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Ao mencionar culturas em negociação 

estamos já assumindo o multiculturalismo 

como descrição da sociedade 

contemporânea e, portanto, rejeitando 

posturas conservadoras que o negam e 

defendem a cultura comum. Tais posturas 

se alicerçam na naturalização da diferença 

e podem ser caracterizadas pela crença na 

inferioridade das culturas de grupos 

minoritários que, por essa razão, deveriam 

ser abolidas por um projeto educacional 

que visasse à igualdade. 

                                                 (LOPES; MACEDO, 2013) 



8 
 

 

RESUMO 

De acordo com Morin (2011), um dos maiores desafios da educação nos dias atuais 

é fazer com que o conhecimento construído no ambiente escolar tenha relação com o 

contexto do aluno. O mundo é multidisciplinar, as realidades envolvem ao mesmo 

tempo todas as chamadas “disciplinas” trabalhadas de maneira segmentadas na 

escola tradicional. Frente a isso, este trabalho monográfico traz uma experiência 

pedagógica inspirada na metodologia de pesquisa-ação, baseada nos Três Momentos 

Pedagógicos de Delizoicov, para o ensino das funções orgânicas, criando uma 

sequência didática desenvolvida em três aulas. A primeira aula, discutiu-se sobre a 

história dos chás em uma linha do tempo criando espaço de diálogo com os alunos 

sobre ciência, sociedade, política e cultura. A segunda aula, através da pesquisa com 

os alunos, realizou-se a revisão do conteúdo de funções orgânicas a partir dos 

princípios ativos dos chás mais consumidos por eles. A terceira aula, desenvolveu-se 

experimentos para testes de grupo funcional em óleos essenciais de plantas - os 

alunos de forma ativa decidiam qual era o teste mais adequado de acordo com as 

funções orgânicas presentes no princípio ativo do óleo. A avaliação do projeto e dos 

alunos foi feita através da análise do questionário participativo, fala dos alunos e das 

3 perguntas semiestruturadas ao final do projeto a fim de avaliar o potencial de se 

trabalhar com história e química e desenvolver os conceitos científicos com senso 

crítico. 

 

Palavras-chaves: Ensino de Ciências; Contextualização; Chás; Funções Orgânicas. 
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ABSTRACT 

Acoording to Morin (2011), one of the biggest challenges in education nowadays 

is to make the knowledge built within the school environment relate to the student's 

context. The world is multidisciplinary, the realities involve simultaneously all the so-

called “subjects” that are presented traditionally in a segmented way in school. Given 

that, this final paper brings a pedagogical experience inspired an action-research 

methodology based on Delizoicov's three pedagogical moments for teaching organic 

functions, creating a didactic sequence developed in three classes. In the first class, it 

was discussed the history of teas in a timeline, creating a dialogue space with the 

students about science, society, politics and culture. In the second class, through a 

research with the students, a revision of the content about organic functions was 

carried out from the active ingredient of the teas that are most consumed by them. In 

the third class, experiments to identify functional groups were made with essential oils 

of plants – the students had actively decided which test was the most appropriate 

according to the present organic functions in each oil's active ingredient. The 

evaluation of the project and the students was given through analysis of the 

participative questionnaire, students speech and the 3 semistructed questions at the 

end of project, in order to evaluate the potential of working with history and chemistry 

together and to develop scientific concepts with critical sense. 

 

Keywords: Science Education; Contextualization; Teas; Organic Functions 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN) do Ensino Médio, a Lei 

de Diretrizes Básicas da Educação e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), o 

Ensino Médio é “a etapa final da Educação Básica”  (Brasil, 2000, p.09) . Embora a 

BNCC tenha entrado em vigor, os PCN ainda são a referência para as escolas de 

Ensino Médio. O papel atual da Educação, portanto, de acordo com os PCN: 

[...] é de uma aprendizagem permanente, de uma formação 

continuada,  considerando como elemento central dessa formação a 

construção da cidadania em função dos processos sociais que se 

modificam. Prioriza-se a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico. (Brasil, 2000, p.13) 

O documento também traz como eixos estruturais para a educação, as quatro 

premissas apontadas pela UNESCO que tem em vista a estrutura educacional da 

sociedade contemporânea ( Brasil, 2000, p.14) :  

I) Aprender a conhecer: apropriação de saberes que permitam a compreensão do 

mundo real e de um pensamento crítico. 

II) Aprender a fazer: desenvolvimento de estímulos às habilidades em aplicar a 

teoria na prática frente as situações do mundo contemporâneo. 

III) Aprender a viver: entender-se como um ser social, em exercício de cidadania. 

IV) Aprender a ser: reconhecimento como indivíduo sendo capaz de pensamentos 

autônomos e críticos e exercitar a sua liberdade de expressão, pensamento, 

discernimento e imaginação. 

Desse modo, o professor possui a desafiadora tarefa de  fazer com que as 

temáticas tratadas em sala de aula tenham uma abordagem interdisciplinar, de forma 

que se relacione  com o cotidiano do aluno e favoreça a aproximação do diálogo aluno-

professor. 

Os PCN, dentro da área das Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, reconhecem o saber científico como um processo acumulativo onde se 

é necessário a quebra de paradigmas e de rupturas de consenso. No Ensino Médio, 

a aprendizagem do conhecimento científico possui uma abordagem qualitativamente 
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diferente do Ensino Fundamental, onde se é mais valorizada a “apropriação e 

construção de sistemas de pensamentos mais abstratos e ressignificados”. 

E, ainda, cabe compreender os princípios científicos presentes nas 

tecnologias, associá-las aos problemas que se propõe solucionar e 

resolver os problemas de forma contextualizada, aplicando aqueles 

princípios científicos a situações reais ou simuladas. (BRASIL,2000, 

p.20) 

Portanto, os PCN entendem o Ensino de Ciências como a possibilidade de 

compreender princípios científicos onde o aluno seja capaz de aplicá-los em 

situações-problema do mundo real. Fica evidente a recomendação da 

contextualização e interdisciplinaridade frente à necessidade de responder aos 

problemas sociais que permeiam o mundo contemporâneo. 

 

1.1. A IMPORTÂNCIA DA CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE 

QUÍMICA 

 

Segundo Warta, Silva e Bejarano (2013) contexto e cotidiano possuem 

definições diferentes. Enquanto o primeiro situa um determinando conhecimento na 

esfera social, econômica e cultural, o segundo se compromete em criar relações de 

exemplificação com situações do dia-a-dia. No entanto, de acordo com Costa-Beber 

e Maldaner (2011), o estudo a partir do cotidiano e da contextualização possui a 

mesma intencionalidade, a tentativa de compreensão, explicação e resolução de 

problemas de diferentes contextos, com base no sistema conceitual das ciências. 

Ambas constituem alternativas para articular teoria e prática. Conhecimentos da 

história podem se tornar fundamentais para o entendimento do contexto proposto. Se 

opondo assim a fragmentação dos conteúdos e fortalecendo relações 

interdisciplinares. 

A ideia de promover uma análise crítica do cotidiano, a partir de explicações 

diferentes daquelas com que se está acostumado a pensar e refletir sobre aspectos 

problemáticos existentes em coisas dadas como normais ou corriqueiras, tem grande 

potencial para contribuir com uma formação mais crítica dos sujeitos. E assim, impedir 
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à alienação a vida cotidiana, o que possibilita identificar problemas no que antes era 

visto como “ordinário” e, ainda, promover mudanças.  

Caminhando nessa perspectiva, a educação deve contribuir para o exercício da 

cidadania a fim de preparar o sujeito de forma que venha interferir positivamente na 

sua realidade social, isto é, despertá-lo a um senso crítico sobre os fenômenos que 

ocorrem em seu cotidiano. Na perspectiva da educação transformadora e 

emancipatória, defendida por Freire (1997), o aluno deve ser protagonista na 

construção do conhecimento e para isso se dar no âmbito escolar, o aprendizado deve 

ser um diálogo constante com a realidade, com o contexto, pois para ser algo 

significativo o aluno deve fazer parte ativamente do aprendizado. Assim, ao nosso 

entender, a temática chás e plantas medicinais mostra-se como um espaço de 

grandes possibilidades dentro dessa perspectiva - permeia a humanidade desde os 

seus primórdios e se faz muito atual pois está no contexto social  e no identitário 

cultural do povo brasileiro através das gerações e além disso, permite ao aluno um 

olhar questionador sobre o conhecimento científico e cotidiano. 

Dessa forma, enfatiza-se a importância da busca por metodologias que 

propiciem a construção do conhecimento pelo aluno de maneira ativa, desenvolvendo 

no aluno o desejo, a imaginação, a busca pelas respostas dos problemas propostos 

que são pertinentes à sua vivência. A Química é uma ciência que está presente nas 

nossas vidas, mas, a maneira que ela vem sendo desenvolvida nas escolas, numa 

perspectiva tradicional, engessada, impossibilita a real aprendizagem do aluno e o 

desenvolvimento da criticidade frentes às situações-problema. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Contextualização da temática "Plantas Medicinais" como uma proposta de integrar o 

cotidiano do aluno à construção do conhecimento científico. 

Objetivos específicos 
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• Despertar nos alunos o interesse pela Química a partir de temáticas 

contextualizadas socialmente e culturalmente. 

• Aplicar e avaliar o processo de ensino aprendizagem por meio de uma 

sequência didática com o tema Plantas Medicinais para o estudo das funções 

orgânicas. Com isto, objetiva-se, por meio de uma análise histórico-científica, 

desenvolver no aluno um olhar crítico sobre o mundo que o cerca e  promover o 

diálogo e a desmistificação do “conhecimento cotidiano versus conhecimento 

científico”. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. O ENSINO DE QUÍMICA: UMA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO COTIDIANO AO CIENTÍFICO. 

 

O aprendizado/ ensino de ciências deve ter como meta dar sentido ao mundo 

em que vivemos ao se apropriar do conhecimento científico para entender o 

conhecimento cotidiano. Portanto, para a aprendizagem de ciências é necessário que 

o aluno construa novas estruturas conceituais que possam reelaborar seus saberes 

cotidianos: 

[...] Se essa reestruturação não ocorre, os conceitos da nova teoria 

serão incorporados à velha árvore de conhecimentos”, dando  lugar a 

uma confusão ou mistura entre ambas teorias alternativas que, em vez 

de coexistirem em contextos diferentes, formariam um sistema 

conceitual híbrido e indiferenciado. De fato, isso é o que normalmente 

ocorre em muitas salas de aula.“ (POZO; CRESPO, 2009)  

Assim, nos propomos neste projeto a trabalhar o conhecimento cotidiano – o 

conhecimento que os nossos sentidos nos proporcionam, muitas vezes mais crível, 

previsível, relacionado ao saber popular – frente  ao conhecimento científico – o 

conhecimento com base em modelos científicos dirigidos principalmente a níveis 

microscópicos e que  muitas vezes se aplicam mal aos nossos sentidos. (POZO; 

CRESPO, 2009) 
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[...] Em suma, a aprendizagem da ciência requer construir estruturas 

conceituais mais complexas a partir de outras mais simples e, 

provavelmente, estabelecer usos diferentes para cada um dos 

contextos de aplicação dessas teorias, assim como ser capaz de 

reescrever ou analisar as formas mais simples de conhecimento a 

partir das mais complexas. (POZO; CRESPO, 2009) 

Este trabalho reconhece a necessidade de integrar o saber do cotidiano do aluno 

à construção do saber científico – se relacionando, portanto, à Hipótese da Integração 

Hierárquica ou dos Diferentes Níveis de Representação e Conhecimento – A 

Aprendizagem e o Ensino de Ciências - Do Conhecimento Cotidiano ao Conhecimento 

Científico: 

[...] a integração hierárquica de modelos implica, portanto, diferentes 

processos de construção do conhecimento científico, que vão além da 

mudança conceitual tal como geralmente foi entendida. (POZO E 

CRESPO, 2009) 

A hipótese da Integração Hierárquica entende o conhecimento cotidiano e o 

conhecimento científico como conhecimentos independentes contextualmente entre 

si, mas que devem se integrar de forma que o aluno possa compreender a relação 

entre eles.  Dessa forma, para a construção do conhecimento científico pelo aluno são 

necessários três processos fundamentais: 

O processo de reestruturação: O aluno precisa de uma mudança no 

domínio de organização do conhecimento. [...] Não se trata de 

mudanças cognitivas gerais, mas sim da superação de teorias 

alternativas para adotar novos supostos epistemológicos, 

conceituais.[...] essa mudança ocorre de baixo, para cima , isto é, do 

mais específico para o mais abrangente.  

O processo de explicitação progressiva: A distinção entre o 

conhecimento implícito/explícito pode ser visto como como um 

processo contínuo.[...] A partir disso o processo da explicitação 

progressiva consiste em tornar explícito aos poucos os supostos 

implícitos (conhecimentos cotidianos) dos alunos a fim de modifica-los 

de um nível mais superficial a níveis mais representacionais  através 

de códigos e linguagens cada vez mais explícitos (conhecimentos 

científicos). 



20 
 

 

O processo de integração hierárquica: O aluno consegue estabelecer 

usos distintos desde estruturas conceituais mais simples às mais 

complexas dependendo do contexto, assim sendo uma aprendizagem 

mais eficaz e duradoura. (POZO E CRESPO, 2009) 

 

2.2. PLANTAS MEDICINAIS: A QUÍMICA DOS CHÁS - HISTÓRIA DA 

QUÍMICA, ESTUDOS CIENTÍFICOS E CONTEXTO SOCIAL. 

 

Segundo Mathews (2011), a problemática da evasão escolar e o analfabetismo 

em Ciências e por sua vez, em Química, dentro da educação básica pode buscar na 

reaproximação com a História da Ciência uma possibilidade de contextualização e  

permite aproximar o Ensino de Química dos interesses pessoais dos envolvidos, de 

forma a humanizar a química, que , normalmente, parece abstrata para os alunos no 

Ensino Médio.  

Da justificativa de uma abordagem crítica do ensino de Química, isto é, tratá-la 

dentro de um contexto ético, cultural, social, histórico-filosófico foi escolhido o tema 

“Plantas Medicinais – A química dos chás” para o aprendizado de funções orgânicas. 

Segundo Zeni e Bosio (2011) a utilização das plantas para fins terapêuticos é muito 

antiga, mas o uso deste conhecimento vem se expandindo atualmente, pois se 

percebeu que muitas dessas plantas têm ação biológica comprovada cientificamente. 

O uso de plantas para fins de alimentação, aquecimento, construções e abrigo, 

vestuário e, em especial, fins medicinais diversos, remonta os nossos antepassados 

mais distantes ( KOVALSKY et al.,2011). Com o desenvolvimento das ciências, o que 

hoje chamamos  de Química Medicinal (que na verdade foi anterior a existência da 

Química) adveio da  necessidade do ser humano de compreender o mundo em que 

vivia sendo capaz, através do que a natureza lhe fornecia, de descobrir curas para os 

males que o atingiam.  

 Atualmente a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) incentiva o uso de 

plantas medicinais. Segundo dados da OMS, 80% da população de países em 

desenvolvimento utilizam-se de práticas tradicionais na atenção primária à saúde e, 

desse total, 85% fazem uso de plantas medicinais (ROSA et al., 2011). 
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A preparação de chás é uma das formas mais antigas utilizadas para fins 

terapêuticos e que é passada de geração a geração. A abordagem desse saber 

popular para o ensino de funções orgânicas se mostra como um contexto sociocultural 

riquíssimo. As substâncias presentes, os princípios ativos, são em sua maioria 

moléculas orgânicas que possuem propriedades anti-inflamatórias, antifebris, ou que 

atuam como calmantes, analgésicos, e até mesmo cicatrizantes, entre outras 

propriedades.  

Diante disto concordamos com Kovalsky et al (2011) que: 

Não podemos esquecer e nem deixar de lado o conhecimento popular 

e tradicional que envolve as plantas medicinais, pois estas formas de 

conhecimentos fazem parte da nossa cultura. Além de detectá-las, é 

preciso estabelecer o diálogo destes saberes com o conhecimento 

científico no ensino de Ciências, para ampliar a visão dos alunos, ou 

seja, para que ele perceba que o conhecimento científico não é o único 

referencial utilizado pela sociedade para interpretar a realidade. [...] 

 

2.3. A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE 

QUÍMICA. 

 

Sendo uma ciência experimental, a química possui especificidades no processo 

de ensino-aprendizagem. Os fenômenos são explicados a partir de modelos teóricos 

e o entendimento requer abstração e domínio de uma linguagem simbólica específica. 

Sendo assim, muitas das propostas tradicionais de ensino não resultam em um real 

aprendizado por parte dos alunos (OLIVEIRA, 2010). Dessa forma a experimentação 

em sala de aula se mostra como uma ferramenta de motivação e de contribuição muito 

importante para a construção dos conceitos científicos. 

 

À medida que se planejam experimentos com os quais é possível 

estreitar o elo entre motivação e aprendizagem, espera-se que o 

envolvimento dos alunos seja mais vívido e, com isso, acarrete 

evoluções em termos conceituais.( WILMO et al, 2008) 

 

Abordagens através da experimentação devem buscar o desenvolvimento do 

aluno a fim que o mesmo transforme seu conhecimento inicial e problematize-o para 
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que construa novos conhecimentos e seja capaz de abstrair estruturas conceituais 

mais complexas uma vez que existe a possibilidade de colocar em discussão os 

resultados obtidos.(TAHA et al, 2016) 

Concordamos com Taha et al (2016) que  a experimentação problematizadora 

precisa ir além da investigação e deve instigar os alunos, a fim de despertar a 

criticidade em relação à construção do conhecimento. 

 

O papel do professor não é fornecer explicações prontas, mas 

problematizar com os alunos suas observações, ou seja, a leitura do 

experimento, fazendo-os reconhecer a necessidade de outros 

conhecimentos para interpretar os resultados experimentais. Nesse 

momento, a fala aparece como outro componente essencial da 

aprendizagem. Os estudantes devem falar do fenômeno de maneira 

tal que a compreensão seja mais crítica.( WILMO et al, 2008) 

 

3. METODOLOGIA 

Baseando-se na educação transformadora, optou-se pela escolha da 

metodologia dos Três Momentos Pedagógicos (3MPs) de Demétrio Delizoicov 

(Delizoicov, 2001) para o desenvolvimento da sequência didática, que consiste em: 

Problematização Inicial: Apresentam-se situações reais que os alunos 

conhecem e presenciam, e que estão envolvidas nos temas [...]. Neste 

momento problematiza-se o conhecimento que os alunos vão expondo 

[...] O ponto culminante desta problematização é fazer com que o aluno 

sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda 

não detém [...] 

Organização do Conhecimento: Os conhecimentos selecionados 

como necessários para a compreensão dos temas e da 

problematização inicial são sistematicamente estudados neste 

momento sob a orientação do professor. [...] 

Aplicação do Conhecimento: Destina-se, sobretudo, a abordar 

sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado pelo 

aluno para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que 

determinaram seu estudo, como outras situações que, embora não 
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estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser 

compreendidas pelo mesmo conhecimento. [...] 

Tomando-se como referência a metodologia dos três momentos pedagógicos de  

Delizoicov (2001) elaborou-se uma sequência didática sobre Plantas Medicinais – um 

saber popular que dialoga diretamente com o conhecimento científico – a fim de criar 

a contextualização para o ensino de funções orgânicas.  

Esse trabalho trata-se de uma experiência pedagógica baseada na pesquisa 

qualitativa do tipo pesquisa-ação conforme Thiollent (1986 p.14):  

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 

que é concebida e realizada em estreita associação com urna ação ou 

com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores 

e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

A participação das pessoas envolvidas na situação sob observação é 

absolutamente necessária para a pesquisa. Trazendo para a área da educação, o 

aluno deve participar ativamente das investigações. Isso não quer dizer que o 

pesquisador não tenha um papel diligente, muito pelo contrário: 

[...] Na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel 

ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no 

acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em 

função dos problemas.(THIOLLENT,1986) 

O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto (CEBRIC), 

localizado no bairro Fonseca em Niterói – RJ, com duas turmas do 3º ano do Ensino 

Médio Integral. A duração do projeto foi de 6 aulas/turma de 50 minutos cada aplicadas 

nos meses de outubro e novembro. Participaram do projeto um total de 52 alunos, 

com a supervisão do professor regente das turmas, que cedeu seu horário de aula 

para o desenvolvimento da atividade. 
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Figura 1: Fachada da Escola. Fonte: http://soumaisniteroi.com.br/noticias/mais-
tempo-para-aulas-e-atividades 

 

Etapa 1 

Ação: estruturação do projeto na escola com o reconhecimento da estrutura física e 

organizacional atual – reunião com o professor regente a fim de verificar a existência 

ou não de recursos imagem e som, laboratório, espaços disponíveis para o 

desenvolvimento do projeto. Os discentes envolvidos no projeto já eram conhecidos 

devido ao desenvolvimento de projetos anteriores. 

Etapa 2 

Ação: Levantamento bibliográfico e desenvolvimento de materiais didáticos que foram 

utilizados nas etapas 2, 3 e 4 que aconteceram ao longo de toda a atividade. 

Etapa 3 

Consistiu no primeiro encontro com os alunos com duração de dois tempos de 

aula de 50 minutos cada. Nessa etapa ocorreu a aula sobre a História da Química, o 

desenvolvimento da Química Medicinal ao longo da história da humanidade, sua 

importância para as sociedades mais antigas e como o conhecimento dos princípios 

ativos dessas plantas, com suas ações terapêuticas reconhecidas, têm grande 

importância para a sociedade atual. Além disso, permitiu abordar o saber popular por 

trás do uso dos chás em determinados usos.  

http://soumaisniteroi.com.br/noticias/mais-tempo-para-aulas-e-atividades
http://soumaisniteroi.com.br/noticias/mais-tempo-para-aulas-e-atividades
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Ao final da aula os alunos receberam o questionário participativo (Apêndice 1) a 

fim de que dialogassem sobre o uso dos chás de plantas medicinais com seus 

familiares e dissertassem as  especificidades em relação ao uso e relações com a 

química dentro das perguntas desenvolvidas. O questionário possuía 7 perguntas. 

Com as respostas das perguntas de 1 a 6 fez-se o planejamento e o levantamento 

bibliográfico para a aula 2 enquanto a pergunta 7 auxiliou na elaboração da aula 3. 

Etapa 4 

Na  quarta etapa ocorreu o segundo encontro que buscou desenvolver junto aos 

alunos os estudos das funções orgânicas. Consistiu em dois tempos de aula de 50 

minutos. A partir da pesquisa feita por eles foram selecionadas 6 plantas que eles 

utilizavam na forma de chá para trabalhar o reconhecimento dos grupos funcionais, 

princípios ativos e suas propriedades. 

Etapa 5 

Essa etapa consistiu no momento de experimentação como fechamento da 

sequência didática com duração de dois tempos de aula de 50 minutos . 

Foram realizados pelos alunos, a nível qualitativo, testes de identificação de 

grupos funcionais nas amostras dos óleos essenciais de 4 plantas onde 3 foram 

fornecidas por eles através do questionário participativo. 

Ao final eles responderam a 3 perguntas semiestruturadas a fim de participarem 

da avaliação das atividades. 

Etapa 6 

Avaliação continuada dos alunos e da sequência didática através da análise 

diagnóstica do questionário, falas dos alunos e das 3 perguntas semiestruturadas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As imagens e vídeos utilizados nos materiais de todo o projeto foram retirados 

de sites da internet, como o Google Imagens e Youtube com a finalidade apenas de 

elucidar, sem fins lucrativos. 
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4.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E CONFECÇÃO DE 

MATERIAIS – AULA 1  

 

A sequência foi intitulada como “ Plantas Medicinais  - Um breve histórico sobre 

a Química dos Chás” e a cada aula foi dado um subtítulo: 

Aula 1: Parte I – Sociedade e o uso dos chás (2 tempos/ 1h40min) 

Aula 2: Parte II – Chás e a Química (2 tempos/ 1h40min) 

Aula 3: Teste de Grupo Funcional (2 tempos/ 1h40min)  

Com o aporte bibliográfico, construiu-se uma espécie de linha do tempo do uso 

de plantas medicinais, surgimento do chá e fatos históricos em que ele estivesse 

relacionado a fim de trazer uma localização temporal, local e cultural. A aula 1     

(Figura 2) foi preparada em slides já que era sabido da disponibilidade de recursos de 

áudio e vídeo pela escola.  Todo o material foi elaborado especificamente para o 

projeto, dessa forma, nos materiais em slide buscou-se trazer bastante recursos 

visuais- slides coloridos e diversificados, imagens, gifs, vídeo que proporcionassem 

uma maior interação e interesse dos alunos.  

 

Figura 2: Slides da aula 1.Fonte: Autora 

 

4.2. AULA 1: PARTE I – SOCIEDADE E O USO DOS CHÁS  
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De acordo com a metodologia de Delizoicov, esse momento corresponde a 

problematização inicial. Para a introdução da aula 1 buscou-se imagens que 

trouxessem referências de cerimônias, eventos históricos e rituais na diversidade 

cultural do mundo que utilizassem o chá como ponto inicial da justificativa da escolha 

do tema que estão apresentadas na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse momento, os alunos foram questionados se conheciam essas cerimônias, 

rituais ou eventos históricos. A grande maioria conhecia o Festival do Chá de Boston 

e o “Tea Break”, mas poucos tinham ouvido falar no ritual “Ayahuasca” e na Cerimônia 

do chá. Isso demonstra a ocidentalidade no ensino escolar e como a cultura indígena, 

que pertence a história do Brasil, e culturas orientais são colocadas secundariamente.  

Em seguida foi dialogado com os alunos informações que despertassem a 

curiosidade como por exemplo : 

➔ O que pode ser considerado chá? Hoje em dia, utilizamos a denominação “chá”  

para qualquer infusão de plantas, mas esta, originalmente, está relacionada apenas a 

infusão da planta, a Camellia Sinensis (Figura 4). Os diversos chás da mesma planta 

Camellia são possíveis devido as diferentes formas de processamento das folhas da 

planta (Figura 5 ). 

➔ O chá é a segunda bebida mais consumida no mundo. 

Figura 3: da esquerda para a direta, de cima para baixo) o festival do Chá de Boston (EUA), “Tea 
Break” (Inglaterra), Cerimônia do Chá (China), Ritual “ Ayahuasca“ (Amazônia)  e consumo do 

chá da Erva Mate (sul do Brasil) Fontes: https://pt.wahooart.com/  https://www.theguardian.com/  
http://e-lib.iclei.org/ https://mundo-nipo.com/ http://comercomfe.blogspot.com/ 

https://pt.wahooart.com/
https://www.theguardian.com/
http://e-lib.iclei.org/
https://mundo-nipo.com/
http://comercomfe.blogspot.com/
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➔ A origem da palavra chá em português e em outras várias línguas é advinda de um 

erro de pronúncia. No dialeto da província de Macau, antiga colônia portuguesa, a 

pronúncia era “Tchá” e os portugueses não conseguiam pronunciar dessa forma. 

Após estas informações, apresentou-se uma linha do tempo construída sobre o 

uso e registros de chás e plantas medicinais – desde o surgimento do chá e a relação 

com eventos históricos, até os dias de hoje. (ALMEIDA, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi dialogado inicialmente sobre o primeiro registro de consumo de chá que é 

datado em torno 2800 a. C, na China. De acordo com a lenda chinesa, o chá teria sido 

descoberto pelo imperador Shen Nung enquanto descansava na sombra de uma 

árvore da Camellia Sinensis com um jarro de água quente. Algumas folhas da árvore 

caíram dentro do jarro ele percebeu que as mesmas aromatizavam a água. 

 Avançando nos anos, foi tratada a relação do uso de plantas medicinais com a 

mitologia e religião egípcia em 1500 a. C. que deixou registros que nortearam as 

primeiras noções medicinais como o Papiro de Ebers.1 

Na Europa, em 500 a.C., as principais influências medicinais vinham da 

sistemática terapêutica árabe, com destaque para os escritos do grego Hipócrates, 

 
1O Papiro de Ebers foi publicado pelo Georg Ebers. Esse papiro, conservado em Leipzig, tendo sido 
escrito a cerca de 1550 a. C. - contém partes que foram redigidas em período anterior. Versa sobretudo 
sobre produtos farmacoterapêuticos, mas o elemento mágico é preponderante.(PAULA, 1962) 

Figura 5: Camellia Sinensis. Fonte: 
https://blog.plantei.com.br/as-folhas-de-camellia-

sinensis-e-seu-poderoso-cha-verde/ 

Figura 5: Diferentes chás da planta Camellia 
Sinensis. Fonte: 

https://www.octaviatea.com/pages/Tea-
Guide.html 
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considerado o “pai da medicina ocidental”.  A Grécia, como polo científico e cultural 

naqueles tempos, também protagonizou um dos principais sistemas europeus de 

plantas medicinais - O livro Matéria Médica , elaborado por Dioscórides onde 

registrava o uso dos chás e efeitos de mais de 500 plantas. O livro foi considerado a 

bíblia dos farmacêuticos e médicos até o século XV na Europa. (ALMEIDA, 2011) 

Do século V a XV a Europa viveu o período de maior estagnação científica- a 

Idade Média. Um dos acontecimentos mais marcantes desse período foi destacado 

na aula: o surgimento das “bruxas” - curandeiras e benzedeiras que eram respeitadas 

pela população, mas que eram vistas com maus olhos pela Igreja Católica. As bruxas  

faziam bastante uso de chás com propriedades fitoterápicas devido aos princípios 

ativos presentes nas plantas utilizadas.  

Nesse momento da aula, os alunos assistiram ao vídeo “ As Moléculas da 

Bruxaria” (Figura 6) que dura em torno de 16 minutos. O vídeo traz informações sobre 

a perseguição às mulheres na Idade Média. A mulher desde os seus primórdios e em 

especial no período de ascensão da Igreja Católica foi colocada como inferior ao 

homem e um indivíduo causador de males à sociedade e isso culminou no que foi 

chamado de “caça às bruxas” – centenas de camponesas em sua grande maioria, que 

pertenciam a classe pobre da sociedade europeia, foram perseguidas e queimadas 

vivas na Inquisição católica.  

Tensões de cunho político e religioso na América do Norte e na Europa 

culminaram no episódio das “Bruxas de Salem” onde majoritariamente mulheres foram 

julgadas e condenadas à morte acusadas de bruxaria. Tudo começou quando 

meninas ligadas principalmente ao povoado de Salem e Massachusetts Bay acusaram 

membros do povoado de enfeitiçá-las e de possuírem pacto com demônio. Moças  

ficavam doentes e plantações secavam. Essas situações para os habitantes de Salem 

só poderiam ter ligação com ações demoníacas já que a crença em bruxas e em ações 

demoníacas e a consequente perseguição não era novidade no mundo cristão, 

católico ou protestante. Caso desconfiassem de tal tipo de prática, a pessoa era 

julgada pela elite social e na maioria dos casos, condenadas ao enforcamento. 

(MORAIS,2015) 

 A explicação de cunho biológico para os surtos ocorridos se atrela a doença 

ergostimo uma doença que causa (APS, 2009): 
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[...] estranhas alucinações, a sensação de coceira e queimação da 

pele, gangrena, perdas de mãos e pés e mesmo a morte. O ergotismo 

é uma das doenças mais antigas do ser humano e na Idade Média [...] 

Em 1690, os alcaloides de ergot podem ter sido a causa dos sintomas 

associados com a “bruxaria” que cercou a o julgamento das bruxas de 

Salem, em Salem, Massachusetts. A ergotamina, é uma das principais 

substâncias da droga psicodélica dietilamida do ácido lisérgico (LSD).  

A troca com os alunos nesse momento da aula foi muito valiosa. Em diversos 

momentos ocorreram pausas pedagógicas no vídeo onde eles questionavam o papel 

da religião, da mulher e da ciência na sociedade. Discutiu-se sobre a função da mulher 

por muitos séculos ser reduzida à procriação e como a falta do conhecimento 

científico, pode gerar uma problemática social. Analisou-se também o papel 

fundamental da ciência na contraposição a estes problemas.  

Além disso, o vídeo trazia as receitas das “porções mágicas” que eram nada 

menos que chás e unguentos de plantas. Na época não eram conhecidos os princípios 

ativos e suas ações terapêuticas vinham do conhecimento popular. O vídeo explica, 

mostrando as estruturas, os princípios ativos presentes nestas plantas. Esse momento 

da aula foi rico, pois foi possível já revisar com os alunos algumas funções orgânicas 

presentes nas estruturas dos princípios ativos, além de relacionar que a presença em 

duas substâncias, por exemplo, de um mesmo grupo funcional, pode-se relacionar 

com efeitos semelhantes no organismo humano ou também como a ausência de um 

grupo funcional pode mudar totalmente o efeito da substância. A figura 7, retrata um 

dos elixires trazidos no vídeo o “Elixir do amor”.  
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Figura 6: Imagem de abertura do vídeo assistido pelos alunos. Fonte do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jFejZLeFjzo 

Nesse elixir era utilizado o chá da mandrágora como um dos componentes que 

contém principalmente as substâncias atropina e escopolamina (Figura 8) .  Foi 

possível reconhecer junto aos alunos as funções orgânicas presentes nas duas 

Figura 7: Slides retirados do vídeo que explica a química de um dos unguentos/chás -  o “elixir do 
amor". 

https://www.youtube.com/watch?v=jFejZLeFjzo
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moléculas – amina, éster e álcool – e a presença do epóxido na estrutura da 

escopolamina.  

 

 

 

 

 

 

     

Enquanto isso no mesmo período, séc. V a XV, no oriente médio ocorria a 

consolidação da medicina árabe com o médico Avicena. Com a invasão da Península 

Ibérica houve a disseminação do conhecimento árabe e do uso de plantas medicinais 

em território europeu,  como, por exemplo: canela, tamarindo, cânfora, sene e noz-

moscada, plantas utilizadas na forma de infusão e como especiarias. (ALMEIDA, 

2011) 

No séc. XV e XVII a expansão marítima surge como um evento responsável por 

apropriações e ao mesmo tempo extinções culturais. A Revolução Científica trouxe os 

primeiros estudos da atividade farmacológica e potencial terapêutico das plantas.  

Paracelso2 realizava extrações de substâncias  de plantas com atividade terapêutica 

e denominou estes extratos de  “Quinta Essência”, que provavelmente foi a primeira 

ideia de o que hoje sabemos ser o princípio ativo (ALMEIDA, 2011). A partir do século 

XVIII com o advento da revolução tecnológica científica por intermédio de estudos na 

área da Química de fármacos, foi possível estimar as estruturas dos principais 

bioativos e relacionar as estruturas químicas de suas moléculas com as influências 

que elas têm sobre nossos corpos, sendo possível saber como alguns desses 

fármacos agem (PAZINATO et al, 2012). 

Nesse momento da aula começou-se a analisar junto aos alunos, os princípios 

ativos de algumas plantas em termos da estrutura química -  cafeína, salicilina e 

morfina (Figura 9). A escolha dos princípios ativos do café, salgueiro e papoula, 

 
2 Pseudônimo do médico e alquimista suíço Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541). 
(SCHMIDT,2019) 

Epóxido 

Figura 8: Estrutura Química da Atropina (1) e Escopolamina (2) Fonte: 
http://www.sbfgnosia.org.br/Ensino/drogas_com_alcaloides.html 
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respectivamente, se deve ao fato dessas substâncias terem tido uma grande 

importância ao longo da história e foram uns dos primeiros a serem descobertos. Além 

disso, são uns dos mais conhecidos devido a aplicação na medicina, por exemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, foi trazida a perspectiva do uso de chás para dentro da sociedade 

e cultura brasileira: 

No período da colonização do Brasil,  os escravos na tentativa de amenizar a 

violência contra seus corpos, preparavam chás das plantas Erythrina Mulungu (Figura 

10) e Petiveria Alliaceae (Figura 11) e misturavam  às refeições dos senhores e 

feitores. Os Alcalóides presentes nas duas plantas causam sonolência e deixavam 

assim os senhores e feitores mais brandos na convivência diária. 

Figura 9: Da esquerda para a direita, estruturas químicas da cafeína, salicilina e morfina, 
respectivamente. Fontes: https://www.fciencias.com/  https://pt.wikipedia.org/wiki/Salicilina 

Figura 11: Petiveria Alliaceae Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Petiveria_allia

cea_(9367401848).jpg 

 

Figura 10: Erythrina Mulungu Fonte: 
https://g1.globo.com/sp  
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Diversos povos indígenas fazem uso do chá de Santo Daime. Na cerimônia de 

Santo Daime ou Ayahuasca é comungado pelos ritualistas uma infusão de plantas 

onde uma das principais plantas é Piptadenia Peregrina (Figura 12) que possui alta 

atividade psicoativa. Ainda hoje há seitas que fazem uso deste chá e sua utilização 

para fins religiosos e ritualísticos está sendo regulamentado através da PL 179/20. 

 

Figura 12: Piptadenia Peregrina.Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anadenanthera_colubrina  

 

Após serem abordadas as vivências dos povos africanos escravizados e dos 

indígenas com o consumo de chás, foi dialogado sobre a influência europeia e 

asiática, principalmente no sudeste do Brasil no consumo de chás, já que a maioria  

das plantas infusionadas são destas origens, como por exemplo o cravo-da-índia, 

erva-cidreira, erva-doce e  gengibre. 

Como essa aula tem um perfil histórico o objetivo foi contextualizar e 

ambientalizar o nosso objeto de estudo. Mas, o professor de ciências tem a 

responsabilidade de trazer o respaldo científico. Então gerou-se a seguinte questão 

em sala de aula: 

O que a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde falam 

sobre  a fitoterapia/uso de chás?  

Foi discutido com os alunos que as entidades políticas de saúde apoiam o uso 

de fitoterápicos que tenham sido avaliados quanto à atividade e efeitos colaterais. 

Valorizar o uso dos chás, é valorizar a cultura e desmistificar a medicina popular com 

respaldo da ciência. Como evidência foi discutido com os alunos da existência no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anadenanthera_colubrina
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Brasil, até 2018,  da PPNPMF – Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos. 

Por último, foi projetada em slide duas perguntas para que os alunos pudessem 

refletir sobre tudo o que foi visto na aula e participassem ativamente na continuidade 

do projeto: 

I. Os chás estão presentes no seu dia-a-dia? 

II. Qual a relação da Química com os chás? 

Dessa forma ao final da aula os alunos receberam o que foi denominado de 

Questionário Participativo como parte projeto. Em concordância com tal metodologia, 

o objetivo do questionário foi fazer com que os alunos, e suas famílias de alguma 

forma, fizessem parte da construção do conhecimento que era deles e para eles. A  

seguir são fornecidos os dados levantados, em gráfico de pizza, das respostas dos 

alunos às perguntas 1, 2 e 3. 

 

 

1) É comum o uso de chás na sua família?(Gráfico 1) 

         SIM  

         NÃO 

Gráfico 1: É comum o uso de chás na sua família? 

 

 

Pergunta 1

Não Sim

 

 

 



36 
 

 

 

 

2) Se sim, quais chás são mais consumidos? (Cite pelo menos 3 exemplos 

de plantas utilizadas nos chás consumidos por você/sua família) (Gráfico 2) 

Gráfico 2: Quais chás são mais consumidos? 

 

 

3) Os chás que você citou acima são consumidos para uso fitoterápico? 

              SIM  

              NÃO 

Pergunta 2

Boldo Camomila Erva Doce Erva-Mate

Erva cidreira Outros Hortelã
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Gráfico 3: Os chás que você citou acima são consumidos para uso fitoterápico? 

 

 

As perguntas 4 a 7 devido ao seu caráter subjetivo, são passíveis de 

possibilidades distintas de respostas, dessa forma, segue abaixo das perguntas, a 

resposta dada por alguns alunos, sem identificá-los. 

4) Se sim, para quais finalidades você acredita que sejam indicados? 

 

 

Essa questão não correspondeu com tantas respostas quanto desejado. Apesar 

de responderem na pergunta 3 quais chás eles  e seus familiares consumiam, muitos 

não responderam de maneira completa essa pergunta de forma que desse para obter 

algumas reflexões. Alguns colocaram a indicação, mas não associaram ao chá em 

específico e outros deixaram em branco. Essa pergunta acabou não contribuindo 

muito para a construção da aula 2 devido ao pouco envolvimento dos alunos com a 

pergunta. 

5) Os chás, por serem feitos a partir de infusões de plantas, fazem sempre 

bem à saúde? Justifique. 

Pergunta 3

Sim Não



38 
 

 

 

   

 Nas respostas dadas pelos alunos consegue-se perceber que eles possuem e 

associam o entendimento de que algo “ser natural” não está associado 

necessariamente a fazer bem e que o conhecimento científico das substâncias 

presentes naquela planta é fundamental para saber se seu chá pode ser consumido 

ou não. 

6) Os chás são compostos por substâncias químicas? Justifique. 

 

 

 

 

Foi interessante e importante ver a resposta desses alunos sobre essa pergunta. 

Muitas vezes escuta-se a frase “ter química” sendo popularmente dita e associada 

a algo industrial ou que faça mal à saúde, construindo o mito de que se tem química, 

traz malefícios. O quão gratificante é colaborar para a desmistificação desse 

estigma e fazer com o que os alunos reconheçam a química como ciência e, 

portanto, intrínseca à existência da matéria. Um dos alunos associou a química a 

ter substâncias orgânicas, o que de certa forma se aplica a complexidade da 

natureza, mas não de maneira exclusiva já que existem os compostos inorgânicos 

que estão presentes, em menor proporção. 

 

7) Se sim, você acha que existe a possibilidade de estimar 

experimentalmente quais são essas substâncias? Justifique. 
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Essa pergunta gerou dúvidas que só foram percebidas após os alunos terem 

entregue o questionário. Alguns deles disseram que não entenderam a pergunta ou 

acharam muito específica e por isso não conseguiram desenvolver bem suas 

respostas. Pôde-se perceber também com suas respostas, como a ciência dentro das 

escolas ainda se encontra em sua maior parte ligada ao concreto – os alunos ainda 

não conseguem abstrair os conceitos científicos porque está faltando a prática: o 

acesso a experimentação – o investigar - possuir as ferramentas para que a 

aprendizagem seja um processo ativo. 

 

4.3. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E CONFECÇÃO DE 

MATERIAIS – AULA 2  

 

A pesquisa bibliográfica foi feita ao longo de toda a atividade, pois a continuidade 

da sequência dependia do questionário participativo. A aula 2 foi organizada da 

seguinte maneira: foram escolhidos 6 plantas para serem tratadas – as três mais 
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citadas pelos alunos e as outras três foram selecionadas devido à potencialidade de 

exploração do conteúdo de funções orgânicas. São elas: 

I. Boldo 

II. Erva-cidreira             As três mais citadas pelos alunos 

III. Camomila 

IV. Erva-doce 

V. Capim-Limão             Selecionadas pelo potencial de exploração do conteúdo 

VI. Hortelã  

A aula 2 também foi em formato de slides (Figura 13). Os conteúdos químicos 

abordados na aula foram: 

a) Funções orgânicas (revisão) 

b) Fórmulas Químicas 

c) Nomenclatura de compostos orgânicos  

d) Isomeria geométrica 

 

 

Figura 13: Slides da Aula 2 Fonte: Autora. 

 

 

4.4. AULA 2: PARTE II – CHÁS E A QUÍMICA 

 

De acordo com a metodologia de Delizoicov, esse momento corresponde a 

organização do conhecimento. A aula iniciou-se explicando a definição de óleo 



41 
 

 

essencial e que o mesmo é extraído das plantas pelo método de destilação por arraste 

de vapor. Foi conversado com os alunos que o óleo essencial é uma mistura oleosa 

de compostos orgânicos aromáticos em sua maioria, voláteis, onde um a três 

compostos estão em maior proporção e caracterizam, por exemplo, o odor da planta. 

Essas substâncias chamam-se princípios ativos – o(s) principal(is) responsável(is) 

pelo potencial benefício ou malefício dos efeitos do seu consumo no nosso organismo. 

Além disso, cada planta pode ter o óleo essencial concentrado em uma área 

específica, que pode variar – no caule, raiz, folhas, frutos ou em suas flores, por 

exemplo – e é com essa área específica da planta, que possui a maior concentração 

do óleo, que é feito o chá. 

Dessa forma para cada planta eram apontadas as seguintes informações: 

a) Nome científico; 

b) O princípio ativo; 

c) A composição do principio ativo no óleo essencial; 

d) Qual parte da planta era utilizada para o chá (com imagens); 

e) Propriedades fitotópicas do chá – para quais problemas de saúde são  

indicados 

Abaixo segue a tabela identificando o princípio ativo de cada uma das plantas tratadas 

na aula (Tabela 1). 

Tabela 1: Plantas selecionadas e seus princípios ativos 

Plantas Princípios ativos (nome e fórmula) 

Boldo 

Chileno 

  Boldina    

 

 

 

 

Falso-boldo 

trans-cariofileno 
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Camomila 

Camazuleno 

 

 

 

Capim-limão 

                 Neral                                 Geranial                                            

 

 

 

 

Erva-cidreira 

Neral, Geranial e  Z-citronelol 

 

 

 

 

Erva-doce 

E-anetol 

 

 

Hortelã 

Mentol 

 

 

 

Dessa forma começou-se discutindo sobre o boldo chileno (Peumus Boldus) e o 

falso-boldo (Plectranthus Barbatus), duas plantas utilizadas para o mesmo  tratamento 

mas, que possuem princícipios ativos distintos. A boldina é do boldo chileno enquanto 

o trans-cariofileno do falso-boldo. No Brasil, a espécie utilizada é a do falso-boldo pois 

o boldo-chileno não se adequa às condições climáticas e tipo do solo (RIBEIRO et 

al,2017). Ressaltou-se as informações sobre o falso-boldo - a composição de trans-

cariofileno é de até em torno de 25% do óleo essencial (BANDEIRA,2011) e o chá é 

feito de suas folhas que atua no tratamento de problemas digestivos, ressaca 

alcoólica, atividade analgésica, e antiinflamatória. Porém, não é recomendado para 

mulheres em gestação, pois é abortífero. (RIBEIRO et al,2017) 
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Para cada planta discutida era analisada a estrutura química de seu princípio 

ativo. A identificação e reconhecimento das funções orgânicas foram feitas junto aos 

alunos e com efeitos de animação nos slides os alunos diziam aonde eles 

identificavam a função orgânica e era possível “marcá-la” no slide ou, em outros 

momentos, o grupo funcional era “marcado”para que eles identificassem a qual função 

orgânica pertencia. Isso é mostrado na figura 14 utilizando como exemplo as 

estruturas da boldina e trans-cariofileno.  

 

Os alunos estavam à vontade em participar desse momento pois era um 

conteúdo que apesar de ainda não terem o domínio, já conheciam. Foi possível então 

identificar os grupos funcionais éter, fenol e amina na boldina,enquanto no trans-

cariofileno identificou-se a função alceno. Na identificação da função orgânica fenol, 

muitos confudiam com a função álcool, então foi importante ressaltar na animação a 

Figura 14: Efeitos de animação utilizados para a identificação dos grupos funcionais e função 
orgânica. Fonte: Autora 
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presença do anel aromático ligado a hidroxila que corresponde a um fenol. Foi 

importante também mostrar aos alunos e discutir com eles que, diferente de como  o 

conteúdo de funções orgânicas normalmente é visto, compartimentado, ou seja, uma 

função orgânica por vez,  na natureza a maioria das estruturas químicas são 

polifuncionais.  

Além disso, também foi possível chamar a atenção dos alunos aos nomes dos 

princípios ativos que não estavam de acordo com a nomenclatura IUPAC, que é a 

nomenclatura oficial e trabalhada em sala de aula, devido a complexidade dessas 

moléculas isso não seria usual tanto para publicação de artigos quanto para a 

divulgação científica,  logo uma nomeclatura usual se torna um facilitador para o 

entendimento.   

Na camomila (Matricaria chamomilla), o princípio ativo é o camazuleno. Sua 

composição é de 15 % do óleo essencial e o chá é feito com suas flores (BORSATO, 

et al,2008). Indicado para atividade anti-inflamatória e sedativas, ou seja, é um 

calmante natural( BRAIBANTE et al,2014). A identificação do camazuleno foi a mais 

simples pois, era um hidrocarboneto aromático mas pode-se identificar e classificar a 

cadeira carbônica com os alunos. 

O capim-limão (Cymbopogon citratus) possui dois princípios ativos: o neral e 

geranial que formam a mistura conhecida como citral. A composição do óleo essencial 

é de até 78% do óleo essencial com uma maior proporção de geranial (TOMAZZOLI 

et al,2017). A concentração dessas duas substâncias no óleo é tão alta que o mesmo 

recebeu o nome de “Citronela” em referência a esses dois compostos. O chá é feito 

com as folhas da planta e tanto o chá quanto o  óleo essencial têm ação calmante e 

espasmolítica e o óleo possui ação antimicrobiana e repelente, muito utilizado 

comercialmente em desinfetantes e inseticidas.( SILVEIRA et al.,2019) 

Além de reconhecer as funções aldeído e alceno nesses compostos o neral e 

geranial são isômeros E-Z, dessa forma foi possível introduzir os conceitos de 

isomeria com os alunos, definindo o que é isomeria de maneira geral e em seguida, o 

que é a isomeria E-Z especificamente, como mostrado na figura 15. Foi explicado aos 

alunos que esse tipo de isomeria pode ocorrer em dois casos: 1) Em compostos com 

ligação dupla; 2) Em compostos cíclicos. Além disso para esse tipo de isomeria 

acontecer, os compostos deverão ter nos carbonos da dupla ligação ou do ciclo, 
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ligantes diferentes. Para classificar os isômeros em E ou Z é necessário traçar um 

plano imaginário paralelo ao plano do quadro e verificar nos carbonos da dupla ligação 

ou na ligação do ciclo se os ligantes de maior número atômico estão do mesmo lado 

do plano imaginário. Se estiverem do mesmo lado, tem-se o isômero Z, se estiverem 

em lados opostos do plano, tem-se o isômero E. 

Ao lado das definições, foram projetadas as estruturas do geranial, do neral e a 

fórmula molecular. Pediu-se os alunos, após a explicação, que identificassem aonde 

nessas moléculas estava acontecendo a isomeria E-Z. Inicialmente alguns alunos 

disseram que ocorria na dupla ligação circulada em vermelho, o que estava errado e 

que os próprios alunos depois de uma análise mais cuidadosa chegaram a essa 

conclusão e identificaram corretamente a dupla ligação em que ocorria a isomeria, 

circulada em azul. E assim, dentro das definições, conseguiu-se concluir com eles que 

o geranial é o isômero E e neral é o isômero Z.  

A erva-cidreira (Melissa officinalis) que também tem como princípio ativo o citral 

que corresponde cerca de 55% do óleo essencial (HOLLÁ,3 1997 apud BLANK et al, 

2005) e semelhante ao capim-limão, a maior proporção é de geranial. Além disso uma 

terceira substância se destaca que é o Z-citronelol (LUZ et al,2014).O chá da erva-

cidreira é feito com suas folhas e suas propriedades terapêuticas devido a semelhança 

na composição ao capim limão, são semelhantes - ação calmante e,  antimicrobiana, 

do óleo essencial ( BRAIBANTE et al,2014).  Dessa forma, foi possível trazer outro 

exemplo de isomeria E-Z além de realizar a identificação das funções orgânicas álcool 

e alceno. Outra coisa que foi possível perceber junto aos alunos é a estabilidade dos 

isômeros – notou-se que quando os dois isômeros presentes, tanto no capim-limão 

 
3 HOLLÁ, M. et al. Composition of the essential oil from Melissa officinalis L. cultivated in Slovak 
Republic. Journal of Essential Oil Research, v.9, n.4, p.481- 4, 1997. 

Figura 15: Slides sobre isomeria E-Z. Fonte: Autora. 
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quanto na erva-cidreira, o geranial está em maior proporção ele deve ser o mais 

estável sendo a conformação onde os dois ligantes de maior número atômico estão 

mais distantes um do outro e isso, na maioria das vezes, é um fator de estabilidade  

A erva-doce (Pimpinella anisum)  tem como princípio ativo o E- Anetol e sua 

composição é  até em torno de 90% do óleo essencial (SANTOS,2012). O chá é feito 

de seus frutos que atuam na ação digestiva, diurética e expectorante ( BRAIBANTE 

et al,2014). Foi feito o reconhecimento junto aos alunos da função éter e alceno 

conectados ao anel aromático.E por último, a hortelã  (Mentha Piperita) que tem como 

princípio ativo o mentol que compõe de 33 a 55% do óleo essencial. Foi feita a 

identificação do grupo álcool junto aos alunos em sua estrutura.Também foi 

apresentado o nome de acordo com a nomenclatura IUPAC aos alunos para que eles 

pudessem fazer a comparação entre  a usual e a complexidade da oficial: (1R,2S,5R)-

2-isopropil-5-metilciclohexanol. Em relação às folhas e ao óleo essencial, possuem 

propriedades antiespasmódicas, antiinflamatórias, antiúlcerativas e antiviral ( 

BRAIBANTE et al,2014).  

Foi perguntado aos alunos se eles sabiam o porque a bala de menta , que possui 

mentol em sua composição, fornece uma sensação de refrescância, apesar de 

constatarem isso expondo que quando bebiam água com a bala de menta na boca a 

água parecia estar mais gelada do que de fato era, eles não sabiam o motivo. Foi 

conversado com os alunos que na cavidade bucal existem proteínas que atuam como 

termoreceptoras de frio, ou seja, são sensíveis ao frio e ao calor. O mentol é capaz de 

ativar os termoreceptores de frio gerando a sensação de refrescância  e  por isso a 

água que se está bebendo pode aparentar ser 10°C mais fria do que de fato é. (USP, 

2017)  

 

4.5. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E CONFECÇÃO DE 

MATERIAIS – AULA 3 

 

Todos os experimentos foram previamente testados no laboratório de química 

orgânica da Universidade Federal Fluminense sob orientação.  
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Foram selecionados quatro óleos essenciais para serem trabalhados – 3 dentre 

os citados por eles e o último escolhido: 

I. Capim-limão 

II. Erva-doce 

III. Hortelã 

IV. Canela 

O óleo do capim limão, erva-doce e canela foram obtidos pelo método da 

destilação por arraste de vapor e cedidos em grande parte pelo laboratório de química 

orgânica da UFF. O óleo essencial da hortelã foi comprado em loja especializada. Não 

foi possível obter os óleos essenciais do boldo e camomila, devido ao baixo 

rendimento do método. O óleo essencial da erva-cidreira possui características 

similares ao do capim limão portanto, optou-se por substituir pelo óleo essencial da 

canela. 

A escolha dos testes de grupo funcional que seriam utilizados na aula levou em 

conta o fator mudança de cor do meio reacional. Sendo assim, foram selecionados os 

seguintes testes (UFF, 2017): 

a) Teste de Bayer – alcinos e alcenos 

b) Teste com nitrato de cério amoniacal – Álcoois  

c) Teste de Jones – Álcoois primários e secundários 

d) Teste com 2,4 dinitrofenilhidrazina – aldeídos e cetonas 

Todos os reagentes e óleo essenciais foram reservados em recipientes e 

identificados. Um cuidado necessário para que os alunos não trocassem as 

substâncias ao manusear e nem contaminassem os reagentes. 

Foi confeccionado um Guia de Teste de Grupo funcional (apêndice 2) para que 

os alunos pudessem consultar quando necessário durante a aula. Esse guia indica 

para qual grupamento funcional o teste é positivo e as reações envolvidas nos testes 

de maneira simplificada indicando qual a cor do reagente antes da reação acontecer 

e qual a cor obtida no meio após a reação. O objetivo não é analisar o processo 

reacional em si, mas verificar as mudanças organolépticas que o mesmo é capaz de 

provocar em presença dos grupos funcionais característicos.  
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4.6. AULA 3: PARTE III - TESTE DE GRUPO FUNCIONAL 

 

A aula 3 de acordo com a metodologia de Delizoicov corresponde ao momento 

da última etapa da sequência didática, a aplicação do conhecimento que aconteceu 

no laboratório de ciências da escola (Figura 12) .  

Sabe-se que ter um laboratório não é a realidade da maioria das escolas públicas 

então, independente disso, a parte experimental foi pensada para uma escola que não 

tivesse laboratório também. 

  

Figura 16: Laboratório de Ciências do CEBRIC. Fonte: Autora 

 

Os reagentes para os testes foram colocados na parte superior das bancadas 

como mostrado na figura 12. Cada turma foi dividida em 4 grupos e as bancadas de 

cada grupo foram previamente organizadas (Figura 13) com o kit: 

- 1 óleo essencial (capim-limão, erva-doce, hortelã ou canela) 

- Estrutura química do princípio ativo de cada planta 

- Guia de teste de grupo funcional 

- Pipeta de plástico para manusear o óleo essencial 
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- Luvas 

- 1 placa de toque de plástico 

 

Os alunos estavam muito empolgados para essa aula. Após se organizarem e 

se  dividirem em grupos nas bancadas, retomou-se a pergunta 7 feita no questionário 

participativo. Foi explicado a eles o que eram os testes de análise de grupo funcional 

- uma das formas qualitativas de identificarmos se uma determinada substância está 

na amostra através de reações químicas características dos grupos funcionais que 

permitem identifica-los através de mudanças físicas que podem ocorrer, como por 

exemplo, mudança de cor, liberação de gás e formação de precipitado. 

Os alunos foram informados que cada bancada tinha um óleo essencial diferente 

e que para identificar a presença do princípio ativo no óleo teriam que realizar o teste 

de grupo funcional. As reações específicas estavam descritas no guia que cada grupo 

tinha e o mesmo foi analisado junto a eles. Cada uma das reações foi analisada quem 

era o reagente, com qual grupamento funcional ele reagia e qual era a mudança de 

cor provocada. Em seguida foi dialogado com os alunos que esse era o momento que 

eles  utilizariam todo o conhecimento construído ao longo do projeto para fazer a 

escolha correta do(s) teste(s). Ou seja, deveriam analisar a estrutura química do 

princípio ativo presente no óleo essencial recebido (figura 14), identificar a função 

orgânica, verificar quais dos cinco testes seriam adequados para a identificação e 

antes de realizar o experimento deveriam explicar o porquê tal(is) teste(s) foram 

escolhidos.  

Figura 17: Kit de cada bancada de alunos. Fonte: Autora 
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Como cada grupo tinha cerca de 4 a 5 integrantes, as tarefas deveriam ser 

divididas para que todos de alguma forma participassem da prática. Além disso todas 

as recomendações sobre a manipulação dos reagentes foram informadas – uso de 

luva, utilizar a pipeta de maneira correta, caso algum reagente entrasse em contato 

com a pele deveriam lavar em água corrente além de reforçar a importância do 

comprometimento e a seriedade dentro do laboratório.  

 

Figura 18: Estrutura química dos princípios ativos presente, respectivamente, em cada kit. Fonte: 
Autora 

Todos os alunos participaram de maneira ativa e chegaram à escolha correta do 

teste. Nas duas turmas, o grupo do citral realizou o teste de Bayer para insaturações 

(positivo - precipitado marrom ) e o teste com 2,4 dinitrofenilhidrazina (positivo -

precipitado laranja)  para caracterizar o grupo aldeído. O grupo do mentol realizou 

primeiro o teste com nitrato de cério amonical para álcool (positivo - vermelho) e em 

seguida, para caracterizar o álcool como secundário, o teste de Jones (positivo - 

verde). O grupo do E-anetol realizou o teste de Bayer e o grupo do cinamaldeído o 

teste de Bayer e o e o teste com 2,4 dinitrofenilhidrazina. A Figura 15 mostra a 

realização dos experimentos pelos alunos. 

Foi muito gratificante ver o envolvimento de todos os alunos. O espaço e a 

dinâmica do laboratório permitem que os alunos interajam mais entre eles e que o 

professor consiga interagir de maneira mais próxima também. A experimentação 

permite essa troca. Os alunos se sentem mais à vontade em questionar, alunos que, 

por exemplo, em outras aulas pareciam estar mais dispersos, se mostraram mais 

interessados em entender o que estava acontecendo. A aprendizagem dos conceitos 

científicos envolvidos se torna ativa porque além de estarem experimentando eles 

estão partindo do contexto de vivência deles e isso favorece a capacidade de elevar 

o conhecimento e abstraí-lo. 
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4.7.  AVALIAÇÃO QUALITATIVA CONTINUADA DOS ALUNOS E DO 

PROJETO 

 

Cada aluno é um indivíduo sendo assim ele deve ser reconhecido como um 

sujeito que tem preferências e afinidades. Quando uma atividade como essa é 

desenvolvida de forma a atender turmas regulares do ensino médio é de se esperar 

que tenham alunos que se envolvam mais em determinados momentos que em outros 

Figura 20: Realização dos experimentos pelos alunos. Fonte: Autora 
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e, por isso, a sequência didática buscou envolver a história da química com a 

construção dos conceitos científicos necessários para o estudo das funções 

orgânicas. O objetivo desse projeto não é dar nota aos alunos, mas sim mobilizar e 

dar mais espaço principalmente aos alunos que não tem afinidade com as ciências. 

Fazer com que todos possam se interessar mais e reconheçam a química no dia-a-

dia. Dessa forma, pode-se afirmar que o objetivo foi alcançado – os alunos 

participaram e se envolveram nos três momentos do projeto, em uma aula mais que 

outra e isso é esperado. 

No final da aula 3 foi realizada três perguntas semiestruturadas com os alunos 

sem identificá-los a fim de ter um retorno sobre o que eles gostaram ou não e assim 

também avaliar o projeto. Abaixo seguem as perguntas e as respostas de alguns 

alunos: 

 

1) Quais foram os pontos positivos e negativos das aulas para vocês? 

 

“Sua aula foi extremamente interessante e a vivência com as moléculas auxilia o 

melhor aprendizado” 

 

“Suas aulas foram bastantes produtivas, consegui absorver o conteúdo. Não tem 

ponto negativo.” 

 

“ As últimas  3 aulas foram bastante didáticas e interessantes, além de aprender um 

pouco mais sobre os chás tive a chance de revisar toda a matéria do último bimestre 

de uma forma diferente. Parabéns pela aula” 

 

“A aula no laboratório foi muito interessante e mostrar o lado químico de uma coisa do 

dia-a-dia igual o chá também.” 

 

“Pontos positivos: o conteúdo e como ele foi passado de diferentes formas. Negativos: 

o número de aulas experimentais (mas entendo que talvez seja pelo tempo curto).” 

 

Os alunos demonstraram que gostaram bastante da atividade, foram capazes de 

perceber através das aulas que a química está presente no contexto deles já que eles 

participaram da construção das aulas e como fazer essa relação seja dentro da sala 
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de aula com história ou no laboratório potencializa a discussão e favorece o 

aprendizado.  

Um dos alunos indicou que um ponto negativo foi o número de aulas 

experimentais. O que se pode entender é que gostaria que tivessem mais aulas 

experimentais ao longo do projeto. Dentro do tempo de projeto que se foi planejado, 

6 tempos de aula, não foi possível trazer mais atividades experimentais. Para uma 

próxima aplicação, isso pode ser considerado dentro de uma atualização das aulas 

do projeto. 

 

2) Qual a aula que você mais gostou: 1 – Sociedade e uso dos chás (História dos 

Chás) 2- Chás e a Química (Química dos Chás)  3 – Teste de Grupo Funcional?  

 

Com a resposta dos alunos, foi gerado um gráfico para essa pergunta (Gráfico 4): 

Gráfico 4: Entrevista escrita - pergunta 2 

 

Com o gráfico pode-se perceber que os alunos ficaram divididos entre a aula 1 

e a aula 2 demonstrando assim como a história da ciência e a experimentação foram 

abordagens capazes de motivar os alunos. 

De acordo com Morin (2011 p. 33): 

[...] existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, 

de um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de 

outro lado, as realidades ou os problemas cada vez mais 

Qual aula você mais gostou?

Sociedade e o uso dos chás Chás e a Química Teste de Grupo Funcional
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multidisciplinares, transversais, multidisciplinares, transnacionais, 

globais e planetários. Nessa inadequação, tornam-se invisíveis:  

• o contexto; 

• o global; 

• o multidimensional; 

• o complexo 

Para que o conhecimento seja pertinente, a educação deverá torná-

los evidente.[...] 

Ainda, em concordância com Mathews (2011): 

[...] a história da ciência contribui para o seu ensino porque: (1) motiva 

e atrai os alunos; (2) humaniza a matéria; (3) promove uma 

compreensão melhor dos conceitos científicos por traçar seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento; (4) há um valor intrínseco em se 

compreender certos episódios fundamentais na história da ciência -a 

Revolução Científica, o darwinismo, etc.; (5) demonstra que a ciência 

é mutável e instável e que, por isso, o pensamento científico atual está 

sujeito a transformações que (6) se opõem a ideologia cientificista; e, 

finalmente, (7) a história permite uma compreensão mais profícua do 

método científico e apresenta os padrões de mudança na metodologia 

vigente. [...] 

Ter esse retorno dos alunos foi de extrema importância. Pois, em concordância, 

o que esse projeto buscou propor foi o tratamento do conhecimento de maneira 

planetária, multidisciplinar, transversal e que dialogasse com a realidade. O estudo da 

ciência precisa criar espaços de correlação e de trocas. A ciência é feita de teoria e 

prática em um mundo político, social , cultural – humano. Assim, a ciência não pode 

ser vista como distante da vivência dos alunos e isso é tarefa do professor. 

3) Quais sugestões você daria para a aula? 

 

“Um trabalho em grupo talvez?” 

 

“Mesclar aulas teóricas e experimentais com gincanas envolvendo o tema para tornar 

as aulas ainda mais divertidas.” 
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Os alunos demonstraram interesse em mais experimentos durante as aulas ou 

realização de trabalhos em grupo de forma que as aulas pudessem ser ainda mais 

dinamizadas. Foram pontos importantes levantados por eles. Uma reformulação nas 

aulas de forma que a experimentação esteja presente em toda a sequência didática e 

além do questionário participativo, a elaboração de uma atividade em grupo durante 

as aulas, são propostas que serão levadas em conta em futuras aplicações. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temática chás inicialmente surgiu do desejo de valorizar o conhecimento 

popular. Dessa forma, pode-se dizer que a temática se mostrou valiosa para o 

aprendizado não só relacionado ao cotidiano do aluno, mas também contextualizado 

dos conteúdos de química orgânica. Integrar a química com a história possibilitou o 

processo de integração hierárquica pelos alunos onde o conhecimento do dia-a-dia, 

concreto de chás, que possuíam através de suas vivências foi abstraído para a 

compreensão da química dos chás.  Foi perceptível o interesse e envolvimentos dos 

alunos nas aulas já que eles fizeram parte disso - participaram do projeto através do 

questionário participativo e dos diálogos em sala de aula que nortearam as ações 

planejadas e executadas dentro da sequência didática.  

Devido ao modelo de escola tradicional que vivenciamos, o professor de ciências 

muitas vezes acaba se distanciando de propostas contextualizadoras, pelo número de 

conteúdos a serem lecionados e a incompatibilidade com a carga horária das 

disciplinas devido a necessidade de trabalhar  a teoria. E os alunos, em contrapartida, 

se encontram cada vez mais desinteressados pela tal teoria. O projeto se mostrou 

extremamente satisfatório e com modificações, a fim de atender a objetivos 

específicos do docente, pode ser reaplicado e utilizado como parte do estudo das 

funções orgânicas. Sabe-se que é um desafio – a grande maioria das escolas, não 

possuem recursos midiáticos, menos ainda possuem laboratórios. Mas, podemos 

transformar os slides em painéis e os experimentos podem ser feitos em menor 

escala, de maneira demonstrativa ou um número menor de experimentos.  

Dessa forma concordamos com Paulo Freire (1967) ao dizer que: 

[...] Quase sempre, ao se criticar esse gosto da palavra oca, da 

verbosidade, em nossa educação, se diz dela que seu pecado é ser 

“teórica”. Identifica-se assim, absurdamente, teoria com verbalismo. 

De teoria, na verdade, precisamos nós. Da teoria que implica uma 

inserção na realidade, num contato analítico com o existente, para 

comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo plenamente, praticamente. Nesse 

sentido que teorizar é contemplar. Não no sentido distorcido que lhe 

damos de oposição à realidade. De abstração. Nossa educação não é 

teórica porque lhe falta esse gosto da comprovação, da invenção, da 

pesquisa. Ela é verbos. Palavresca. É “sonora”. É 
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“assistencializadora”. Não comunica. Faz comunicados, coisas 

diferentes.  

 

Por fim, pode-se afirmar que o projeto se mostrou comprometido com um ensino 

de química contextualizado e promissor, de forma a ser pensado para que futuramente 

venha a ser desenvolvido em outros espaços e realidades educacionais. 
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