam para uma aprendizagem significativa

do tema funções orgânicas, utilizando estruturas químicas responsáveis pelas

atividades biológicas encontradas em plantas de uso caseiro, cujo domínio de

conhecimento encontra-se fortemente presente na cultura popular, em especial

nas pessoas da terceira idade.

Agendar visitas e entrevistas em casa de repouso, possibilitando a

inclusão da terceira idade, valorizando o conhecimento popular e participação

dos idosos, além de promover um encontro de gerações, com trocas de

conhecimentos e experiências.

Comparar e complementar o saber comum com a pesquisa científica,

preconizando a valorização do conhecimento popular, e produzindo panfletos

explicativos de algumas plantas selecionadas.

Elaborar material de apoio para apresentação na Feira de Ciências que

possa ser utilizada como suporte pedagógico no ensino de funções orgânicas.

Avaliar o envolvimento e a compreensão demonstrada pelos alunos,

durante o desenvolvimento do projeto.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 As dificuldades no Ensino de química

Apesar de todos os avanços na educação, ainda é predominante no

Brasil o ensino tradicional e mecanizado, como no caso das funções orgânicas.

A química é considerada pelos estudantes uma disciplina de difícil

compreensão, abstrata e assinalada por muitos como entediante, assim, os

discentes não compreendem o motivo de se estudar essa disciplina.

Isso se deve ao fato do ensino de química, muitas vezes, ser transmitido

por meio de memorização dos conteúdos e fórmulas, dificultando a

aprendizagem e contribuindo para uma desmotivação dos alunos.

As aulas tradicionais contribuem para um descaso dos alunos em

relação a disciplina de química, o excesso de conteúdos aplicado de forma

célere, minuciosa e muitas vezes desnecessário, favorece a criação de um

abismo entre a química estudada em sala de aula e a química do cotidiano.

Segundo o Profº. Drº Zanon et al. (2010, p.211), é considerável ressaltar

que:
Importa admitir, portanto, que o sistema educacional, é organização
humana. Pressupõe compreendê-lo como resultante da interpretação
de significados e de interações de seus participantes. Desse modo, a
intenção explicitada pelo MEC é de, certamente, os PCNEM
auxiliarem “as equipes escolares na execução de seus trabalhos” e
de servirem de “estímulo e apoio à reflexão sobre a prática diária, ao
planejamento de aulas e sobretudo ao desenvolvimento do currículo
da escola, contribuindo ainda para a atualização profissional.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de 1998 já preconizava

que, os objetivos do ensino médio em cada área de conhecimento devem

abranger “o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, que

respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de

conhecimentos mais amplos e abstratos” (BRASIL,1998, p.6) para que os

alunos tenham uma visão geral do mundo ao seu redor.

Portanto, o aluno ao estudar a disciplina de química deve compreender

os fenômenos e as transformações químicas e físicas que ocorrem ao seu

redor para que possam organizar seus pensamentos de forma crítica,
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tornando-se capaz de fazer escolhas e julgamentos a partir de suas próprias

definições, construindo assim um conhecimento científico.

Porém, é importante salientar que a química deve ser entendida como

uma ciência inacabada, em construção constante possibilitando uma visão

crítica para os professores e discentes. Sendo assim, inevitavelmente,

documentos precisam ser reformulados, adaptados ou substituídos.

Em 2017 foi aprovado em lei o novo documento para o ensino médio,

Base Nacional Comum Curricular - (BNCC), (BRASIL, 2017), definindo um

conjunto de aprendizagens essenciais que será aplicado em todas as escolas

do país considerando as diferenças regionais e, inclusive, as diferenças

individuais.

A BNCC propõe uma organização por área de conhecimento, integrando

Biologia, Física e Química que compõem a área de Ciências da Natureza e

suas Tecnologias.

Isso não quer dizer que as disciplinas isoladas deixam de existir, mas

que, segundo a BNCC a organização do currículo de acordo com o Conselho

Nacional da Educação (CNE), Parecer CNE/CP nº 11/2009 (BRASIL, 2009, p.

8):

(...) não exclui necessariamente as disciplinas, com suas
especificidades e saberes próprios historicamente construídos, mas,
sim, implica o fortalecimento das relações entre elas e a sua
contextualização para apreensão e intervenção na realidade,
requerendo trabalho conjugado e cooperativo dos seus professores
no planejamento e na execução dos planos de ensino.

Essa organização contribui para que os conteúdos estudados em sala

de aula façam sentido para o aluno.

Uma das formas de propor novas estratégias são as Metodologias

Ativas que estimulam os professores buscando promover no educando a

autonomia e criticidade, despertando a curiosidade para que atinjam os

objetivos propostos.

Paulo Freire já presumia a necessidade de novas metodologias

(BERBEL, 2011, p.29):
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Encontramos em Paulo Freire (1996) uma defesa para as
metodologias ativas, com sua afirmação de que na educação de
adultos, o que impulsiona a aprendizagem é a superação de desafios,
a resolução de problemas e a construção do conhecimento novo a
partir de conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos.

Também para Vygotsky, o papel do professor é de ajudar o estudante a

aprender coisas novas, reinventando a educação e construindo conhecimentos.

Um dos conteúdos que requer a reinvenção na forma de ensinar é o

estudo das Funções Orgânicas, que muitas das vezes são transmitidas

somente por memorizações.

3.2 O estudo das Funções Orgânicas

As funções orgânicas são imprescindíveis para compreensão da vida. A

química orgânica trata dos compostos de carbono que representam mais de

90% dos compostos conhecidos, isso porque o carbono pode unir-se a outros

elementos formando cadeias ou anéis, mas por meio de seus grupos funcionais

podemos conhecer suas propriedades.

Apesar da grande variedade de compostos, os mesmos possuem

aspectos em comum:

1. Os compostos orgânicos normalmente são moleculares.

2. Um átomo de carbono faz quatro ligações covalentes.

3. Os átomos de carbono podem ligar-se a outros átomos de carbono e a

não metais, com mais frequência a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e aos

halogênios.

Devido ao grande número de compostos orgânicos e a necessidade de

organização para estudá-los, eles foram divididos em funções, também

chamadas de classe.

3.2.1 Hidrocarbonetos

São compostos formados exclusivamente por átomos carbonos e

hidrogênios, que ainda podem ser divididos em subclasses:
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a. Alcanos - apresentam cadeia aberta e ligações covalentes

simples entre carbonos.

b. Alcenos - apresentam pelo menos uma ligação dupla entre

carbonos.

c. Alcinos - apresentam ao menos uma ligação tripla entre carbonos.

d. Alcadienos - apresentam duas ligações duplas entre carbonos.

e. Cicloalcanos - semelhante aos alcanos porém ocorre em cadeias

em forma de um ciclo.

f. Cicloalcenos - semelhante aos alcenos porém ocorre em cadeias

em forma de ciclo.

g. Cicloalcinos - semelhante aos alcinos porém ocorre em cadeias

em forma  de um ciclo.

h. Aromáticos - Há pelo menos um anel benzênico na cadeia

carbônica.

Figura 1: Hidrocarbonetos

Alcano                  Ciclo-alcano Alceno           Benzeno

Fonte: Disponível em:

<https://pixabay.com/pt/illustrations/clorofluorcarbonetos-fluorateno-835796/>. Acesso em

15/05/20.

https://pixabay.com/pt/illustrations/clorofluorcarbonetos-fluorateno-835796/
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3.2.2 Haloalcanos

São alcanos que têm um átomo de hidrogênio substituído por um

halogênio. Os haloalcanos são também conhecidos como haletos de alquila.

O haloalcano 1,2-dicloro-1-fluoretano é exemplo de clorofuorcarboneto

(CFC), que é um dos responsáveis pela diminuição da camada de ozônio.

Figura 2: Clorofluorcarboneto (CFC)

Fonte: Disponível em:

<https://pixabay.com/pt/illustrations/clorofluorcarbonetos-fluorateno-835796/>. Acesso em

15/05/20.

3.2.3 Álcoois

O grupo funcional álcool contém uma hidroxila, que é um oxigênio ligado

a um hidrogênio (OH), que se liga a um átomo de carbono. O álcool etílico é

um dos compostos mais conhecidos deste grupo. O etanol é produzido pela

fermentação de carboidratos, que está presente nas bebidas alcoólicas,

combustíveis, etc.

A fórmula geral de um álcool é R - O - H, onde R é um radical alquila.

Figura 3: Etanol

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol>. Acesso em: 06/01/21.

https://pixabay.com/pt/illustrations/clorofluorcarbonetos-fluorateno-835796/
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3.2.4 Éteres

Os éteres possuem dois grupos alquila unidos a um oxigênio, conforme

fórmula geral R - O - R. O éter mais conhecido é o éter dietílico, utilizado em

cirurgias como anestésico.

Figura 4: Éter dietílico

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_et%C3%ADlico>.

Acesso em 06/01/21.

3.2.5 Fenóis

Ocorre quando uma hidroxila (OH) se liga a um anel aromático.

Antigamente o fenol era obtido a partir da destilação de alcatrão de carvão,

mas atualmente é sintetizado a partir do benzeno. Muitos fenóis são

responsáveis pela fragrância das plantas.

Um dos exemplos de fenol é o eugenol, responsável em maior parte

pelo odor e sabor do óleo de cravo.

Figura 5: Eugenol

Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Eugenol>.Acesso em 06/01/21.

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_et%C3%ADlico
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3.2.6 Aldeídos

Contém o grupo carbonila R - (CO) - H no final da cadeia carbônica. O

grupo R pode ser alifático ou aromático. Normalmente é escrito como CHO. Um

dos aldeídos é o formol, também conhecidos como metanal ou formaldeído que

é usado na preservação de espécimes biológicas.

Figura 6: Metanal

Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Metanal>. Acesso em 06/01/21.

3.2.7 Cetonas

As cetonas possuem fórmula R- (CO) - R’, em que os radicais R e R’ são

ligados ao átomo de carbono central. A cetona mais simples é a propanona,

conhecida como acetona, que dissolve uma quantidade imensa de compostos

orgânicos. A acetona é um solvente dos esmaltes para unhas.

Figura 7: Propanona

Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Acetona>.Acesso em 06/01/21.
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3.2.8 Ácidos carboxílicos

Formado através do grupo carboxila R - COOH. O ácido etanóico é um

ácido carboxílico muito conhecido como ácido acético, presente no vinagre,

que é formado quando o etanol do vinho é oxidado pelo ar.

Figura 8: Ácido etanóico

Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_etanoico>. Acesso em

06/01/21.

3.2.9 Aminas

As aminas são derivadas da amônia (NH3) e são classificadas como

primárias, secundárias ou terciárias de acordo com o número de hidrogênios

substituídos no nitrogênio.

A valina é um aminoácido essencial que não é produzido pelo organismo

e deve ser obtido por meio de dietas (SANTOS, 2019).

Figura 9: Valina

Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Valina>. Acesso em 06/01/21.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Valina
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3.2.10 Amidas

São derivadas de ácidos carboxílicos, em que o grupo OH é substituído

por nitrogênio trivalente.

A fórmula da amida é R - (CO) - NH - R resultante da condensação de

aminas com ácidos carboxílicos.

Uma das amidas conhecidas é o Tylenol, ou seja, paracetamol, uma

droga analgésica utilizada para tratar febre e dor leve ou moderada.

Figura 10: Tylenol

Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Paracetamol>.Acesso em: 06/01/21.

De forma resumida, podemos verificar algumas funções orgânicas na

Figura 11.
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Figura 11: Quadro de Resumo das Funções Orgânicas

Fonte: Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/834432637192500264/>. Acesso em:

20/12/20.

https://br.pinterest.com/pin/834432637192500264/
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A falta de interesse no estudo das Funções Orgânicas, que, na maioria

das vezes é ofertada através de memorizações e aplicações diretas de

fórmulas, contribui negativamente para a expansão do abismo entre o

educando e a química.

Marochio e Olguin (2013, p.2) validam que a aprendizagem baseada

somente na memorização não contribui para formação do educando:

Esse método de ensino acaba sendo uma simples
transmissão/recepção de conteúdos sem que haja uma aprendizagem
significativa, pois a memorização de fórmulas e símbolos, pouco
contribui para o desenvolvimento cognitivo, além de gerar a
desmotivação no aluno.

Para facilitar a aprendizagem dos educandos, tornando-os autônomos e

críticos, especialistas em educação buscam novas propostas pedagógicas para

sustentar as aulas.

Para que o ensino de funções orgânicas torne-se mais atrativo, são

necessárias algumas condições básicas para promover a autonomia através da

motivação dos educandos despertando a curiosidade nos mesmos, o que pode

ser alcançado com o uso das metodologias ativas.

3.3 Metodologias Ativas

As metodologias ativas são as formas de desenvolvimento do processo

de aprendizagem utilizando desafios que podem ser reais ou simulados e o

professor atua como mediador do conhecimento, ou seja, facilitador da

aprendizagem através de sua presença pedagógica tornando os alunos

protagonistas e produtores de conhecimento.

Quando as metodologias ativas são utilizadas, o aluno é estimulado,

através da problematização, a buscar soluções perante um problema

apresentado pelo professor mediador, permitindo uma reflexão a partir da

realidade social e conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos,

desenvolvendo autonomia, compreensão e responsabilidade no processo de

aprendizado.
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A aprendizagem, por metodologias ativas, a partir da resolução de

problemas ou desenvolvimento de projetos que tem ligação com o cotidiano do

aluno é denominada de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) ou

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), faz com que o aluno perceba

que existem várias maneiras de realizar uma tarefa. De acordo com Bacich e

Moran (2018, p.59) a aprendizagem baseada em problemas:

(...) tem sido utilizada em várias outras áreas do conhecimento, como
administração, arquitetura, engenharias e computação, também com
um foco mais específico que é a aprendizagem baseada em projetos
(ABP ou PBL). O foco na aprendizagem baseada em problemas é a
pesquisa de diversas causas possíveis para um problema.

Portanto, ao se trabalhar com a problematização torna-se necessário um

tema que deverá ser desenvolvido de forma a detalhar o processo educativo,

denominado de “tema gerador”. Termo que Paulo Freire já experimentava

segundo Santos (2015, p. 29):

A metodologia dos “Temas Geradores” foi construída na década de 50
do século XX, por Paulo Freire. Desta forma, surgiu a sua teoria do
conhecimento, na qual ele pressupõe um estudo da realidade que faz
surgir uma rede de relações entre situações significativas, numa
dimensão individual, social e histórica. É uma metodologia que tem no
diálogo sua essência, o que demanda do educador uma postura
crítica, de problematização constante, de estar na ação e de se
observar e se auto criticar nessa ação, trabalho que aponte na
direção da participação na discussão do coletivo.

Colombo e Berbel (2007, p.137) contextualizam essa ideia ao se

trabalhar com a Metodologia da Problematização (MP).

Esse caráter transformador da MP, refletindo o seu grande potencial
metodológico e educacional, dá-se por meio de sua proposta que se
coloca como mediadora entre a teoria e a prática. Em síntese, o
processo de ação (prática) – reflexão (teórico-prática) – preparando
para nova ação, leva o participante a desenvolver um compromisso
com a práxis. Seu potencial, portanto, prepara o cidadão para
atuações futuras com desafios cada vez mais complexos.

Vygotsky já tinha uma noção do papel do professor como mediador

mostrando a importância para o desenvolvimento do que ele denomina de
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processos mentais superiores, o que distingue o homem dos animais e que são

essenciais para a formação do conhecimento.

Para Vygotsky, o papel do professor é de ajudar o estudante a aprender

coisas novas reinventando a educação.

3.4 Vygotsky e a educação

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) se dedicou à construção de

estudos pilotos, sendo considerado o pai do socioconstrutivismo, também

denominada de sociointeracionismo. Estudou como as interações sociais

interferem no desenvolvimento e na aprendizagem das pessoas, dando ênfase

ao papel do educador no desenvolvimento intelectual do educando

(OLIVEIRA, 1993; REGO 1998).

Ele considera o homem em seus aspectos sócio históricos,

compreendendo-o em todo o processo e entendendo que ao modificar o

ambiente por meio de seu comportamento, consequentemente, influenciará seu

comportamento futuro. Para isso faz uso de instrumentos fundamentais para o

desenvolvimento do ser humano. Os instrumentos físicos, que são os objetos e

os abstratos (símbolos) que são crenças, valores e costumes.

Segundo Vygotsky, a relação entre o homem e o mundo é mediada por

símbolos, como por exemplo a linguagem.

Ao focar no pensamento e linguagem sabe que as trajetórias são

diferentes e independentes, porém se cruzam, aproximam-se e outras vezes

podem fundir-se e depois se afastam novamente.

Seu trabalho leva ao desenvolvimento de práticas conjuntas por meio do

uso da linguagem como um instrumento do pensamento e assim o homem se

constrói nas suas relações com o mundo. Para ele, o aprendizado não

ocorreria sem o contato do indivíduo com o meio.

De acordo com Vygotsky existem dois níveis de desenvolvimento: o real

e o potencial. O real pode-se realizar tarefas de forma individual e o potencial é

necessário a ajuda de um adulto ou pessoa mais capaz. A distância entre estes

dois níveis é conhecida como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).
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Figura 12: Zona de Desenvolvimento Proximal

Fonte: Disponível em:

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/15/8/breve-estudo-sobre-lev-vygotsky-e-o-socioi

nteracionismo>. Acesso: 20/12/20.

O professor deve atuar na ZDP aproximando essa aprendizagem,

potencializando o desenvolvimento através da interação social e da linguagem

até que a aprendizagem seja consolidada e novas aprendizagens se tornem

possíveis.

Ele distingue ainda dois tipos de conceitos: Espontâneos e Científicos.

Os conceitos espontâneos advêm de experiências pessoais do seu cotidiano

enquanto as científicas são adquiridas na escola por meio de ações

pedagógicas do ensino organizado do conhecimento científico.

Corrobora nesse sentido, Kaulfuss (2015, p.13):

As transformações de significado ocorrem não mais apenas a partir
da experiência vivida, mas, principalmente, a partir de definições,
referências e ordenações de diferentes sistemas conceituais,
mediadas pelo conhecimento já consolidado na cultura. O que
significa dizer que o professor ocupa um relevante papel e que pode
oferecer instrumentos e favorecer o desenvolvimento de signos para
atender às necessidades educacionais de seus alunos.

A intervenção pedagógica é fundamental na construção do

conhecimento científico que não ocorreria de forma espontânea.

O professor mediador amplia o processo de aprendizagem

estabelecendo relações dialógicas de ensino e aprendizagem, onde professor e

aluno aprendem juntos, segundo Freire (2005, p.91):

https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/15/8/breve-estudo-sobre-lev-vygotsky-e-o-sociointeracionismo
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/15/8/breve-estudo-sobre-lev-vygotsky-e-o-sociointeracionismo
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[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em
que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao
mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um
ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco
tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos
permutantes.

Assim, quanto maior a presença do professor como mediador, mais

curiosos seus alunos se tornarão, mais críticos e pensantes capazes de intervir

no mundo transformando sua realidade e sociedade.

O professor ao trabalhar no processo de ensino, partindo dos conceitos

espontâneos, com objetivo de alcançar os conceitos científicos, ele pode lançar

mão de temas geradores, muito abordados pelo educador Paulo Freire.

3.5 Paulo Freire e a educação

Paulo Freire nasceu em Recife-PE no dia 19 de setembro de 1921. Em

1943, Freire ingressou na Faculdade de Direito em Recife, se formou e,

posteriormente, exerceu a função de professor de Língua Portuguesa e

Filosofia da Educação.

Em 1955 fundou com outros educadores, o Instituto Capibaribe que em

tupi significa “rio das capivaras”, que era um rio da beleza de Recife. O Instituto

atraiu diversos intelectuais para discutir sobre ensinar e aprender, continuando

suas atividades nos dias atuais. Ficou conhecido nacionalmente e

internacionalmente devido ao seu Método Paulo Freire quando conseguiu

alfabetizar mais de 300 pessoas em 40 dias, onde também promovia

discussões de cunho social, apresentando críticas e conscientizando os

trabalhadores dos seus direitos como cidadãos. Com isso, foi perseguido pela

Ditadura Militar de 64 ficando preso por 70 dias. Após esse período ficou

exilado no Chile e depois viajou por vários países.

Após anistia retornou ao Brasil em 1980 e lecionou por 10 anos na

UNICAMP em São Paulo.

Faleceu em 1997 em São Paulo, vítima de insuficiência cardíaca.

Paulo Freire foi defensor da tendência progressista. Criou ideias e

métodos para educação. Suas metodologias são muito utilizadas no Brasil.

Uma de suas obras mais importantes foi Pedagogia do Oprimido publicada pela
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primeira vez em 1968. Em todos os seus livros Freire fala da virtude necessária

ao educador para que sua prática seja transformadora (FREIRE, 2005).

Para uma prática que transforme o indivíduo, Freire aposta na educação

problematizadora, em que os educandos têm uma fonte de conhecimentos

inesgotáveis conquistada por meio das experiências acumuladas, o que o

educador problematizador não pode ignorar.

Assim, o senso comum e o saber popular são fundamentais na formação

do indivíduo.

De acordo com Santos (2015, p.15), o tema gerador começa a imbuir no

indivíduo uma forma de pensar criticamente conforme descreve abaixo:

Os temas geradores, quando utilizados como metodologia
pedagógica em sala de aula, fazem com que o educador perceba, de
certa forma, o universo em que está inserido o educando. Neste
contexto, com o devido planejamento, surgem os temas geradores
para interessar os educandos e envolvê-los na metodologia e
possibilitar maior aprendizagem.

Em sua compreensão e buscando definir de forma mais abrangente,

Santos (2015, p.13), explana sobre a importância do tema gerador no seu

trabalho:

O trabalho com a metodologia baseada no “Tema Gerador”, de certa
forma, traz uma maior proximidade com meus educandos, que
participam dos momentos de problematização, gerando um diálogo e
uma capacidade de aprendizagem.

Portanto, uma educação dialógica estabelece a comunicação do

indivíduo com o mundo e do mundo com o indivíduo transformando-o num ser

com uma consciência crítica.

Para Freire a relação dialógica, por meio da problematização e uso de

temas geradores, consegue romper a educação autoritária conduzindo o sujeito

a uma educação libertadora, reduzindo o abismo entre o senso comum e o

conhecimento científico. Para isso, o professor precisa aguçar a curiosidade

dos educandos de forma que a busca por respostas aprofundadas seja cada

vez mais frequente, proporcionando uma aprendizagem significativa.
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3.6 O uso de fitoterápicos como tema gerador

O tema gerador é similar a pedagogia de projetos no sentido que se

pretende trabalhar com a realidade do aluno, respeitando as diferenças de

cada indivíduo e suas considerações acerca de sua visão de mundo.

Corrobora nesse sentido, Zitkoski e Lemes (2015, pág. 7):

O papel do tema gerador é tensionar entre o saber já construído por
cada sujeito com o saber em processo de construção intersubjetiva a
partir da discussão em grupo. Através da exposição do que cada um
já sabe - do seu nível de compreensão da realidade constitutivo de
um mundo intersubjetivamente partilhado - é possível desencadear a
discussão problematizadora que, explicitando as diferenças de visão
de mundo e as contradições intrínsecas à produção da realidade
social, gera novos níveis de consciência/conhecimento da realidade
problematizada, oportunizando, a cada sujeito, a ressignificação de
sua visão de mundo.

Os temas geradores tornam a aprendizagem mais interessante

trabalhando elementos que fazem parte da realidade do aluno e fazendo um

link com o conhecimento em sala de aula.

O uso de fitoterápicos como tema gerador, para o ensino de funções

orgânicas, possibilita despertar o interesse nos alunos, visto que, as plantas

medicinais não só fazem parte de seus cotidianos, como também possui uma

grande utilização pelas pessoas que os cercam, pois, segundo a Organização

Mundial da Saúde (OMS), os fitoterápicos alcançam 85% da população

mundial.

3.7 Plantas Medicinais

Os princípios ativos encontrados nos fitoterápicos são componentes

produzidos pelas plantas que podem ser primários, ou seja, necessários à vida

da planta ou secundários que são próprios da sua individualidade.

As substâncias utilizadas como medicamento normalmente são

advindas do metabolismo secundário, que tem relação com a interação da

planta com o meio em que vive.
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Estes princípios ativos vêm sendo estudados ao longo dos séculos,

datando o uso das plantas medicinais desde a época dos sumérios e papiros

egípcios conforme esclarece Korczovei (2013, p.5):

Dos egípcios também vem os primeiros registros das regras de
dosagem específicas na administração de cada droga, nascendo aí a
receita médica e a respectiva posologia. Empregavam ainda as
plantas aromáticas no embalsamento de cadáveres.

A química de produtos naturais (QPN) no Brasil iniciou-se quando, em

função da escassez de medicamentos, os médicos de Portugal, que vieram

para o Brasil, foram obrigados a valorizar os remédios naturais indígenas,

conhecidos como “árvores e ervas da virtude” .

Em 1808, com a vinda da Corte Real para o Brasil, os portos foram

abertos e começaram a chegar as primeiras expedições científicas para

estudar nossa rica fauna e flora. O médico português Bernardino Antônio

Gomes, isolou a cinchonina das cascas da quina e ficou no Brasil por vários

anos na Armada Portuguesa (PINTO, 2002).

Outro cientista que não podemos deixar de falar é o farmacêutico

Theodoro Peckolt, considerado o pai da fitoquímica brasileira, responsável pelo

início dos estudos da QPN. Ele isolou a substância de Plumeria lancifolia,

denominada por ele de agoniadina, e o primeiro iridóide que é conhecido hoje

como plumerídio, a qual teve sua estrutura determinada após 88 anos (PINTO,

2002).

Com o passar do tempo, as plantas medicinais já eram utilizadas em

todo território nacional. Em 11 de setembro de 1981 o estudo sobre plantas

medicinais foi definido pelo Ministério da Saúde, através da Portaria n. º 212 .

Em 1983 foi estabelecido o Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais

(PPPM), com o objetivo de desenvolver uma investigação científica das

propriedades terapêuticas das plantas medicinais utilizadas pela população

(BRASIL, 2006).

Durante as investigações científicas da PPPM foram estudadas 74

plantas medicinais, sendo que somente 28 tiveram seus estudos concluídos.

Este programa teve fim em 1997 devido às reformas que ocorreram durante o

governo Collor (BRASIL, 2006).
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De fevereiro de 2002 a março de 2004, foi realizado um levantamento

pelo Ministério da Saúde referentes aos antigos arquivos do PPPM, os quais

foram organizados e feito uma triagem dos resultados das pesquisas sobre as

plantas medicinais (BRASIL, 2006).

Em 2006, o governo criou a Política Nacional de Plantas Medicinais e

Fitoterápicos, aprovada por meio do Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006,

segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), com o objetivo de garantir o

acesso seguro das plantas medicinais.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferta com recursos de União,

Estados e Municípios o serviço de Fitoterapia a 1.108 Municípios, conforme

dados Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), de

2017 e segundo o Ministério da Saúde:

(...) a utilização de fitoterápicos e plantas medicinais valoriza a cultura
e o conhecimento tradicional e o popular, fortalece o desenvolvimento
da cadeia produtiva e é uma opção terapêutica aos usuários do SUS.

Porém é necessário cuidados na utilização de plantas medicinais, partes

utilizadas e modo de preparo, visto que, podem causar intoxicações.

Em dezembro de 2008 foi aprovado a Portaria Interministerial nº 2960,

onde o governo federal instituiu um Grupo de Trabalho Interministerial que foi

responsável pela elaboração do Programa Nacional de Plantas Medicinais e

Fitoterápicos (PNPMF) que estaria de acordo com as diretrizes da Política

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), (BRASIL, 2009).

Esse programa busca reconhecer nas práticas populares o uso de

plantas medicinais como medicamentos. A Relação Nacional de Plantas

Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) conta com 71 plantas medicinais

as quais o programa visa orientar estudos e pesquisas para uso da população

de forma segura e eficiente segundo o Ministério da Saúde, (BRASIL, 2009).
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Tabela 1: Plantas medicinais de interesse do SUS

Plantas Medicinais de interesse do SUS

Plantas Medicinais Nome Científico

Abacate Persea spp

Abacaxi Ananas comosus

Absinto Artemisia absinthium

Açafrão-da-terra, cúrcuma Curcuma longa

Alcachofra Cynara scolymus

Alecrim-de-são-josé Portulaca pilosa

Alecrim-pimenta Lippia sidoides

Alfavaca Ocimum gratissimum

Alho Allium sativum

Amora Morus sp

Andiroba Carapa guianensis

Arnica-do-brasil Solidago microglossa

Aroeira-vermelha Schinus terebinthifolius

Arruda Ruta graveolens

Assa-peixe Vernonia spp

Babaçu Orbignya speciosa

Babosa Aloe spp

Barbatimão-verdadeiro Stryphnodendron adstringens

Boldo Plectranthus barbatus

Boldo-baiano Vernonia condensata

Cajueiro Anacardium occidentale
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Calêndula, margarida Calendula officinalis

Camomila Chamomilla recutita

Cana-do-brejo, cana -de -macaco Costus spp

Cardamomo Alpinia spp

Carqueja Baccharis trimera

Cáscara-sagrada Rhamnus purshiana

Cavalinha Equisetum arvense

Chambá Justicia pectoralis

Copaíba Copaifera spp

Crajiru Arrabidaea chica

Cravo-de-defunto Tagetes minuta

Erva baleeira Cordia spp

Erva-de-bicho Polygonum spp

Erva-de-santa-maria Chenopodium ambrosioides

Espinheira-santa Maytenus spp

Eucalipto Eucalyptus globulus

Folha-da-fortuna Kalanchoe pinnata

Funcho Foeniculum vulgare

Garra-do-diabo Harpagophytum procumbens

Gengibre Zingiber officinale

Goiabeira Psidium guajava

Guaçatonga Casearia sylvestris

Guaco Mikania spp

Hortelã Mentha spp
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Ipê-roxo Tabebuia avellanedeae

Jambolão Syzygium spp

Jurubeba Solanum paniculatum

Malungú Erythrina mulungu

Malva Malva sylvestris

Maracujá Passiflora spp

Marupazinho Eleutherine plicata

Melão-de-são-caetano Momordica charantia

Mil-folhas Achillea millefolium

Pata-de-vaca Bauhinia spp

Pau-ferro Apuleia ferrea

Picão Preto Bidens pilosa

Pinhão-roxo Jatropha gossypiifolia

Pitanga Eugenia uniflora ou Myrtus
brasiliana

Poejo Mentha pulegium

Quebra-pedra Phyllanthus spp

Romã Punica granatum

Sacacá Croton spp

Salgueiro-branco Salix alba

Salsa Petroselinum sativum

Soja Glycine max

Tanchagem Plantago major

Trevo-vermelho Trifolium pratense
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Unha-de-gato Uncaria tomentosa

Urtiga-branca Lamium album

Verônica Dalbergia subcymosa

Fonte: Adaptada pelo autor. BRASIL, 2009.

De modo geral, as plantas medicinais têm propriedades relacionadas a

seus princípios ativos que podem ter seus teores alterados em virtude de vários

fatores como a época da colheita e mudanças nas condições climáticas

(GOBBO-NETO, LOPES; 2007).

O princípio ativo é responsável pelo efeito terapêutico da planta que

pode ser total ou parcial. Alguns dos principais grupos dos princípios ativos,

encontrados nas plantas medicinais, pertence às classes abaixo:

● Alcalóides;

● Cumarinas;

● Flavonóides;

● Terpenóides.

Os alcalóides possuem ao menos um átomo de nitrogênio em seu anel e

assim possuem um caráter alcalino facilitando seu isolamento e purificação

(MARTINS, 2012).

Um exemplo de alcalóide é a quinina (FIG.13), antimalárico, extraído da

casca da Chinchona, que foi descoberta no final do século XVI, considerada

importante por ter salvo a humanidade da malária (POLLITO; FILHO, 2006). As

funções orgânicas presentes na quinina são o álcool, amina e éter.
Figura 13: Quinina

Fonte: Disponível em:

<https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-quinino-image30379850>. Acesso: 20/12/20.

https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-quinino-image30379850
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As Cumarinas podem ser classificadas como heterosídeos, sendo

estruturalmente lactonas. São encontradas especialmente em plantas verdes e

suas propriedades farmacológicas, bioquímicas e aplicações terapêuticas

dependem do padrão de substituição. A cumarina (FIG.14) é encontrada no

guaco (Mikania glomerata Sprengel) que é utilizado para tosse e problemas

respiratórios. A 1,2 benzopirona é uma cumarina de representação simples,

sendo também denominada simplesmente de cumarina (RADUNZ, 2012). A

função orgânica presente na cumarina é o éster.

Figura 14: Cumarina (1,2 benzopirona)

Fonte: Disponível em:

<https://pt.dreamstime.com/mol%C3%A9cula-da-cumarina-image112751038>. Acesso:

20/12/20.

Os flavonoides representam uma classe de metabólitos secundários,

contendo grupos fenólicos que são formados via ácido malônico (MARTINS,

2012).

O flavonoide quercetina (FIG.15) está presente na Arruda, que tem

ações farmacêuticas como antioxidantes, antiinflamatórias dentre outras

(RIBEIRO, 2014). As funções orgânicas presentes na quercetina são fenol,

cetona, enol e éter.

Figura 15: Quercetina

Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Quercetina>. Acesso em: 06/01/21.

https://pt.dreamstime.com/mol%C3%A9cula-da-cumarina-image112751038
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quercetina
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Os terpenos são substâncias formadas por unidades isoprênicas,

responsáveis pelos aromas das plantas. Um exemplo de terpeno é o limoneno

(FIG.16), presente no limão, na hortelã-pimenta, na toranja, etc (FELIPE;

BICAS, 2017). O limoneno é um hidrocarboneto cíclico insaturado.

Figura 16: Limoneno

Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Limoneno>. Acesso em: 06/01/21.

Antes mesmo dos estudos científicos sobre plantas medicinais, o saber

popular já ocupava um espaço significativo e muitas plantas já foram

analisadas cientificamente confirmando a eficácia e apresentando segurança

em sua utilização.

Esse conhecimento popular, concentrado principalmente na população

mais idosa, precisa ser preservado, pois além de ser de grande importância

para a comunidade científica, trata-se também da valorização da cultura

popular inserida nas comunidades e passada de geração para geração através

dos avós, tios e demais idosos que nos cercam.

Em 2018 foi sancionada a Lei 13.646 (BRASIL, 2018) que institui o “Ano

de Valorização e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à

Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos

Idosos”, que no seu Artigo 1º, Parágrafo Único, inciso IV diz que “IV – outras

medidas que se proponham a esclarecer e sensibilizar a população acerca dos

direitos da pessoa idosa.”, e assim surgiu a ideia de associar a química,

incluindo a valorização do idoso através de seus conhecimentos sobre o uso de

chás e plantas medicinais.

No Estatuto do Idoso (BRASIL, 2004) em seu artigo 3º nos lembra que:
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É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade,
ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Nesse sentido, é importante salientar a necessidade de incentivar a

interação entre os jovens e os idosos desenvolvendo assim as habilidades

socioemocionais tornando-os aptos para enfrentar os desafios futuros.

Neste trabalho estão reunidos os temas abordados até o momento, onde

pretende-se estudar as funções orgânicas, utilizando metodologias ativas,

tornando o aluno parte da construção do seu próprio conhecimento, partindo-se

da fitoterapia como tema gerador inserido no cotidiano dos alunos, valorizando

seus conhecimentos prévios sobre o assunto e a cultura popular inserida em

seu ambiente familiar e nos idosos de maneira geral. Promovendo não apenas

uma aprendizagem mais significativa, mas também um encontro entre

gerações.
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4 METODOLOGIA

Na presente pesquisa procurou-se trabalhar com materiais e métodos

que podem ser reproduzidos em qualquer escola do ensino médio da rede

pública adaptando para a realidade de sua região.

O trabalho foi desenvolvido em uma escola estadual, CIEP 493 -

Professora Antonieta Salinas de Castro, no bairro Vista Alegre, na cidade de

Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro e contou com o apoio de 108 alunos

com idade média entre 16 e 18 anos, cursando o terceiro ano do Ensino Médio

Integral em Eletrotécnica.

O trabalho foi dividido em etapas:

1. Apresentação do tema gerador, “uso dos fitoterápicos e seus

princípios ativos”.

2. Introdução ao ensino de Funções Orgânicas.

3. Pesquisa com pais, avós ou idosos do convívio familiar sobre o

uso de plantas medicinais.

4. Visita na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), e

entrevista sobre o uso de plantas medicinais.

5. Levantamento das plantas medicinais mais utilizadas pelos

idosos.

6. Separação dos times e escolha da planta medicinal que será

pesquisada.

7. Criação das turmas no Google Classroom para armazenamento

dos dados pesquisados e elaboração de cartazes e panfletos.

8. Pesquisa científica do princípio ativo da planta escolhida,

utilizando informações disponibilizadas no google acadêmico.

9. Confecção do cartaz com informações da planta medicinal e a

função orgânica de acordo com o princípio ativo pesquisado por
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cada time. Confecção de panfletos com informações da planta

medicinal e seu uso como medicamento.

10. Apresentação e interação com o público na Feira de Ciências

através do cartaz confeccionado e distribuição dos panfletos.

11. Avaliação sobre os conteúdos de funções orgânicas.

12. Retorno ao asilo para distribuição dos panfletos (Etapa a ser

cumprida pós pandemia)

4.1 Desenvolvimento das etapas da sequência didática

Inicialmente foi realizada uma roda de conversa pois de acordo com

Paulo Freire tem que existir uma relação dialógica entre o professor-aluno para

que se possa conhecer o meio em que estão inseridos e assim definir um tema

gerador que faça parte do cotidiano deles. Como nossa escola é próxima de

zona rural, então, esse tema sobre fitoterápicos é um tema bastante presente

na vida dos meus alunos.

O tema gerador sobre uso de fitoterápicos foi relacionado com a

importância do desenvolvimento das pesquisas em produtos naturais, aliados

aos conhecimentos populares sobre o uso medicinal das plantas que estão

inseridas na cultura popular  e a valorização dos idosos.

Posteriormente, foi transmitido para a turma, os conteúdos pertinentes

ao ensino de funções orgânicas, e evidenciado que as funções encontradas em

cada molécula presente, como o princípio ativo de uma planta medicinal, seria

responsável pela  sua ação biológica no organismo.

A próxima atividade consistiu em uma pesquisa envolvendo o

conhecimento popular dos idosos, relacionados ao uso dos fitoterápicos, que

ocorreu por meio de uma pesquisa realizada no âmbito familiar e através de

entrevistas com idosos residentes no ILPI.

4.1.1 Pesquisa realizada com pais, avós e idosos do âmbito familiar
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Foi realizado um levantamento das plantas mais utilizadas pelos pais,

avós ou idosos do convívio familiar (FIG.17), visando o fortalecimento desse

vínculo através da interação do educando com os idosos.

Figura 17: Levantamento aplicado aos idosos do convívio dos alunos

Fonte: Própria, 2019.
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4.1.2 Pesquisa de campo realizada na ILPI

Em um segundo momento, os alunos visitaram a ILPI.

Para que os alunos saíssem da escola foi necessário a autorização do

responsável dos menores de idade, que foi elaborada conforme a FIG.18.

É considerado menor quem não completou 18 anos de idade segundo a

Lei nº 10.406 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002) que institui em seu Artigo 5º

que “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica

habilitada à prática de todos os atos da vida civil.”

Figura 18: Autorização para visita ao ILPI.

Fonte: Própria, 2019.

Após a conferência das autorizações, os alunos realizaram a visita e

entrevista com os idosos na Instituição de Longa Permanência para Idosos

sobre o uso de plantas medicinais (FIG.19).

A ILPI visitada fica próximo a escola, não precisando fazer uso de

transporte.
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Figura 19: Levantamento aplicado na ILPI

Fonte: Própria, 2019.

Terminada a pesquisa com os idosos do âmbito familiar e da ILPI, e

munido de uma vasta informação sobre uso de produtos naturais com

atividades biológicas, os alunos retornaram para a escola para dar
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continuidade a próxima etapa da sequência planejada, que tratou-se da

formação de times para realização das pesquisas sobre o conjunto de plantas

catalogadas durante as entrevistas.

4.1.3 Formação dos times

O levantamento das plantas medicinais utilizadas pelos idosos, pais e

avós do convívio dos alunos e da ILPI resultou em 48 tipos de plantas

medicinais.

Após o levantamento de dados das plantas utilizadas pelos idosos, os

alunos foram separados em times de 3 a 4 integrantes e escolheram a planta

medicinal a ser pesquisada.

A atividade teve início na própria escola, no laboratório de informática,

onde foram orientados a pesquisar em sites confiáveis, artigos científicos e

pesquisas em revistas científicas. Cada time pesquisava em um computador a

planta medicinal escolhida e faziam anotações para o desenvolvimento da

próxima etapa, que consistia na elaboração do panfleto e do cartaz com

informações sobre a planta e a função orgânica relativa ao seu princípio ativo.

As anotações e endereços dos sites pesquisados foram incluídos no

Google Classroom para que a pesquisa tivesse continuidade na aula seguinte e

o professor pudesse intervir quando necessário.

Após as pesquisas e ajustes dos materiais, foram confeccionados

panfletos e cartazes, que são os materiais pedagógicos produzidos neste

trabalho, pelos próprios alunos.

4.1.4  Material Pedagógico

O material produzido, panfletos e cartazes, foram escolhidos e

confeccionados pelos próprios alunos, para posteriormente serem

apresentados na feira de ciências e reutilizados em atividades de sala de aula.

Nos panfletos encontravam-se os nomes e fotos das plantas medicinais,

acrescido do princípio ativo e posologia. Nos cartazes, elaborados em folha A4,

de um lado eram apresentadas as plantas com suas respectivas fotos e nomes
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científicos, do outro a estrutura química responsável pelo princípio ativo, com

as funções orgânicas destacadas para interagir com o público na Feira de

Ciências.

Foram produzidos 18 tipos de panfletos para as 18 plantas escolhidas,

bem como 18 cartazes com suas respectivas funções orgânicas para interação

na Feira de Ciências.

4.1.5 Princípios ativos das plantas medicinais pesquisadas pelos alunos

Tabela 2: As 18 plantas e seus princípios ativos

As 18 Plantas Medicinais

Planta
Medicinal

Nome
científico

Princípio
ativo

Fórmula
molecular

Molécula

Alecrim Rosmarinus
officinalis L.

Alcanfor C10H16O

Alfavaca Ocimum
basilicum L.

Eugenol C10H12O2

Arnica Arnica
Montana L.

Helenalina C15H18O4

Arruda Ruta
graveolens
L.

Quercetina C15H10O7
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Boldo Peumus
boldus
Molinas

Boldina
C19H21O4N

Broto de
Goiaba

Psidium
guajava L.

Licopeno C40H56

Camomila Matricaria
chamomilla
L.

Rutina C27H30O16

Canela de
velho

Miconia
albicans

Apigenina C15H10O5

Carqueja Baccharis
trimera

Genkwanin C16H12O5

Erva
Cidreira

Lippia alba Citral C10H16O

Erva
Doce

Pimpinella
anisum L.

Estragol C10H12O
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Folha da
Laranjeira

Citrus
sinensis L.

Vitamina C C6H8O6

Guaco ou
Erva de
Bruxa

Mikania
glomerata

1,2
benzopirona

C9H6O2

Hibisco Hibiscus
Sabdariffa
L.

Vitamina C C6H8O6

Hortelã Mentha
spicata L.

Mentol C10H20O

Malva Malva
sylvestris L.

Gossypetin C15H10O8

Melão de
são
caetano

Momordica
charantia L.

Vitamina A C20H30O

Semente
de
Abóbora

Cucurbita
pepo L.

Vitamina E C29H50O2

Fonte: Própria, 2019.
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Esta tabela, foi elaborada com auxílio dos alunos através da plataforma

Google Classroom onde os arquivos ficaram armazenados para elaboração

dos cartazes.

4.1.6 Feira de Ciências

Em 2005, o MEC – Ministério da Educação e Cultura, criou o Programa

Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica (FENACEB),

(BRASIL, 2006, p.18), descreve que:

O importante é que atualmente fique claro aos professores, de
qualquer disciplina do currículo escolar, que incentivar a pesquisa
com alunos é obrigação de todos e que nenhum conhecimento se
mostra tão definitivo e acabado que não mereça ser investigado e
ampliado, em todos os campos do conhecimento humano..

De acordo com o Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da

Educação Básica (BRASIL, 2006, p.20):

Os trabalhos apresentados nas feiras (ou mostras ou exposições,
qualquer que seja a denominação) deverão ser realizados pelos
alunos, mediados por um ou mais professores, sob a tutela da escola
(intra ou extra classe) e voltados para a comunidade que gravita em
torno dela.

Como foi trabalhado com público diverso, uma planilha com as funções

orgânicas (FIG.11) ficou à disposição dos visitantes presentes na Feira de

Ciências, porém foi solicitado aos alunos do terceiro ano que tentassem

identificar no cartaz, as funções orgânicas presentes em cada estrutura

química dos princípios ativos das plantas, sem fazer o uso da planilha com a

identificação das funções, e caso encontrassem dificuldades poderiam utilizar a

planilha.

Os cartazes foram plastificados para permitir que o aluno, que estivesse

visitando o trabalho na feira de ciências, pudesse utilizar uma caneta de

escrever em quadro branco para circular as funções e possibilitar que as

marcações fossem posteriormente apagadas, para que os próximos alunos

pudessem participar da atividade.
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A Feira de Ciências contou com um grande número de participantes e

uma grande interação entre as diferentes gerações presentes no evento.

Finalizando a sequência proposta, foi realizado uma pesquisa de

satisfação, a ser respondido pelo aluno, acerca das atividades desenvolvidas ,

e posteriormente, um teste com conteúdos de funções orgânicas para avaliar a

metodologia.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O ensino de funções orgânicas partindo do tema gerador sobre uso de

fitoterápicos, desenvolveu desde o seu início, uma curiosidade por parte dos

alunos que, já tinham como conhecimentos prévios ou, na perspectiva

Vygotskiana, o desenvolvimento real inseridos em sua cultura através do uso

de plantas medicinais.

Ao partir do saber empírico sobre o uso destas plantas, a metodologia

utilizada neste trabalho, permitiu ao aluno alcançar o conhecimento acerca de

seus princípios ativos, com a habilidade de identificar suas respectivas funções

orgânicas, proporcionando a estes alunos um desenvolvimento potencial sobre

o assunto, em acordo com Vygotsky, para quem a aprendizagem é adquirida

pela interação do indivíduo com o meio social em que ele vive.

Embora o uso dos chás façam parte do cotidiano de alguns alunos, os

conhecimentos sobre as ações da maioria das plantas medicinais ainda estão

sob o domínio dos mais idosos, o que levou os alunos a buscar as informações

que seriam utilizadas em seu projeto, por meio de entrevistas realizadas tanto

no âmbito familiar como em uma instituição de longa permanência para idosos.

5.1 Resultado da pesquisa realizada com familiares idosos dos
educandos

O levantamento realizado pelos alunos no convívio com os idosos de

seu meio familiar demonstrou que 100% já fizeram ou fazem uso de plantas

medicinais, ou seja, os 33 idosos entrevistados.

Segundo Vargas, ao se trabalhar com entrevistas em situações que

estão inseridas na cultura da sociedade, os alunos conseguem aprender

observando o mundo ao seu redor. Sobre esse aspecto, de acordo com as

observações de Vargas (2017, p.44):

Pode-se observar ao longo das entrevistas que não se trata de algo
ensinado formalmente, mas sim de uma cultura fortemente inserida
no dia a dia das pessoas. E, como algo natural, ao se observar avós e
pais tendo determinados comportamentos, os filhos repetirão para
eles próprios e educarão seus filhos e netos da mesma forma.
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Gráfico 1: Idade dos pais e avós idosos entrevistados

Fonte: Própria, 2019.

Como resultado também desse levantamento de dados com os idosos

do convívio familiar, foi possível perceber que a planta medicinal mais utilizada

é o boldo.
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Gráfico 2: Plantas mais utilizadas pelos pais e avós idosos

Fonte: Própria, 2019.
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A parte da planta mais utilizada segundo a entrevista são as folhas

(90,9%), e o restante divididos entre semente, raiz e polpas.

5.2 Visita e entrevista na ILPI

Após as entrevistas com os idosos do convívio familiar, os alunos

realizaram uma entrevista com os idosos da ILPI com a finalidade de incentivar

a interação entre jovens e idosos, desenvolvendo o conhecimento, as

habilidades, as atitudes, os valores e também as emoções, em outras palavras,

o desenvolvimento integral do aluno que também é parte da aprendizagem

baseada em projeto.

Importante recordar que no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2004) em seu

artigo 3º nos lembra que:

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade,
ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Assim, os resultados colhidos desta pesquisa não foram apenas com

relação às plantas. Foi observado um grande entusiasmo dos alunos e uma

inclusão social com os idosos que responderam também com muito

entusiasmo e muitas vezes, mesmo após terem respondido a um time, queriam

responder novamente a outro.

Contaram histórias de sua vida e a interação foi muito produtiva e

emocionante, vez que percebi alunos com os olhos rasos d’água e, outros em

gargalhadas diante da animação de alguns idosos com suas histórias

engraçadas.

Os alunos ficaram extremamente empolgados com a visita. Eles também

levaram biscoitos, bolos, pães, panetones e sucos que foram doados por

professores e alunos que quiseram contribuir com o café para os idosos, o que

foi um sucesso.
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A visita na ILPI foi uma parte emocionante e importante do trabalho.

Segundo Freire, o educador precisa estar aberto à totalidade das múltiplas

experiências provenientes do universo cultural de seus educandos.

A interação entre os alunos e os idosos, estabelecidas tanto no âmbito

familiar como na visita a ILPI, com o objetivo de absorver os conhecimentos

sobre utilização de fitoterápicos, trabalhou com a valorização da cultura popular

para iniciar um processo de aprendizagem. Segundo Freire (PEROZA, 2018,

p.2), a educação tem caráter libertador:

Freire elaborou aquilo que chamou de “Educação Problematizadora”,

que se nutre das palavras e dos temas “geradores” extraídos do

contexto em que se encontram as pessoas. Esta concepção de

educação tem um caráter libertador, pois se embasa no diálogo crítico

sobre a existência e a vida, uma “ação dialógica” que se caracteriza

pela colaboração, a união, a organização e a síntese cultural.

As atividades que compreenderam a visita e os resultados das

pesquisas realizadas com os idosos são apresentadas a seguir.

Figura 20: Entrevista na ILPI sobre o uso de plantas medicinais

Fonte: Própria, 2019.
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Foi difícil ir embora pois eles queriam conversar mais, o que não foi

possível uma vez que os alunos teriam outras aulas neste dia.

Figura 21: Encerramento da visita

Fonte: Própria, 2019.

A partir do levantamento realizado na ILPI, a pesquisa demonstrou que

todos os idosos fazem ou já fizeram uso de plantas medicinais como

medicamentos e 92,3% as utilizam na forma de chá e o restante em forma de

pomadas, loções e tinturas.

Os resultados também demonstram que a maioria viveu em área rural

(61,5%) o que proporcionou um maior contato com as plantas medicinais e o

cultivo das mesmas. Os outros idosos viveram em área urbana (38,5%) e o

boldo foi a planta medicinal mais citada pelos idosos.

A partir do levantamento de dados com os 13 idosos entrevistados na

ILPI, foi gerado um gráfico com a idades destes idosos.
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Gráfico 3: Idade dos idosos entrevistados na ILPI

Fonte: Própria, 2019.

Também na ILPI, após o levantamento de dados através das entrevistas,

foi possível observar que o boldo foi a planta mais citada pelos dois grupos de

idosos, tanto no âmbito familiar quanto na ILPI, seguida da da erva-cidreira e

da alfavaca.

Gráfico 4: Plantas utilizadas pelos idosos da ILPI

Fonte: Própria, 2019.
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A parte da planta mais utilizada segundo a entrevista são as folhas para

todos os entrevistados (100%) que são utilizadas na forma chás pela maioria

dos idosos (92,3%) e uma pequena parte utiliza como loção, ingestão de

sementes e xarope.

Um dado importante que precisamos avaliar com esse levantamento é

que, embora os idosos tenham conhecimento sobre o princípio ativo da planta,

eles não têm consciência do risco de superdosagem conforme demonstrado no

gráfico abaixo:

Gráfico 5: Conhecimento do risco de sobredosagem

Fonte: Própria, 2019.

De acordo com o gráfico, somente 7,7% tinham conhecimento sobre os

possíveis efeitos colaterais das plantas relatadas nas entrevistas.

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, segundo o
Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), tem como objetivo:

Garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de
plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da
biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria
nacional.
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Por isso, era importante a última etapa da metodologia, que era retornar

a ILPI e distribuir os panfletos para que eles pudessem ter um conhecimento

melhor sobre as plantas e principalmente sobre os riscos de superdosagem.

5.3 As plantas medicinais citadas pelos idosos

Na nossa região as plantas mais utilizadas, endêmicas ou não, que

foram citadas pelos idosos do asilo e dos familiares dos estudantes são

demonstradas na tabela abaixo:

Tabela 3: Plantas citadas pelos idosos

Plantas mais citadas pelos idosos

Plantas Medicinais
Citadas pelos idosos da

Instituição de Longa
Permanência para

Idosos

Citadas pelos
idosos na

família

Total de
vezes

citadas

Abóbora 1 1
Alecrim 1 1 2
Alfavaca 3 4 7

Alfazema 1 1

Algodão 3 3
Arnica 2 1 3
Arruda 1 1 2

Babosa 4 4
Boldo 8 17 25
Broto de goiaba 2 1 3

Cabelo de milho 1 1
Camomila 1 6 7

Canela de velho 1 1

Caninha de macaco 1 1

Caninha do Brejo 1 1

Capim cidreira 2 2
Carqueja 1 1 2

Cavalinha 2 2

Chapéu de couro 1 1

Coentro 1 1
Erva Cidreira 6 4 10

Erva de gato 1 1
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Erva de Santa Maria 1 1

Erva de São João 1 1
Erva doce 3 2 5

Espinheira Santa 2 2

Esporão de Galo 1 1

Gengibre 4 4
Guaco ou Erva de Bruxa 1 1 2

Hibisco 1 1
Hortelã 3 5 8

Laranjeira 1 1

Malva 1 1

Manjericão 1 1

Marcela 1 1

Melão 1 1

Melissa 3 3

Orégano 2 2

Pena de Urubu 1 1

Quebra-pedra 2 2

Romã 2 2

Rosa Branca 3 3

Saião 1 1

Salsa 1 1

Salsinha 1 1

Sálvia 1 1

Sucupira 1 1

Tansagem 1 1
Fonte: Própria, 2019.

A pesquisa partiu da utilização de um conhecimento popular que na

atualidade está se perdendo a cada geração.

Além de estabelecer a relação entre o saber popular fitoterápico e o

ensino das funções orgânicas, a ideia de colocar os alunos em contato com os

idosos da ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos, da cidade de

Barra Mansa e os idosos da família, propiciou uma imensa interação entre os

envolvidos valorizando a sabedoria popular e proporcionando uma inclusão e



66

participação maior dos idosos, que se sentiram prestigiados por poderem

auxiliar os jovens alunos e transmitir um pouco do conhecimento, agregado ao

longo de suas vidas.

Das 48 plantas levantadas durante as entrevistas, 18 foram

selecionadas pelos alunos, para dar continuidade ao desenvolvimento do

projeto.

5.4 As 18 plantas escolhidas pelos times para continuidade da pesquisa

Após o levantamento das 48 plantas medicinais citadas por todos os

idosos, os alunos escolheram 18 plantas que seriam pesquisadas, uma planta

por time, oportunizando a formação de debates, ideias, organização e reflexão

a partir da vivência e experiência de cada indivíduo.

A ideia de se trabalhar em time também está de acordo com os

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.38), onde diz que:

…. a cooperação entre os alunos é tão importante quanto a própria
interação professor-aluno. O confronto entre o que o aluno pensa e o
que pensam seus colegas, seu professor e as demais pessoas com
quem convive é uma forma de aprendizagem significativa,
principalmente por pressupor a necessidade de formulação de
argumentos (dizendo, descrevendo, expressando) e de validá-los
(questionando, verificando, convencendo).

Os dados das pesquisas realizadas no laboratório de informática da

escola e compartilhados no Google Classroom ou “Google Sala de Aula”

ficavam à disposição dos alunos e professor para análise dos links usados nas

pesquisas e a estruturação dos panfletos e cartazes elaborados pelos alunos

durante todo o período em que o trabalho foi desenvolvido.



67

Figura 22: Sala no Google Classroom

Fonte: Própria, 2019.

No laboratório de informática, foi solicitado aos alunos uma pesquisa

científica sobre o princípio ativo da planta escolhida pelo time.

Ao dar início a pesquisa científica eles valorizam a cultura popular

investigando o princípio ativo da planta medicinal citada pelos idosos.

Nesta etapa a presença pedagógica foi muito importante pois permitiu

construir uma relação de confiança com os alunos para explorar o seu

potencial e promover a aprendizagem.

Segundo Flores e Gonzáles (2001), conceitos como o de Vygotsky

ajudaram educadores a compreender que a maior parte da aprendizagem é

construída a partir de relações sociais. Mediante a conversa e o diálogo, os

alunos chegam a sua própria compreensão de um conceito ou conhecimento.

Os alunos foram orientados a pesquisar em sites confiáveis e o google

acadêmico foi muito utilizado para buscar informações somente em artigos

científicos, revistas científicas, dissertações e teses, onde foram pesquisados

os nomes científicos das plantas, os princípios ativos, os riscos de

superdosagem, a parte da planta utilizada e modo de preparo.
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Figura 23: Pesquisa no Laboratório de Informática

Fonte: Própria, 2019.

As plantas medicinais recebem nomes populares diferentes e por isso a

importância de se pesquisar o nome científico, garantindo uma pesquisa da

planta medicinal correta.

Abaixo a tabela elaborada com as 18 plantas medicinais pesquisadas

pelos times, com registros de quantas vezes foram citadas pelos idosos do

convívio familiar e da ILPI.

Tabela 4: Plantas pesquisadas pelos times

Plantas pesquisadas pelos times

Plantas Medicinais

Citadas pelos
idosos da

Instituição de Longa
Permanência para

Idosos

Citadas pelos
idosos na

família
Total de vezes citadas

Abóbora 1 1
Alecrim 1 1 2
Alfavaca 3 4 7
Arnica 2 1 3
Arruda 1 1 2
Boldo 8 17 25
Broto de goiaba 2 1 3
Camomila 1 6 7
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Canela de velho 1 1
Carqueja 1 1 2
Erva Cidreira 6 4 10
Erva doce 3 2 5
Guaco ou Erva de Bruxa 1 1 2

Hibisco 1 1
Hortelã 3 5 8

Laranjeira 1 1

Malva 1 1

Melão 1 1
Fonte: Própria, 2019.

Foram confeccionados panfletos e cartazes com as informações

pertinentes à utilização da planta escolhida pelo time.

5.5 Panfletos e Cartazes confeccionados pelos alunos

Visando uma aprendizagem mais efetiva e, segundo argumentou Freire

(1996), em Pedagogia da Autonomia, “Ensinar não é transferir conhecimento,

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.

Esta construção do conhecimento foi observada em cada panfleto e cartaz

elaborados pelos alunos, nos quais os mesmos desenhavam as estruturas

químicas dos princípios ativos, encontrados nas plantas, já correlacionando-os

com as funções orgânicas ensinadas na sala de aula, ao mesmo tempo que,

através das pesquisas científicas, puderam constatar o valor da cultura popular

e o quanto podiam aprender com os idosos sobre o uso das plantas, visto que

não foram observadas discordâncias entre as aplicações das plantas

enunciadas pelos idosos, quando as mesmas eram validadas cientificamente.

De acordo com Rego e Rego (2006), o uso de materiais didáticos deve

incentivar o estudante, promover um espaço de discussão, propiciar trabalhos

em grupos, possibilitar argumentação, a socialização e a cooperação efetiva.

Como mencionado anteriormente, foram elaborados panfletos e cartazes

de 18 plantas, selecionadas pelos alunos, dos quais 3 exemplares dos
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panfletos e 3 exemplares dos cartazes, estão ilustrados abaixo, os demais

trabalhos encontram-se no Anexo 1.

5.5.1 Arruda - Ruta graveolens L.

Arruda ou Ruta graveolens L, é uma planta da costa do Mediterrâneo.

Na Bulgária sua distribuição é limitada e é protegida pela Lei da Biodiversidade

da Bulgária (BBA) devido a pouca densidade. A arruda contém principalmente

óleos essenciais, mas também estão presentes as cumarinas, alcalóides e os

flavonóides e tem atividade antimicrobiana, antibacteriana e antiinflamatória

(SEMERDJIEVA, 2019).

Figura 24: Panfleto Arruda - Ruta graveolens L

Fonte: Própria, 2019.
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Figura 25: Cartaz Arruda (Frente)

Fonte: Própria, 2019.
Figura 26: Cartaz Arruda (Verso)

Fonte: Própria, 2019.
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5.5.2 Boldo - Peumus boldus Molina

O boldo, Peumus boldus Molina, que tem origem no Chile, é uma planta

que tem nas folhas a parte mais utilizada e com odor que lembra a cânfora. É

uma das plantas medicinais mais utilizadas no mundo (MARIANO, 2015).

Ainda segundo Mariano (2015, p.10), existem no Brasil 6 espécies de

boldo:

No Brasil são reconhecidas seis principais espécies vegetais com
esse nome (boldo): boldo grande (Plectranthus grandis), falso boldo
ou boldo brasileiro (Plectranthus barbatus), boldo gambá
(Plectranthus neochilus), boldo miúdo (Plectranthus amboinicus),
boldo baiano (Vernonia condensata) e boldo-do-chile (Peumus boldus
molina).

Como no Brasil o boldo tem um alto consumo, como podemos perceber

também que nas entrevistas na quantidade de vezes que a planta foi citada

tanto dos avós e idosos da família dos educandos (51,5%), quanto dos idosos

da ILPI (61,5%), acarretou na inclusão na lista de interesse do SUS, ou seja, na

RENISUS (MARIANO, 2015).

O boldo tem ação antioxidante, anti-inflamatória, hepatoprotetora,

antimicrobiana, antifúngica, anti-helmíntica e diurética, sendo utilizada no

tratamento de litíase biliar, congestão hepática, insuficiência hepática,

inflamações do trato urinário, manifestações reumáticas (MARIANO, 2015).

A boldina é seu principal alcalóide que é o princípio ativo mais

importante do boldo (MARIANO, 2015). Percebe-se que no cartaz os alunos

através da pesquisa encontraram o mesmo princípio ativo.
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Figura 27: Panfleto Boldo - Peumus boldus Molina

Fonte: Própria, 2019.

Figura 28: Cartaz Boldo (Frente)

Fonte: Própria, 2019.
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Figura 29: Cartaz Boldo (Verso)

Fonte: Própria, 2019.

5.5.3 Camomila - Matricaria chamomilla L.

A espécie é abundante na Europa Oriental e cultiva no Brasil e em

diversos países. Tem como principal constituinte o óleo essencial, porém

encontramos ainda os flavonóides, as cumarinas e outros. Utilizada para

acalmar a dentição, alterações no sistema nervoso, tem ação antialérgica,

antibacteriana, antimicrobiana, calmante e muitos outros. (BRASIL, 2015). É

uma planta medicinal bastante utilizada pelos familiares dos alunos (18,2%)

conforme demonstrado no GRAF.5.



75

Figura 30: Panfletos Camomila -Matricaria chamomilla L.

Fonte: Própria, 2019.

Figura 31: Cartaz Camomila (Frente)

Fonte: Própria, 2019.
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Figura 32: Cartaz Camomila (Verso)

Fonte: Própria, 2019.

Após todo o processo de levantamento e aprendizagem sobre plantas

medicinais, adquiridos através da interação entre os jovens e os idosos,

complementado pelas pesquisas na rede, em busca das propriedades

medicinais e estruturas dos princípios ativos das plantas, as turmas retornaram

para a sala de aula. Neste momento,a professora abordou os conteúdos

didáticos sobre funções orgânicas, observando que os alunos aprendiam as

funções e imediatamente relacionava-se com aquelas encontradas nas

estruturas das plantas estudadas por eles. Posteriormente foi solicitado aos

times que respondessem uma pesquisa sobre a prática pedagógica, no qual

não precisavam  se identificar.

Com essa pesquisa foi possível conhecer a opinião dos times sobre

prática pedagógica aplicada e os eventos realizados.
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5.6 As etapas da Feira de Ciências

O espaço da Feira de Ciências foi preparado pelos próprios alunos em

uma sala de aula identificada com um cartaz que foi afixado na porta da sala de

exposição do projeto da Feira de Ciências.

De acordo com o Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da
Educação Básica (FENACEB) (BRASIL, 2006, p.20):

Os trabalhos apresentados nas feiras (ou mostras ou exposições,
qualquer que seja a denominação) deverão ser realizados pelos
alunos, mediados por um ou mais professores, sob a tutela da escola
(intra ou extra classe) e voltados para a comunidade que gravita em
torno dela.

Nesse sentido, os materiais produzidos, cartazes e panfletos,
apresentados pelos alunos na Feira de Ciências da escola, corroboram com a
proposta da FENACEB pois trata-se de um momento onde se pode verificar a
aplicação do conhecimento e interação entre educando e sociedade.
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Figura 33: Identificação da Sala na Feira de Ciências

Fonte: Própria, 2019.

Os times fizeram um excelente trabalho em grupo no momento do

planejamento de seu espaço para apresentação e interação com o público.
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Figura 34: Momento de interação na preparação do espaço.

Fonte: Própria, 2019.

A maioria preparou chás das plantas medicinais e ofereceram aos

visitantes, bem como distribuíram panfletos explicativos conforme modelo

abaixo:

Figura 35: Organização de algumas mesas

Fonte: Própria, 2019.
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Também fizeram parte deste cenário alguns cartazes elaborados pelos

alunos por iniciativa própria.

Figura 36: Cartazes elaborados pelos alunos

Fonte: Própria, 2019.

Através do modelo de cartaz produzido (FIG.28/29) foi possível realizar a

interação deixando-os identificarem as funções orgânicas presentes no

princípio ativo da planta medicinal.

5.7 Avaliação

Segundo Libâneo (1994, p.195):

A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização

de provas e atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona

dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. A

avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, de

diagnóstico e de controle em relação as quais se recorrem a

instrumentos de verificação do rendimento escolar.
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Partindo deste pressuposto, a avaliação do 3º bimestre em que foi

trabalhado o conteúdo de funções orgânicas nas turmas 3001 e 3002 - Ensino

Médio Articulado (EMA), aconteceu de forma processual, ou seja, deu-se

durante todo o processo desde a coleta de dados com os idosos sobre o uso

de plantas medicinais, a pesquisa científica, a elaboração de material didático,

a aplicação do produto na feira de Ciências até a avaliação escrita no final do

bimestre.

A avaliação formativa é utilizada em processo contínuo visando redefinir

os ajustes necessários na aprendizagem, bem como a prática pedagógica,

segundo Gil (2006, p.247-248):

A avaliação formativa tem a finalidade de proporcionar informações
acerca do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem,
para que o professor possa ajustá-lo às características dos
estudantes a que se dirige. Suas funções são as de orientar, apoiar,
reforçar e corrigir.

Neste sentido, a avaliação aplicada, com 5 questões, foi para verificar se

o aluno assimilou bem o conteúdo onde estavam presentes as funções

orgânicas trabalhadas. Além de além de marcar a opção correta na avaliação,

o aluno deveria circular cada função na estrutura e nomeá-las.

Dessa forma, foi possível identificar as funções que os alunos tiveram

mais dificuldade e assim, após analisar os resultados, conforme descrito na

avaliação formativa, retornar e realizar os ajustes necessários para sanar as

dúvidas identificadas através do resultado da avaliação.

1) (UFRRJ/1999) Algumas balas contém o flavorizante antranilato de metila,

presente naturalmente nas uvas e responsável pelo seu aroma. Nessa

substância, cuja fórmula estrutural é representada a seguir, as funções

orgânicas identificadas são:

(a) cetona e amina.
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(b) éter e amida.

(c) éster e amina.

(d) éter e amina.

(e) éster e amida

2) (FGV/2007) O gengibre é uma planta da família das zingiberáceas, cujo
princípio ativo aromático está no rizoma. O sabor ardente e acre do gengibre
vem dos fenóis gingerol e zingerona. Na molécula de zingerona, são
encontradas as funções orgânicas:

(a) álcool, éter e éster
(b) álcool, éster e fenol
(c) álcool, cetona e éter
(d) cetona, éter e fenol
(e) cetona, éster e fenol

3) (UNI-RIO/ 2000) "Depois de oito anos de idas e vindas ao Congresso (...),

o Senado aprovou o projeto do Deputado Federal Eduardo Jorge (PT-SP),

que trata da identificação de medicamentos pelo nome genérico. A primeira

novidade é que o princípio ativo - substância da qual depende a ação

terapêutica de um remédio - deverá ser informado nas embalagens em

tamanho não inferior à metade do nome comercial."

(Revista "Época", fevereiro de 1999.)
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O princípio ativo dos analgésicos comercializados com os nomes de Tylenol,

Cibalena, Resprin, etc é o paracetamol, cuja fórmula está apresentada

anteriormente.

Os grupos funcionais presentes no paracetamol são:

(a) álcool e cetona
(b) amina e fenol
(c) fenol e amida
(d) éster e álcool
(e) cetona e amina

4) (UERJ/2001) Os cães conhecem seus donos pelo cheiro. Isso se deve ao
fato de os seres humanos apresentarem, junto à pele, glândulas que
produzem e liberam ácidos carboxílicos. A mistura desses ácidos varia de
pessoa para pessoa, o que permite a animais de faro bem desenvolvido
conseguirem discriminá-la.
Com o objetivo de testar tal discriminação, um pesquisador elaborou uma
mistura de substâncias semelhantes à produzida pelo dono de um cão.
Para isso, ele usou substâncias genericamente representadas por: (R
representa um radical qualquer)

(a) RCHO
(b) RCOOH
(c) RCH2OH
(d) RCOOCH3

5) (UFV/2004) O composto denominado Carolignana A, cuja fórmula está
representada adiante, foi isolado no Departamento de Química da UFV a
partir da planta 'Ochroma lagopus', popularmente conhecida como balsa
devido à baixa densidade de sua madeira, que é utilizada para o fabrico de
caixões e jangadas. Os grupos funcionais presentes na estrutura da
Carolignana A, a partir da fórmula representada, são:

(a) fenol, éter, éster, cetona
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(b), fenol, álcool, éster, cetona.
(c) fenol, éter, éster, álcool.
(d) fenol, aldeído, éster, éter
(e) amina, éter, éster, álcool.

Nas turmas 3001 e 3002 Parcial, o projeto não foi aplicado para que

fosse possível fazer o comparativo com as turmas 3001 e 3002 EMA, objeto

deste trabalho.

A média de idade dos alunos variou de 16 a 18 anos e o quantitativo de

alunos por turma e o rendimento pode ser observado no gráfico abaixo:
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Gráfico 6: Rendimento por turma

Fonte: Própria, 2019.

Percebeu-se que nas turmas onde o projeto não foi aplicado houve um

quantitativo de alunos abaixo da média de 50% conforme podemos observar no

GRAF.6, enquanto que, nas turmas onde o projeto foi aplicado nenhum aluno

obteve rendimento menor que 50%.

Podemos observar também que as turmas 3001 e 3002 EMA onde o

projeto foi aplicado, obtiveram um percentual considerável de alunos com

rendimento superior a 80%.

Assim, a avaliação contínua, com trocas de experiências, onde os

aspectos qualitativos se sobrepõem aos quantitativos se torna um instrumento

valioso que proporciona uma melhoria no processo ensino-aprendizagem.

Na avaliação geral evidenciou-se que o objetivo de provocar uma

interação entre gerações e de fazer um link da química ao cotidiano do aluno

foi atingido, além de criar meios para a formação de um aluno mais crítico e

protagonista de sua própria aprendizagem.

Além disso, essa proposta de trabalho pode ser efetuada em qualquer

escola pública ou privada com adaptações de acordo com os recursos

disponíveis.
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5.8 Feedback dos alunos

Ao final do trabalho foi realizada uma pesquisa com os alunos para

saber a opinião a respeito da metodologia aplicada para o estudo de funções

orgânicas.

Pelas respostas obtidas foi possível observar que os mesmos

sentiram-se motivados em todas as atividades, desde as pesquisas com os

familiares e a visita aos idosos da ILPI, até o momento de construir o material

didático e apresentá-lo na Feira de Ciências.

Essa motivação dos alunos é preconizada por Machado (2012), onde ele

diz que:
Toda motivação deve ser relacionada com objetivos, um bom
professor possui metas de ensino o que tornará o aluno motivado
para aprender. Diante desta ideia o professor influenciará o aluno no
desenvolvimento da motivação da aprendizagem, e quanto mais
consciente for o professor em relação a esse aspecto melhor será a
aprendizagem do aluno.

Além disso, podemos contar com os ensinamentos de Paulo Freire que

utiliza temas geradores para uma educação libertadora e embasada em um

diálogo crítico. Para ele, o educando é uma fonte inesgotável de conhecimento

(PEROZA, 2018).

Corroborando com os ensinamentos de Freire, o feedback de um dos

times demonstrou a necessidade do uso de novas metodologias para o ensino

de química, o que podemos observar através da descrição abaixo:

Reveladora, não tínhamos noção que as plantas tinham tantas
propriedades medicinais. E que isso é um conhecimento que está
sendo perdido pelas gerações atuais.

Percebe-se que os alunos têm noção em relação a perda de

conhecimento popular a cada geração. Esta preocupação também é

demonstrada por Freire quando diz que o saber popular não pode ser ignorado

pois eles são a base para compreensão do mundo (PEROZA, 2018, p.3):
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Portanto, tanto o senso comum, quanto o saber popular, não podem
ser ignorados pelo educador problematizador, pois estes, por meio da
ação dialógica, representam os elementos basilares da compreensão
de mundo das classes populares e revelam, à sua maneira, o
arcabouço cultural que unifica a totalidade da sua compreensão de
mundo vinculada à cotidianeidade.

No relato dos abaixo evidencia essa percepção e a importância do saber

popular para a sociedade:

Foi gratificante, vimos que uma grande quantidade utiliza plantas
como medicamentos, isso é um conhecimento que muitos jovens não
possuem, e isso poder ser útil para nossas vidas. Esse conhecimento
não pode se perder.

A Feira de Ciências, também foi essencial para expressar os conceitos

adquiridos conforme a teoria de Vygotsky em que é possível transformar um

saber que está na zona de desenvolvimento real, ou seja, o conhecimento que

o aluno tem em função observações, em saber da zona de desenvolvimento

potencial, que é alcançado através da mediação (ROMERO, 2015), conforme

se observa no relato abaixo:

Achamos ótimos, e vai ajudar sim. A grande maioria das pessoas que
visitaram nossa estande comentaram que iriam começar a plantar em
casa, e sempre se interessavam em ver o funcionamento das plantas
no organismo, ou seja, provocamos um interesse nas pessoas para
entenderem melhor as funções orgânicas.

Outro time também corrobora com a importância do material

desenvolvido e que foi utilizado na feira de ciências:

Muito interessante. Sim, creio que o trabalho foi de extrema
importância para o conhecimento de visitantes, pois com a
apresentação, estes puderam conhecer não só o princípio ativo de
cada planta, mas também tiveram a oportunidade de conhecer as
chamadas “funções orgânicas”. O projeto mostrou-nos que os
fitoterápicos são importantíssimos para a nossa saúde e bem-estar,
mesmo que seja intitulado como “senso comum”.

Um outro time, sem conhecimento de que o SUS já tem feito uso de

plantas medicinais me deparo com este relato:
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Acredito que os estudos das plantas influenciaram muito em nossas
vidas. Descobrimos medicamentos naturais que fazem parte do nosso
dia a dia e que muitas vezes auxiliaram pessoas que não tinham
condições de estar comprando remédios por serem muito caros, além
de serem tiradas da nossa própria natureza que podem ajudar a curar
e até mesmo cuidar da nossa saúde. Tirando que muita dessas
plantas eram utilizadas para outros meios.❤❤❤ .

Assim como no trabalho de Balbinot, Velasquez e Dusman (2013, p.

636):
(...) os idosos do município de Marmeleiro – Paraná possuem ótimo
conhecimento sobre as plantas medicinais, em termos de
reconhecimento e forma de preparação.

Nosso trabalho também procurou valorizar o saber popular dos idosos

sobre o uso de plantas medicinais em visita a ILPI, na qual verifica-se a

importância desta interação conforme descrição de um dos times:

Pude conhecer um pouco da história de cada idoso ali presente,
descobri até mesmo técnicas medicinais fitoterápicas utilizadas por
esse grupo longevo. Foi compartilhado conosco até mesmo as
maneiras e diferentes formas de se utilizar determinadas plantas.

E ainda como foi gratificante esta visita para todos conforme descreve

outro time:
A visita ao asilo foi extremamente gratificante. Acredito que não
aprendemos apenas sobre o uso de plantas medicinais. Mas
aprendemos sobre a vida, sobre dar valor a tudo que nós temos e
amor muito mais ao próximo. Acredito que saímos de lá como
pessoas melhores, e aprendemos que uma planta podia e pode
ajudar muitas pessoas até hoje, que com apenas uma folha ou uma
raiz pode se curar até uma simples dor de cabeça.❤❤❤.

A visita foi além do esperado e movido por muitas histórias e

brincadeiras:
A experiência no asilo foi similar ao que presenciamos com os nossos
familiares, mas no asilo os idosos que perguntamos ficaram felizes
por responderem e tirarem nossas dúvidas e acabamos que nos
também trocamos informações com eles através das conversas e
brincadeiras.

Para Freire, a elaboração de metodologias com temas geradores

permitem o processo de construção do conhecimento acordado por Zitkoski e

Lemes (2015, p.8), que também pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar
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com a professora de Biologia, pois aborda a taxonomia das plantas e os

cuidados com a saúde:
O processo de construção e reconstrução do conhecimento requer a
constante dialetização entre saber empírico (popular) e saber
sistemático (científico) para que seja possível atingir a consciência
crítica . As visões de mundo parciais, que brotam do cotidiano de
cada sujeito, devem ser alargadas e resinificadas a partir das rupturas
com os níveis da consciência mágica e ingênua e da estruturação de
uma consciência reflexivamente dialética e problematizadora.

Assim, ao serem questionados se o estudo das Funções Orgânicas

através do uso das plantas medicinais, que é um assunto do cotidiano, se foi

mais fácil ou não a compreensão do conteúdo, tivemos como resposta que:

A apresentação foi uma maneira diferente de explicarmos a matéria
de um jeito em que fosse algo descontraído, tornando a matéria mais
atrativa e menos cansativa.

Enquanto outro time relata que:

Foi mais fácil. Através de pesquisas, trabalhos, podemos entender
mais afundo sobre as funções orgânicas e por em prática tudo aquilo
que aprendemos ao longo dos dias de estudos.❤❤❤.

Portanto, podemos perceber que o estudo de funções orgânicas da

forma que foi apresentada facilitou o entendimento dos conceitos:

Sim, pois precisávamos analisar o princípio ativo de cada fitoterápico
utilizado, estabelecendo, assim, sua estrutura molecular e,
consequentemente a função orgânica presente em determinada
planta, servindo como base e exemplo para compreendermos as
diferentes estruturas orgânicas.

Através da presença pedagógica foi possível elaborar material didático

para auxiliar nas aulas e na Feira de Ciências.

Assim, quando perguntados se o material que desenvolveram para Feira

de Ciências ajudaria as futuras turmas a compreender melhor o conteúdo de

Funções Orgânicas, tivemos mais uma surpresa que vai além da química ou da

sala de aula:
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Gostamos muito do resultado encontrado por nós através da nossa
apresentação na Feira. Descobrimos que no meio da nossa natureza,
existem milhões e milhões de plantas que carregam em si meios
medicinais, capazes de ajudar a vida de uma pessoa.. através do
nosso trabalho que foi sobre o guaco, descobrimos os benefícios de
sua folha, a qual ajuda desde uma simples irritação na garganta até
uma inflamação... E que não acaba por aí, o guaco também carrega
em si um aroma que pode espantar serpentes e com isso
descobrimos questões culturais, onde os indígenas passavam a folha
de guaco na pele para espantar serpentes. Para uns, uma planta
pode ser só uma planta, mas elas estão muito além dos nossos olhos,
elas carregam em si, medicamentos e histórias.. e foi através dessa
feira que iremos levar aprendizados para a vida toda...❤❤❤ .

Ainda sobre o material desenvolvido para feira de ciências, outro time

respondeu que:
Sim. Pois mostra de forma teórica e prática o que estamos estudando
... desenvolve a percepção e curiosidade do aluno para o assunto que
já é passado de geração em geração.”

Esse feedback foi positivo pois conseguimos trabalhar o conteúdo de

funções orgânicas de forma contextualizada e relacionando com o cotidiano do

aluno, conforme menciona Perassinoto, Boruchovitch e Bzneck (2013):

O conteúdo científico não deve ser descontextualizado da vida do
aluno, os educadores devem estar atentos às experiências que os
alunos já vivenciaram, identificando fatores positivos e negativos, é
importante levantar elementos que podem reduzir ou aumentar esse
interesse.

Portanto, os objetivos do trabalho foram alcançados e despertaram o

interesse dos alunos, além da socialização e interação com a sociedade que

foram muito importantes para o desenvolvimento deste trabalho e na formação

de indivíduos protagonistas e críticos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho consistiu na elaboração de novas metodologias para inserir o

conteúdo de funções orgânicas aos alunos do terceiro ano do ensino médio do

CIEP 493, no bairro Vista Alegre em Barra Mansa, aproximando a teoria da

prática através do tema gerador: o uso de fitoterápicos.

No estudo dos fitoterápicos foi proporcionada uma aproximação de

diferentes gerações, com excelentes trocas de conhecimentos e experiências,

resgatando a cultura popular e fazendo link com o conhecimento científico.

Foi possível constatar que esta interação contribuiu significativamente

para a absorção dos conteúdos de forma leve e agradável, como observado

através da apresentação dos trabalhos desenvolvidos na Feira de Ciências e

nos depoimentos realizados pelos alunos.

A pesquisa orientada e mediada através da presença pedagógica

corroboraram com uma aprendizagem mais significativa, mostrando aos alunos

a importância do estudo de funções orgânicas, além de promover a iniciação

ao conhecimento científico baseado no conhecimento popular, com a inclusão

e valorização dos idosos.

Com base nos resultados da avaliação objetiva constatou-se que o

conteúdo de funções orgânicas foi absorvido, visto que os alunos foram

capazes de identificar as referidas funções com elevado percentual de acertos.

Como continuidade deste trabalho sugere-se a aplicação, dos cartazes

confeccionados, nas aulas para o estudo de funções orgânicas, sendo possível

realizar adaptações de acordo com a necessidade da escola ou criar o mesmo

tipo de material utilizando novos temas geradores.
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ANEXO 1

CARTAZES E PANFLETOS
PRODUZIDOS PELOS ALUNOS
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Alecrim - Rosmarinus officinalis L.
Panfleto Alecrim - Rosmarinus officinalis L

Cartaz Alecrim (Frente)
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Cartaz Alecrim (Verso)
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Alfavaca - Ocimum gratissimum L.
Panfleto Alfavaca - Ocimum Gratissimum L

Cartaz Alfavaca (Frente)



100

Cartaz Alfavaca (Verso)
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Arnica - Arnica Montana
Panfleto Arnica - Arnica montana

Cartaz Arnica (Frente)
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Cartaz Arnica (Verso)
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Broto de Goiaba - Psidium guajava L.
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APRESENTAÇÃO 

Já sei o que vou fazer para 

que haja uma interação 

entre os jovens e os idosos 

da nossa comunidade 

desenvolvendo senso de 

pesquisa, além de 

assimilar o conteúdo e 
produzir material didático.



APRESENTAÇÃO 

Bom dia pessoal, 

quero apresentar a 

vocês como vamos 

trabalhar o conteúdo 

de funções 
orgânicas.



RODA DE CONVERSA 

Vamos conversar um 

pouco sobre o 

cotidiano de vocês 

para descobrirmos 

um tema gerador 

para o estudo de 
funções orgânicas.



RODA DE CONVERSA 

Mas o que são 
funções orgânicas?



O ESTUDO DAS FUNÇÕES 
ORGÂNICAS

AS FUNÇÕES ORGÂNICAS SÃO 

IMPRESCINDÍVEIS PARA 

COMPREENSÃO DA VIDA. A QUÍMICA 

ORGÂNICA TRATA DOS COMPOSTOS 

DE CARBONO QUE REPRESENTAM 

MAIS DE 90% DOS COMPOSTOS 

CONHECIDOS, ISSO PORQUE O 

CARBONO PODE UNIR-SE A OUTROS 

ELEMENTOS FORMANDO CADEIAS OU 

ANÉIS, MAS POR MEIO DE SEUS 

GRUPOS FUNCIONAIS PODEMOS 

CONHECER SUAS PROPRIEDADES.



O ESTUDO DAS 
FUNÇÕES ORGÂNICAS

APESAR DA GRANDE VARIEDADE DE 

COMPOSTOS,  ELES POSSUEM 

ASPECTOS EM COMUM:

OS COMPOSTOS ORGÂNICOS 

NORMALMENTE SÃO MOLECULARES.

UM ÁTOMO DE CARBONO FAZ 

QUATRO LIGAÇÕES COVALENTES.

OS ÁTOMOS DE CARBONO PODEM 

LIGAR-SE A OUTROS ÁTOMOS DE 

CARBONO E A NÃO METAIS, COM 

MAIS FREQUÊNCIA A HIDROGÊNIO, 

OXIGÊNIO, NITROGÊNIO, ENXOFRE, 

FÓSFORO E AOS HALOGÊNIOS.



DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE 

COMPOSTOS ORGÂNICOS E A 

NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO 

PARA ESTUDÁ-LOS, ELES FORAM 

DIVIDIDOS EM FUNÇÕES, TAMBÉM 

CHAMADAS DE CLASSE.

O ESTUDO DAS FUNÇÕES 
ORGÂNICAS



Para tornar nossa 

aprendizagem mais 

atrativa vamos fazer 

uso das metodologias 

ativas!

O ESTUDO DAS FUNÇÕES 
ORGÂNICAS



TEMA GERADOR

Foi definido na roda de 
conversa como: “Uso

dos fitoterápicos e seus 

princípios ativos,

utilizando 
conhecimento popular”.

Grande ideia!!!

Através da 

Mediação do 

professor com os 

alunos é possível 

fazer. 

Vai dar certo!

MEDIAÇÃO



METODOLOGIA

Vamos ver 

agora o passo 

a passo até 

chegar ao 
produto final.



Primeiramente vamos 

começar falando um 

pouco sobre essas 

funções orgânicas.



Hidrocarbonetos

São compostos formados 

exclusivamente por átomos carbonos e 

hidrogênios, que ainda podem ser 

divididos em subclasses:

Alcanos - apresentam cadeia aberta 

e ligações covalentes simples entre 

carbonos.



Hidrocarbonetos

Alcenos -

apresentam 

pelo menos 

uma ligação 

dupla entre 

carbonos.

Alcinos -

apresentam 

ao menos 

uma ligação 

tripla entre 

carbonos.



Hidrocarbonetos

Alcadienos-

apresentam 

duas 

ligações 

duplas entre 

carbonos.

Cicloalcanos

- semelhante 

aos alcanos 

porém ocorre 

em cadeias 

em forma de 

um ciclo



Hidrocarbonetos

Aromáticos -

Há pelo menos 

um anel 

benzênico na 

cadeia 

carbônica.



Hidrocarbonetos

Cicloalcenos

- semelhante 

aos alcenos 

porém ocorre 

em cadeias 

em forma de 

ciclo.

Cicloalcinos -

semelhante 

aos alcinos

porém ocorre 

em cadeias 

em forma de 

um ciclo.



Haloalcanos
São alcanos que tem um átomo de

hidrogênio substituído por um

halogênio. Os haloalcanos são

também conhecidos como haletos de

alquila.

O haloalcano 1,2-dicloro-1-fluoretano

é exemplo de clorofuorcarboneto

(CFC), que é um dos responsáveis

pela diminuição da camada de

ozônio.

Figura 1: CFC

Fonte: Pyxabay, 2019.



Álcoois
O grupo funcional álcool contém uma

hidroxila, que é um oxigênio ligado a

um hidrogênio (OH), que se liga a um

átomo de carbono. O álcool etílico é

um dos compostos mais conhecidos

deste grupo. O etanol é produzido

pela fermentação de carboidratos,

que está presente nas bebidas

alcoólicas, combustíveis etc.

A fórmula geral de um álcool é R - O -

H, onde R é um radical alquila.

Figura 2: Etanol

Fonte: Wikipédia, 2019.



Éteres
Os éteres possuem dois

grupos alquila unidos a um

oxigênio, conforme fórmula

geral R - O - R. O éter mais

conhecido é o éter dietílico,

utilizado em cirurgias como

anestésico.
Figura 3: Éter dietílico

Fonte: Wikipédia, 2019.



Fenóis
Ocorre quando uma hidroxila

(OH) se liga a um anel

aromático. Muitos fenóis são

responsáveis pela fragrância das

plantas.

Um dos exemplos de fenol é o

eugenol, responsável em maior

parte pelo odor e sabor do óleo

de cravo.
Figura 4: Eugenol

Fonte: Wikipédia, 2019.



Aldeídos
Contém o grupo carbonila R -

(CO) - H no final da cadeia

carbônica. O grupo R pode ser

alifáticos ou aromáticos.

Normalmente é escrito como

CHO. Um dos aldeídos mais

cohecido é o formol, também

conhecidos como metanal ou

formaldeído que é usado na

preservação de espécimes

biológicas. Figura 5: Metanal

Fonte: Wikipédia, 2019.



Ácidos Carboxílicos
Formado através do grupo

carboxila R - COOH. O ácido

etanóico é um ácido carboxílico

muito conhecido como ácido

acético, presente no vinagre,

que é formado quando o etanol

do vinho é oxidado pelo ar.

Figura 7: Ácido etanóico

Fonte: Wikipédia, 2019.



Cetonas
As cetonas possuem fórmula R-

(CO) - R’, em que os radicais R e

R’ são ligados ao átomo de

carbono central. A cetona mais

simples é a propanona, conhecida

como acetona, que dissolve uma

quantidade imensa de compostos

orgânicos. A acetona é um

solvente dos esmaltes para

unhas. Figura 6: Propanona

Fonte: Wikipédia, 2019.



Aminas
As aminas são derivadas da amônia

(NH3) e são classificadas como primárias,

secundárias ou terciárias de acordo com

o número de hidrogênios substituídos no

nitrogênio.

O quinino, medicamento contra a malária,

é uma amina que é administrada em

pacientes em forma de solução aquosa

por gotejamento intravenoso. É obtido

através da quinina, que é um pó branco,

inodoro e de sabor amargo. O quinino é o

sulfato da quinina.
Figura 8: Quinina

Fonte: Indigoinstruments, ©1994-2020

https://www.indigoinstruments.com/chemical-structure-molecule-model-database/quinine-chemical-structure-model.php


Amidas
São derivadas de ácidos carboxílicos,

em que o grupo OH é substituído por

nitrogênio trivalente.

A fórmula da amida é R - (CO) - NH - R

resultante da condensação de aminas

com ácidos carboxílicos.

Uma das amidas conhecidas é o Tylenol,

ou seja, paracetamol, uma droga

analgésica, utilizado para tratar febre e

dor leve ou moderada.

Figura 9: Tylenol

Fonte: Wikipédia, 2019.



Olha que legal!

Vocês vão entrevistar 

os idosos com quem 

convivem sobre o uso 

de plantas medicinais.



LEVANTAMENTO DE DADOS 
COM IDOSOS DA FAMÍLIA SOBRE 
O USO DE PLANTAS MEDICINAIS 

COMO MEDICAMENTO



Vamos fazer uma visita 

ao asilo para saber as 

plantas que os idosos 

utilizam ou utilizavam 

como medicamentos.

Para isso, precisamos 

da autorização dos 

pais.



ESTENDEU-SE A PESQUISA VISANDO 
UMA MAIOR INTERAÇÃO ENTRE OS 
JOVENS E OS IDOSOS, AO LAR DE 

LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.



PARA QUE A VISITA OCORRESSE 
FOI NECESSÁRIO A 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS



A VISITA AO LAR DE LONGA 
PERMANÊNCIA

Nossa, como foi 

legal essa visita. 

Contei tudo que 

sabia sobre as 

plantas medicinais e 

os alunos do CIEP 

493 ficaram muito 

interessados. 

Eu gostei 

muito 

também e 

aproveitei 

para contar 

minhas 

histórias, 

rsrsrs.



A VISITA AO LAR DE LONGA 
PERMANÊNCIA

Eu me emocionei 

com nossa visita. 

Tantas histórias!!!

Quero voltar lá para 

mostrar o nosso 

trabalho com a 

contribuição deles. 

Podemos 

professora?

Claro que 

sim, vamos 

terminar e 

retornar ao 

“asilo”.



NOSSAS LEMBRANÇAS DA VISITA 
À INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÂNCIA PARA IDOSOS



FORMAÇÃO DOS TIMES,
ESTIMULANDO O 

TRABALHO EM GRUPO

Pesquisa em 

artigos, orientados 

pela professora, e  

coleta de dados 

para seleção de 18 

plantas medicinais 

que despertaram 

mais interesse nos 
alunos.



Criação das turmas no 
Google Classroom

Encontramos um site 

confiável, vamos fazer 

nossas anotações no 

google classroom para 

organizar o trabalho.



Pesquisa científica do 
princípio ativo da planta 

escolhida

Agora é o hora de 

aprofundar um pouco 

mais e pesquisar o 

princípio ativo da 

planta escolhida pelo 

time.



Confecção do cartaz e folder 
com informações da planta 

medicinal e a função orgânica 
de acordo com o princípio ativo 

pesquisado por cada time.

Cada time vai 

produzir o cartaz e 

panfleto de acordo 

com a pesquisa 

realizada e a 

planta escolhida.



MODELO DO PANFLETO 
PRODUZIDO PELOS ALUNOS



MODELO DO CARTAZ (FRENTE) 
PRODUZIDO PELOS ALUNOS



MATERIAL PRODUZIDO UTILIZADO 
COMO RECURSO DIDÁTICO EM 

SALA COMPARANDO AS FUNÇÕES 
ORGÂNICAS ESTUDADAS COM O 
PRINCÍPIO ATIVO DAS PLANTAS 

MEDICINAIS.

Cada time vai 

identificar e circular 

a função presente 

no princípio ativo 

da planta 

medicinal 

escolhida pelo time 

e compartilhar com 

os outros times.



Apresentação e interação 
com o público na Feira de 
Ciências através do cartaz 

confeccionado e distribuição 
dos folders.

A interação foi 

excelente, a 

apresentação 

incrível e os chás 

deliciosos.



NOSSA LEMBRANÇA DA FEIRA 
DE CIÊNCIAS



Avaliação sobre os conteúdos de 
funções orgânicas.

A avaliação ocorreu durante 

todo o processo e ao final 

uma qualitativa e quantitativa 

em que os alunos além de 

marcar a alternativa correta, 

deveria circular a função 

presente na molécula e 

nomeá-la.



1) (UFRRJ/1999) Algumas balas 

contém o flavorizante antranilato de 

metila, presente naturalmente nas 

uvas e responsável pelo seu aroma. 

Nessa substância, cuja fórmula 

estrutural é representada a seguir, as 

funções orgânicas identificadas são:

(a) cetona e amina.

(b) éter e amida. 

(c) éster e amina. 

(d) éter e amina. 

(e) éster e amida

MODELO DE UMA QUESTÃO



RETORNO AO “ASILO” PARA 
DISTRIBUIÇÃO DOS PANFLETOS

Em um outro 

momento...

Pós pandemia.



ANEXO os 18 cartazes, 

frente e verso, das 

plantas medicinais que 

foram produzidos pelos 

alunos. 



Alecrim

Alfavaca

Arnica

Arruda

Boldo

Broto de goiaba

Camomila

Canela de Velho

Carqueja

Erva cidreira

Erva doce

Folha de laranjeira

Guaco

Hibisco

Hortelã

Malva

Melão de são caetano

Semente de abóbora



ROSMARINUS OFFICINALIS L. 

Nome popular: Alecrim 

Família: Lamiaceae 

Altura: Pode atingir até 1,5 m de altura ou mais. 

Origem: Mediterrâneo 

Propriedades medicinais: Estimulante digestivo; contra azia; cardiotônico; antisséptico; 

diurético, antiespasmódico, cicatrizante; colerético; protetor hepático; anti-depressivo 

natural e vasodilatador.  

Parte utilizada: folhas e flores 

Como usar 
Pode ser consumido em forma de óleos essenciais que são inalados ou ingeridos e chá de ervas.  
 
Ingredientes 
Óleo essencial: 2 ramos secos de alecrim e óleo base.  
Chá:   ramo de alecrim orgânico, limões, uma colher de chá de mel e uma xícara de água.   
 
Modo de preparo 
Óleo essencial: para fazer o óleo de alecrim, deve-se colocar dois ramos secos de alecrim em um pote de vidro e adicionar um óleo base, 
como óleo de coco, de amêndoas ou azeite, tampar e agitar levemente. Depois deve-se armazenar o óleo em um local quente e escuro por, 
mais ou menos, duas semanas.  Em seguida, coar e colocar novamente em um pote de vidro.  
Chá: ferva a água em uma panela, adicione os ramos de alecrim e deixe um tempo até que o alecrim comece a soltar sua substância. Adicione 
mel. Esperar amornar, adicione limão e sirva a seguir.  
 
Quem não deve usar 
Gestantes e alérgicos.  
 
Possíveis efeitos colaterais 
O consumo excessivo de alecrim, especialmente na forma de óleo concentrado, pode trazer problemas como náuseas, vômitos, irritação nos 
rins, sangramento no útero, vermelhidão na pele, aumento da sensibilidade ao sol e reações alérgicas.  



Rosmarinus Officinalis L. Funções Orgânicas 
Nome popular: Alecrim 

Princípio Ativo: Alcanfor 
 
Fórmula: C10H16O 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como 

parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura 

Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 

em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino 

(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense. 

 



Ocimum basilicum L. 
Nome popular: Alfavaca, alfavaca-cheirosa, alfavaca-da-américa, alfavacão, 

manjericão, erva-real 

Família: Lamiaceae 

Altura: De 40 cm a 1 m  

Origem: Ásia e África 

Propriedades medicinais: Antisséptico para micoses e infecções, expectorante 

pulmonar, sendo muito utilizado como enxaguante e banhos antigripais, antidiarréico, 

hipoglicemiante, anti-inflamatório e analgésico. Auxilia no combate de cólicas 

intestinais e menstruais. 

Parte utilizada: Folhas e sementes 

Como usar: Como Chá 
 
Ingredientes: 
Uma colher de chá de alfavaca 
1 xícara de chá de água 
 
 
Modo de preparo 
Em uma panela, adicione a água e leve para ferver; 
Quando levantar fervura, desligue o fogo e acrescente a alfavaca. Abafe e deixe em infusão por pelo menos 1 minuto; 
 
 
Quem não deve usar 
Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez 
 
Possíveis efeitos colaterais 
Não referidos na dosagem recomendada 



Ocimum basilicum L.  Funções Orgânicas 
 

Nome popular: Alfavaca 

Princípio Ativo: Eugenol 
 

 
 
Fórmula: C10H12O2 
 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, 

como parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de 

Moura Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado 

Profissional em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra 

Rodrigues Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal 

Fluminense. 

 



Arnica Montana 
Nome popular: Arnica/Margarida da montanha; 

Família: Asteraceae; 

Altura: Porte herbáceo, medindo de 50 a 70 centímetros de altura; 

Origem: Regiões montanhosas da Europa e dos Alpes; 

Propriedades medicinais: Possui propriedades curativas e é amplamente utilizada na 

fitoterapia e homeopatia, como: Anti-inflamatório, analgésico tópico e rubefaciente 

(traumatismos, entorses, artrites, nevralgias, hematomas). 

Parte utilizada: Flores 

Como usar:  
A parte utilizada da arnica são suas flores que podem ser preparadas em forma de 
infusão, tintura ou pomada de aplicação externa, não devendo ser ingerida. Para obter os benefícios da arnica é indicado realizar a 
aplicação do gel de arnica no local da dor. Não é recomendado ingerir arnica, pois doses maiores não diluídas podem ser fatais. 
 
Ingredientes: 
250 ml de água fervente; 
1 colher (de chá) das flores de Arnica; 
 
Modo de preparo: 
Ferva a água, desligue o fogo, coloque as flores e deixe tampado durante cerca de cinco minutos. Pronto, se não estiver muito quente você 
já pode usar para fazer compressa de arnica nas regiões doloridas. 
 
Quem não deve usar: 

Ela não deve ser usada por crianças e idosos acima de 70 anos sem recomendação médica. 

 

Possíveis efeitos colaterais: 

No que diz respeito aos efeitos colaterais, mesmo sendo um composto natural, a arnica pode trazer efeitos indesejados, como: tonturas, 
aumento de pressão arterial, alergias, surgimento de bolhas ou erupções cutâneas, arritmias, náuseas e enjoos. 

 



Arnica Montana   Funções Orgânicas 
Nome popular: Arnica/Margarida da montanha 

Princípio Ativo:  Helenalina 

 
Fórmula: C15H18O4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como 

parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura 

Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 

em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino 

(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense. 

 



Ruta graveolens L. 

Nome popular: Arruda ou arruda-fedida  

Família: Rutaceae  

Altura: 1,5 metros 

Origem: região mediterrânea da Europa  

Propriedades medicinais: Analgésica, antialérgica, bactericida, antiinflamatória e outras. O óleo essencial 

de arruda é um remédio homeopático usado durante séculos como uma preparação médica na forma de 

compressão em feridas, contusões, esgotamento físico, varizes, hemorroidas, fortalecimento das veias capilares, 

pés, tornozelos e cotovelos doloridos e para a rigidez dolorosa nos pulsos e mãos. Também pode beneficiar a pele 

e melhorar a condição de varizes, fissura anal, cura de sangramentos, trombose, hemorroidas internas e externas. 

Na medicina popular, compressas são aplicadas em feridas. O óleo da arruda já foi usado para infecção no ouvido. 

O creme ou óleo de massagem para reumatismo. Unguento para gota, dores nas costas e espasmos musculares. 

As folhas frescas de arruda são aplicadas na cabeça como um remédio para dores de cabeça. O óleo essencial da 

arruda é usado em perfumes.  

  

Parte utilizada: Folhas  

Como usar: Suas folhas são utilizadas como chá com fins calmantes. Na forma de infusão (20 gramas para um litro de água), ou empregando-se as folhas secas em 

pó.  

  

Quem não deve usar:  
Não deve ser usada durante a gravidez, vez que doses elevadas de arruda agem como um abortivo que pode ser tóxico ou até mesmo fatal à mãe. Também é vetado 

o uso durante a fase de lactação Possíveis efeitos colaterais  

A arruda só deve ser utilizada em pequenas doses e de forma tópica (aplicação externa e diluída sobre a pele, em doses homeopáticas). Doses grandes podem causar 

foto sensibilidade. O uso interno, mesmo em doses homeopáticas, não deve ser feito por crianças, idosos ou por pacientes com doenças cardíacas ou renais. A seiva do 

talo pode causar dermatite. Medicamentos para reduzir a pressão arterial podem ter seus efeitos potencializados.  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_(bot%C3%A2nica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_(bot%C3%A2nica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infus%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infus%C3%A3o


Ruta graveolens L.   Funções Orgânicas  

Nome popular: Arruda-comum, arruda-doméstica, arruda-dos-jardins, erva-arruda, Ruta e Ruta-de-jardim.  

Princípio Ativo: quercetina 

Formula molecular:  C15H10O7 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como 

parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura 

Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 

em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino 

(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense. 

 



Peumus boldus Molinas 
Nome popular: Boldo; 
 
Família: Monimiaceae; 
 
Altura: Pode atingir até 1,5 m; 
 
Origem: Regiões tropicais; 
 
Propriedades medicinais:  As propriedades do boldo incluem sua ação estimulante da 
vesícula biliar, diurética, antiespasmódica, anestésica, anti-séptica, antibacteriana, anti-
inflamatório, antioxidante, depurativa, desintoxicante, estimulante, sedativa, tônica e 
vermífuga. 
Parte utilizada: Folha; 
Como usar 
As partes utilizadas do boldo são as suas folhas. Chá de boldo; 
1 colher (de chá) das folhas de boldo: 
 
Ingredientes 
200 ml de água filtrada; 
1 colher de chá de folhas de boldo picadas. 
 
Modo de preparo 
Coloque a água para ferver. Assim que o processo de ebulição começar, desligue o fogo e acrescente as folhas de boldo; 
Feche com uma tampa e deixe descansar por cerca de 10 minutos; 
Passe uma peneira para retirar as folhas do boldo e estará pronto para servir. 
 
Quem não deve usar 
O consumo dessa planta é contraindicado em caso de obstrução da vesícula biliar e durante a gravidez, especialmente nos primeiros 3 
meses de gestação, porque ele pode provocar aborto ou causar malformações no feto. 
 
Possíveis efeitos colaterais 
É importante não consumir o boldo em excesso, pois pode causar irritação gastrointestinal, dor de cabeça, náuseas e vômitos, sendo, por 
isso, recomendado ser consumido sob orientação e supervisão médica.  



Peumus boldus Molinas  Funções Orgânicas 
Nome popular: Boldo 

Princípio Ativo: Boldina 

Formula Molecular: C19H21O4N    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como 

parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura 

Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 

em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino 

(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense. 

 



Psidium guajava L. 
Nome popular: Goiabeira  

Família: Myrtaceae 

Altura: Pode chegar até os 6m de altura 

Origem: Originária da América tropical. Ocorre sobretudo no Brasil, 

nas Antilhas. Atualmente encontra-se bastante difundida no 

sudeste da Ásia 

Propriedades medicinais: antiinflamatória, anticonvulsionante, 

analgésica, antitérmico e usado também no tratamento de diarreia e 

disenteria. 

Parte utilizada: São as suas folhas e frutos. 

Como usar 
As folhas podem ser utilizadas para fazer chás. 
 
Ingredientes 
2 xícaras de chá de água; 
1 xícara de chá de folhas da goiabeira. 
 
Modo de preparo 
Colocar 1 colher de chá de folhas secas de goiabeira numa xícara de água fervente e deixar repousar por cerca de 10 minutos. Depois coar 
e beber até 3 xícaras por dia. 
 
Quem não deve usar 
A goiabeira está contraindicada em pacientes com aparelho digestório muito sensível ou problemas intestinais. 
 
Possíveis efeitos colaterais 
A goiabeira quando consumida em excesso pode provocar prisão de ventre.  



Psidium guajava L.  Funções Orgânicas 
Nome popular: Goiabeira 

Princípio Ativo: Licopeno 
 
Fórmula: C40H56 
 

 
  
 

  

 

 

 

 

  

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, 

como parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de 

Moura Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado 

Profissional em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra 

Rodrigues Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal 

Fluminense. 

 



Matricaria Chamomilla L. 
Nome popular: Camomila 

Família: Asteraceae 

Origem: Ela é nativa do norte da África foi levada a Europa e no período das grandes 

navegações e de lá foi levada ao resto do mundo e adaptou-se muito bem a diversos climas. 

Propriedades medicinais: As propriedades da Camomila incluem sua ação estimulante de 

cicatrização, antibacteriana, anti-inflamatório, antiespasmódico, acalmar e reduzir a 

ansiedade. 

Parte utilizada: Flores 

Como usar: As partes utilizadas da Camomila são suas flores para fazer chás, inalações, 

banhos de assento ou compressas. 

Ingredientes: 

2 colheres de chá de flores secas de camomila 

1 xícara de água 

Modo de preparo: 

Em 250 ml de água fervente adicionar as 2 colheres de chá de flores secas de camomila. Tapar, deixar repousar durante cerca de 10 

minutos e coar antes de beber. Este chá deve ser bebido 3 vezes por dia, e caso seja necessário pode ser adoçado com uma colher de chá 

de mel. 

Quem não deve usar  

Gestantes 

Possíveis efeitos colaterais 

O chá de camomila não deve ser tomado na gravidez, nem deve ser usado o seu óleo essencial porque pode provocar contração uterina. 

 

 

 



Matricaria Chamomilla L.                     Funções Orgânicas 
Nome popular: Camomila                                                                                                

Princípio ativo: Rutina 

Fórmula: C27H30O16 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, 

como parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de 

Moura Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado 

Profissional em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra 

Rodrigues Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal 

Fluminense. 

 

 
 

 

 
 

 



Miconia Albicans 
Nome popular: Canela de Velho 

Família: Melastomataceae 

Altura: 3 metros 

Origem: Regiões tropicais do mundo, abundante na Flora Brasileira, muito comum 

no Cerrado. 

Propriedades medicinais: anti-inflamatórias, antioxidante, anticlastogênica, com isso 

é perceptível que ela é uma planta medicinal com diversas atividades com enorme 

potencial para o desenvolvimento de novos fármacos e produtos fitoterápicos. 

Parte utilizada: folhas 

Como usar 
É utilizada como cápsulas de remédios e também como o próprio chá.  
 
Ingredientes 
70 g de folhas secas de canela de velho; 
1 L de água. 
 
Modo de preparo 
Deve colocar as folhas secas de canela de velho para ferver com água, deixando repousar por 10 minutos e depois coar o chá. Utilizar 2 vezes 
ao dia, pela manhã e à noite e assim terá seus benefícios.  
 
Quem não deve usar 
Não deve ser utilizado por pessoas alérgicas a essa planta, grávidas e que estão em fase de amamentação.  
 
Possíveis efeitos colaterais 
O uso excessivo do chá de canela de velho pode causar sensação de mal estar no estômago. 

 



Miconia Albicans   Funções Orgânicas 
Nome popular: Canela de Velho 

Princípio Ativo: Apigenina 
 
Fórmula: C15H10O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como 

parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura 

Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 

em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino 

(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense. 

 



Baccharis trimera   

Nome popular: Carqueja ou Carquejinha 

Família: Asteraceae 
  

Altura: Pode chegar a 80 cm de altura   

Origem: Sul e Sudeste do Brasil 

Propriedades medicinais:  ação diurética, antianêmica, hipoglicêmica, 

antiasmática, antibiótica, antidiarreica, antidiabética, antidispéptica, 

antigripal, anti-inflamatória, anti-reumática e aromática.   

Parte utilizada: Folha ou Hastes   

Como usar 

A parte usada da Carqueja são suas hastes, para fazer chá ou utilizar 
como tempero em cozinhados.   
   

Ingredientes   

25 g de hastes de carqueja   

1 L de água fervente   
   

Modo de preparo   

Colocar 25 gramas de hastes de Carqueja em 1 litro de água fervente, deixando repousar por 10 minutos. Tomar até 3 xícaras por dia.  
   

Quem não deve usar   

Grávidas, pois pode causar aborto. Não deve ser usado durante a lactação e também por pacientes hipertensos que estejam em 

tratamento com anti-hipertensivos. 

 

Possíveis efeitos colaterais   

Surgem quando consumida em excesso, principalmente em pacientes diabéticos e hipertensos. Isso porque a carqueja pode aumentar o 

efeito do remédio, diminuindo muito a concentração de glicose ou a pressão arterial, o que é prejudicial à saúde.   



Baccharis trimera  Funções Orgânicas 
                                           

Nome popular: Carqueja               

Princípio Ativo: Genkwanin 

  

Fórmula C16H12O5 

  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como 

parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura 

Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 

em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino 

(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense. 

 



Lippia Alba 
Nome popular: Erva Cidreira 

Família: Verbenaceae 

Altura: Pode atingir até 1,5 metro  

Origem: América do Sul 

Propriedades medicinais: Calmante, espasmolítica suave, analgésica, 

sedativa, ansiolítica, e levemente expectorante. Assim tendo benefícios que 

ajudam no tratamento de espasmos musculares como no estômago, é um 

tranquilizante natural do sistema nervoso como também pode auxiliar na 

liberação de secreções do organismo. 

Parte utilizada: folhas 

Como usar: 
A Erva Cidreira pode ser consumida em forma de cápsulas, ou em chá. Para a obtenção do chá, ela pode ser preparada da seguinte forma: 

 

Ingredientes 
1 L de água; 30 g de folha de erva cidreira; 
 

Modo de preparo 
Leve a água para o fogo e, depois de ferver, desligue e adicione as ervas. Deixe o recipiente abafado por cerca de 12 minutos. Ingira 3 
vezes ao dia para se ter um bom resultado de seus benefícios. 

 

Quem não deve usar 

O chá de erva cidreira não é indicada para gestantes, lactantes e crianças com menos de 12 anos. Pessoas com hipotensão e hipotireoidismo 
também devem evitar o consumo desta planta. Quem utiliza medicamentos sedativos, como os calmantes, também deve evitar a erva cidreira. 
 

Possíveis efeitos colaterais: 

Altas quantidades de erva cidreira podem levar a uma frequência cardíaca mais lenta e a hipotensão, pressão arterial baixa. 



Lippia Alba      Funções Orgânicas 
 

 

Nome popular: Erva Cidreira 

Princípio Ativo: Citral 

Fórmula: C10H160 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, 

como parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de 

Moura Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado 

Profissional em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra 

Rodrigues Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal 

Fluminense. 

 



Pimpinella anisum L. 
Nome popular: Erva doce 

Família: Apiaceae 

Altura: Pode atingir até 50 cm  

Origem: Egito, Grécia, Creta, Síria e Oeste da Ásia 

Propriedades medicinais: Estimulante das funções digestivas e carminativo. Também 

utilizado no alívio de cólicas e desconforto gerados por gases intestinais. 

Parte utilizada: Frutos maduros e secos, caule e folhas. 

Como usar 
A erva doce pode ser consumida em forma chás.  
 
Ingredientes 
5 folhas de erva doce; 
1 litro de água 
3 colheres de sopa de semente de erva-doce seca. 

 
Modo de preparo 
Folhas: Ferva as folhas por 30 segundos. Após, tampe e deixe descansar por 5 minutos.  

Semente: Ferva a água e adicione a semente de erva-doce seca. Deixe por 30 segundos, desligue, tampe e deixe descansar por 5 minutos. 

Depois é só servir coado  

Quem não deve usar 

A erva-doce está contraindicada para pessoas com úlcera duodenal, refluxo, colite ulcerosa ou diverticulite, devendo também ser evitado por 

pacientes fazendo suplementação de ferro.  

Possíveis efeitos colaterais 
Os efeitos colaterais da erva-doce incluem náuseas, vômitos e reações alérgicas, quando consumida em excesso.  

   



Pimpinella anisum L. Funções Orgânicas 
Nome popular: Erva doce 

Princípio Ativo: Estragol 
 
Fórmula: C10H12O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como 

parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura 

Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 

em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino 

(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense. 

 



Mikania glomerata 

 
Nome popular: Guaco, guaco-liso, guaco-de-cheiro, erva-das-serpentes, 
cipó-caatinga, uaco, erva-de-cobra, cipó-sucuriju, erva-de-sapo, coração-de-
jesus, erva-cobre e guaco trepador. 
 
Família: Asteraceae 
 
Altura: Pode atingir até 3 metros 

 
Origem: América do Sul 
 
Propriedades medicinais: Ação tônica (restaura energia), depurativa 
(eliminação de toxinas do sangue), febrífuga (combate à febre) e peitoral, 
estimulante do apetite e antigripal. Utilizada também no tratamento de asma, 
bronquite e no combate a tosse. 
 
Atividade biológica: Tratamento de enfermidades do trato respiratório 

Parte utilizada: Folhas. 
 
Como usar: Utiliza-se em gargarejos e bochecho nos casos de inflamações 
na boca e na garganta e a aplicação local da tintura, em fricções ou em 
compressas nas partes afetadas por traumatismos, nevralgias, prurido (coceira) e dores reumáticas. 
 
Quem não deve usar: O guaco está contraindicado para pessoas com alergia a esta planta, com doenças no fígado, que utilizam 
anticoagulantes, para crianças menores de um ano de idade e grávidas. O uso prolongado pode causar acidentes hemorrágicos.  



Mikania glomerata            Funções Orgânicas  
 

Nome popular: Guaco, guaco-liso, guaco-de-cheiro, erva-das-serpentes, 

 cipó-caatinga, uaco, erva-de-cobra, cipó-sucuriju, erva-de-sapo, 

 coração-de-jesus, erva-cobre e guaco trepador. 

 
Princípio Ativo: 1,2 benzopirona 
 
Fórmula Molecular: C9H6O2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – 
Técnico em Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas 
aplicado na Feira de Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª 
Antonieta Salinas de Castro, como parte do trabalho para 
obtenção de título de Mestre à Mara de Moura Machado 
(PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues 
Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPgYC49tXlAhWJF7kGHQMbCKgQjRx6BAgBEAQ&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Cumarina&psig=AOvVaw1v06T0eVj4y-DYbzi1t1b_&ust=1573141366305626
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2-_T99tXlAhXlILkGHUbWBnsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.ppmac.org/?q=content/guaco&psig=AOvVaw1v06T0eVj4y-DYbzi1t1b_&ust=1573141366305626&psig=AOvVaw1v06T0eVj4y-DYbzi1t1b_&ust=1573141366305626


Citrus Sinensis L. 
Nome popular: Laranja-doce 

Família: Rutaceae 

Altura: Pode atingir até 8 m 

Origem: Sudeste da Ásia 

Propriedades medicinais: Nervosismo da mulher, avitaminose, intestino, purificação do 

sangue, catarro, afecção e diarreia biliar, acne, anorexia, constipação, tosse, aperiente, 

laxante, carminativa, tônica. 

Parte utilizada: Folha, flor, casca do fruto 

Como usar 
A laranja-doce pode ser consumida em forma chás.  
 
Ingredientes 
Casca de 6 laranjas com bagaço; 2 litros de água 
 
Modo de preparo 
Preparado com 2 folhas de laranja por xícara de água fervente. Tomar quando quiser. 
 
Cozimento da casca. Como tônico estomacal, indicado quando o indivíduo perde a vontade de comer. Selecionar 30 g de cascas secas e 
cortadas em pedaços. Ferver em 1/2 litro de água durante 15 minutos. Deixar esfriar, coar, adoçar a gosto. Tomar um cálice após cada 
refeição. 
 
Quem não deve usar 
O chá de laranja não deve ser usado por pessoas alérgicas a esta planta, e mulheres que durante a gravidez desenvolvam aversão a laranja. 
 
Possíveis efeitos colaterais 
Em crianças, proporções elevadas de casca de laranja podem resultar em convulsões, cólicas ou mesmo morte em casos extremos. 
  



Citrus Sinensis L.  Funções Orgânicas 
Nome popular: Laranja-doce 

Princípio Ativo: Vitamina C 
 

Fórmula: C6H8O6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como 

parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura 

Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 

em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino 

(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense. 

 



Hibiscus sabdariffa L.                                   
Nome popular: Hibisco, azedinha 

Família: Malvaceae 

Altura: Pode atingir mais de 1,80 metros 

Origem: África Oriental 

Propriedades medicinais: Propriedades com ação antioxidante, anti-hipertensiva, diurética, 

anti-inflamatória e digestiva.  

Parte utilizada: Flores, cálices e pétalas. 

Como usar:  As flores grandes do hibisco, simples ou dobradas, duram um ou dois dias. As 

pétalas, que têm um leve gosto cítrico, são usadas em saladas, infusão, geleias e licores. 

O Hibiscus pode ser consumido em forma de chás. 
 
Ingredientes 
Cálice seco 
Planta in natura ou 

Chá de saquinhos  
 
Modo de preparo A porção recomendada é de 1 colher de sopa para cada 1 litro de água. É importante tomar cuidado com a temperatura, 
pois o hibisco, de preferência, não deve ser colocado na água fervendo. Deixe por 5 minutos em infusão. Pode ser tomada em até 24 horas 
do preparo. 
 
Quem não deve usar O Hibiscus não deve ser consumido por pessoas com doenças cardíacas, gestantes, lactantes e pessoas com 
pressão alta ou baixas. 
 
Possíveis efeitos colaterais 
Por sua ação diurética, quando consumido em excesso, o hibisco pode acabar provocando desidratação. O consumo contínuo e em grandes 
quantidades pode acabar interferindo na fertilidade da mulher, de forma passageira. E também pode provocar abortos espontâneo. 
   



Hibiscus sabdariffa L.  Funções Orgânicas 
Nome popular: Hibisco, azedinha  

Princípio Ativo: Vitamina C 
 
Fórmula: C6H8O6 
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Mentha Spicata L. 
Nome popular: Hortelã-verde 

Família:  Lamiaceae 

Altura: Pode atingir até 1 metro 

Origem: Originária da Ásia  

Propriedades medicinais: estimulante da secreção estomacal, atividade 

carminativa, além de ser um antioxidante natural. Usado para alívio de resfriado 

comum, febre, gripe, indigestão, enjoos, estresse e cólicas intestinais. O chá feito 

de hortelã também é usado como calmante. 

Parte utilizada: folhas 

Como usar 
A Hortelã pode ser consumida em forma de cápsulas, ou em chá. Para a obtenção 
do chá, ela pode ser preparada da seguinte forma: 
 

Ingredientes 
½ xícara de folhas de hortelã 
1 litro de água 
 
Modo de preparo 
Ferva a água até que ele comece a borbulhar; Depois de desligar o fogo, adicione as folhas de hortelã já higienizadas dentro da panela com 
água fervente e, tampe; deixe descansar por aproximadamente 10-15 minutos. Com a tampa fechada. Depois é só servir. 
 

Quem não deve usar 
A hortelã deve ser evitada por pessoas com refluxo grave ou hérnia de hiato, além de grávidas, mulheres que estejam amamentando e crianças 
com menos de 5 anos. 
 

Possíveis efeitos colaterais 
Os efeitos colaterais da hortelã podem incluir alterações no ritmo intestinal, como diarreia ou prisão de ventre, ou reações de alergia, com 
sintomas como vermelhidão, coceira e urticária na pele. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carminativo


MENTHA SPICATA L. Funções Orgânicas 
Nome popular: Hortelã-Verde  

Princípio Ativo: Mentol. 

Fórmula: C10H20O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em 

Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de 

Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como 

parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura 

Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional 

em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino 

(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense. 

 



Malva sylvestris L. 
 

Nome Popular: Malva, malva comum, malva-rosa 

Família: Malvaceae 

Altura: Planta de 20 a 80 cm 

Origem: Europa e Ásia 

Propriedades Medicinais: Anti-inflamatória, antidiarreicos, 

mucolítica. Usada para tratamento de úlceras do estômago, febre, 

dores de bexiga. Externamente, em infecções cutâneas da cavidade bucal e de outras mucosas. 

Parte Utilizada: Folhas e flores 

Ingredientes: 2 colheres de sopa de folhas secas de Malva; 

1 xícara de água ferventes. 

Modo de preparo: Para preparar o chá, basta colocar 2 colheres de sopa de folhas secas de malva em uma xícara de água 

fervente, deixar repousar por 10 minutos e coar. 

Quem não deve usar:  O chá de malva está contraindicado durante a gravidez e a amamentação. 

Efeitos colaterais: O principal efeito colateral da malva é a intoxicação, quando utilizada em grandes doses. 



Malva sylvestris L.       Funções Orgânicas 

Nome Popular: Malva                                                 

Princípio Ativo: Gossypetin 

Fórmula Molecular: C15H10O8 
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Momordica charantia L. 
Nome popular: melão-de-São-Caetano, melãozinho 

Família: Cucurbitaceae 

Altura: trepadeira com extensão de 3 a 4 mettros  

Origem: Ásia e África 

Propriedades medicinais: É tomado o chá como preventivo da gripe, contra febres; as 

folhas na leucorréia, cólicas dos vermes, nas menstruações; o revestimento das sementes 

com vaselina dá um ungüento supurativo. O suco do fruto é purgativo, vermífugo e contra 

hemorróidas; o chá das folhas combate o diabetes. 

Parte utilizada: Folhas 

Como usar 
Ela pode ser utilizada em forma de chá e pode ser preparada da seguinte forma: 
 
Ingredientes 
20 gramas de folhas picadas (frescas ou secas) em 1 litro de água durante um minuto; 
 
Modo de preparo 
Deixar em infusão durante 10 minutos. Tomar uma xícara (chá) pela manhã e outra antes do jantar. 
 

Quem não deve usar 

Em caso de Gravidez e lactação. 
 

Possíveis efeitos colaterais 
Desconforto no estômago, dor abdominal, vômitos e diarreia.  
 
 

   



Momordica charantia L. Funções Orgânicas 
Nome popular: Melão-de-são-caetano 

Princípio Ativo: Vitamina A 
 
Fórmula: C20H30O 
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Cucurbita pepo L.   
                                                                                                                                                                                                                     
Nome popular: Semente de Abóbora                                                                                           

Família: Cucurbitaceae Altura: 5 cm  

Origem: Américas e atualmente cultivada em grande escala no Brasil e em outras 

regiões tropicais.  

Propriedades medicinais: anti-helmíntica, antiinflamatória, anti-febril, antitérmica, 

bactericida, diurética, emoliente, estomáquica, hepática, tenífuga, umectante, 

vermífuga.  

Parte utilizada: Sementes  

Como usar  

As sementes de abóbora podem ser utilizadas em comidas ou até mesmo digeridas secas.   
 

Ingredientes  

● Sementes de abóboras; ● Óleo; ● sal.  
  

Modo de preparo  

Para preservar os nutrientes dos óleos das sementes de abóbora, certifique-se que os cozinha em lume brando no forno 
(cerca de 170 graus F ou 75 graus Celsius) durante 15-20 minutos. Misture com uma pitada de sal marinho e desfrute. 
Descascadas numa salada ou em cima de seu prato de massa preferido também ficam deliciosas. Elas são extremamente 
versáteis.  
  

Quem não deve usar  

Pessoas alérgicas a abóboras.  



  Curcubita pepo L.         Funções Orgânicas      

Nome popular: Semente de abóbora  
Princípio ativo:  Vitamina E 

Fórmula: C29H50O2 
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