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RESUMO

A esfera escolar e o ensino de química sofrem de uma padronização cultural
evidente nas práticas docentes e nas estruturações dos conteúdos abordados em
sala de aula. Há a supervalorização da cultura europeia e a marginalização das
culturas Indígenas e Africanas, as quais são taxadas como inferiores. Esse processo
é observado nos livros didáticos e no currículo de Química, que abordam em grande
parte, os conhecimentos produzidos por homens, heterossexuais, brancos e
europeus. O presente trabalho consiste em apresentar uma proposta pedagógica
multicultural, versando os conteúdos de Química Orgânica, com o intuito de
proporcionar aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio uma nova maneira de
reconhecer os saberes cotidianos à luz da temática de plantas medicinais.
Espera-se utilizar abordagens histórico-culturais de Vygotsky a fim de ligar a
produção de conhecimento de matrizes indígenas, africanas e a herança cultural dos
discentes com os saberes científicos relacionados aos conteúdos de funções
orgânicas. A relação será feita através dos princípios ativos das plantas medicinais
mais usadas pelos alunos e pelas matrizes culturais citadas. O trabalho propõe
realizar debates, utilizar questionários e listas de exercícios como recursos didáticos.
Os métodos avaliativos empregados na proposta possuem o viés de levar em conta
a qualidade argumentativa dos alunos. Sendo assim, o trabalho quando aplicado
poderá valorizar os aspectos do multiculturalismo e a diversidade cultural presente
na sala de aula e no ambiente escolar.

Palavras-chave: Ensino de Química, Multiculturalismo, Diversidade Cultural,
Plantas Medicinais, Química Orgânica.

ABSTRACT

The sphere school and chemistry teaching undergo a cultural standardization evident
in the teaching practices and content structuration approach in the classroom. There
is an overvaluation of European culture and the Indigenous and African cultures
marginalization, which are rated as inferior. This process is seen when textbooks and
the Chemistry curriculum largely cover only the knowledge produced by men,
heterosexuals, whites and Europeans. This present work consists of submitting a
multicultural pedagogical proposal, for the Organic Chemistry contents, able to
provide high school third year students a new way of recognizing of student's daily
knowledge in the light of medicinal plants theme.t. It is expected to use Vygotsky’s
historical-cultural approaches to link the production of knowledge of indigenous,
African matrices and the cultural ancestry of students with the scientific knowledge
related to organic functions. The relation will be made through the active principles of
medicinal plants most used by students and by the cultural matrices mentioned. The
proposed work conducts discussions, uses questionnaires and exercise lists as
didactic resources. The evaluated methods employed in the proposal have a bias to
take into account the students' argumentative quality. Therefore, the work when
applied can appreciate multiculturalism aspects and cultural diversity present in the
classroom and in the school environment.

Keywords: Teaching Chemistry, Multiculturalism, Cultural Diversity, Medicinal Plants,
Organic Chemistry.
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1

INTRODUÇÃO

No ensino de Química atual há diversas características de um ensino
tradicional, no qual o professor é o detentor de todo o conhecimento, as aulas são
expositivas, os conhecimentos prévios dos alunos não são considerados e estes são
vistos como sujeitos passivos dentro da sala de aula (NICOLA; PANIZ, 2016). Os
conteúdos abordados neste modelo de ensino, em geral, são desconexos do
cotidiano do aluno e de sua cultura.
Nesta perspectiva, as abordagens tradicionais utilizadas na disciplina de
Química negam a diversidade cultural presente na sala de aula e a história da
produção

do

conhecimento.

Portanto,

é

perceptível

uma

tendência

homogeneizadora, neutra e monocultural da educação em que as diferenças são
ignoradas e as matrizes culturais brasileiras são silenciadas (KUNDLATSCH;
SILVEIRA, 2018).
O aluno no modelo tradicional de ensino é tratado como um sujeito neutro,
“acultural”, mesmo possuindo conhecimentos oriundos de sua cultura familiar e
social. Já conteúdos escolares seguem a perspectiva de monoculturalidade onde os
seus significados são conferidos por um determinado grupo cultural (REGIANI; DI
DEUS, 2013). Sendo assim, é interessante formular práticas educativas que
resgatem a realidade histórico-cultural dos estudantes e valorizem a produção do
conhecimento proveniente de suas matrizes culturais, o que combate a neutralidade
e a homogeneização do processo educativo.
No Brasil, as matrizes indígenas e afrodescendentes contribuíram fortemente
na produção de saberes e são um dos fatores responsáveis pela pluralidade cultural
no espaço escolar. Todavia, essas culturas são banalizadas pelas tendências
pedagógicas da homogeneização e da neutralidade do ensino. Desta forma, a
padronização cultural nega os conhecimentos científico-tecnológicos desses povos,
fazendo com que estes não sejam frequentemente abordados na esfera curricular e,
muito menos, sejam reconhecidos (CANDAU; MOREIRA, 2008).
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Nesse sentido, a disciplina de Química sofre com estes processos de
padronização,

pois,

em

sua

grande

parte,

trabalha-se

o

conhecimento

técnico-científico construído ao longo do tempo por homens, brancos e europeus.
Estes saberes abordados são ditados por mitos criados pela colonialidade europeia,
que estabeleceu padrões de civilidade, de progresso e de humanidade. Raramente,
os conteúdos abordados saem dessa homogeneização cultural. Não é revelado as
produções feitas por alguns grupos sociais, tais como: negros, mulheres, índios,
entres outros (PINHEIRO; ROSA, 2018).
Através destas reflexões, faz-se necessário a elaboração de estratégias
didáticas e abordagens metodológicas que valorizem as matrizes e heranças étnicas
e histórico-culturais dos alunos e do conhecimento científico rompendo, assim, com
o caráter monocultural estabelecido no processo educativo.
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2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é fazer uma proposta pedagógica multicultural para
ser aplicada no ensino de Química Orgânica, tendo em consideração os saberes
prévios dos alunos, as matrizes sócio-culturais presentes na esfera educacional e a
produção técnico-científica realizada por culturas afrodescendentes e indígenas.

2.2 Objetivos Específicos

-

Realizar debates sobre padronização cultural, herança sócio-cultural e a
construção do conhecimento ao longo da história;

-

Relacionar a Química Orgânica com as matrizes culturais indígenas e
africanas;

-

Abordar conteúdos e temáticas correlacionados ao uso de plantas medicinais
pela sociedade;

-

Estudar as funções orgânicas presentes em princípios ativos de plantas
medicinais;
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3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Quando se discute sobre valorização multicultural no ensino é importante que
alguns fundamentos teóricos sejam desenvolvidos e refletidos com clareza. Primeiro,
quando se olha para o ensino de forma geral pode-se perceber que ele é uma forma
de encontro e expressão da pluralidade de culturas presentes na sociedade e que
há a necessidade de pensar reflexivamente sobre este conceito (SANTOMÉ, 1998).
Outro ponto perspicaz é o que compõe o ensino. Sabe-se, de maneira
generalizada e resumida, que os principais componentes são os recursos humanos
(professores, estudantes e etc.) o currículo a ser trabalhado, as metodologias, as
propostas

pedagógicas

que

podem

ser

empregadas

no

processo

de

ensino-aprendizagem, as medidas e políticas educacionais responsáveis por
articular o ensino, entre outros destaques. Todos esses elementos possuem
características, expressões e traduções de um contexto social e cultural plural onde
a diversidade é convivida em um mesmo ambiente, podendo gerar conflitos ligados
a tais diferenças (MOREIRA; CANDAU, 2007).
O

produto

destes

empasses

pode

causar

situações

de

exclusão,

padronizações, silenciamentos e a marginalização de determinadas culturas e
identidades no processo de ensino (CANEN, 2000). Também, é notado a
reverberação da perspectiva de que existe apenas uma forma de se entender o
mundo, tipicamente associada às culturas que detém o poder (SODRÉ; TRINDADE,
2002).
Uma alternativa de minimizar os conflitos relacionados à diversidade cultural
na esfera escolar é a inserção do multiculturalismo no ensino. Utilizar-se das
concepções do multiculturalismo como aporte teórico é um bom passo à proposição
de novas metas curriculares e das propostas pedagógicas que substituem o
paradigma da hegemonia cultural presente nos conteúdos, nos processos de
aprendizagem e nas políticas educacionais (SILVA, 1999).
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As

concepções

do

multiculturalismo

buscam

evitar

e

combater

a

europeização, homogeneização e a estereotipia cultural percebida no ensino. Esse
embate é feito desafiando as relações de poder e os discursos responsáveis pela
construção dos preconceitos e padronizações que são notórios nos conteúdos
ensinados e no processo geral de ensino-aprendizagem (CANEN, 2007).

3.1

PADRONIZAÇÃO CULTURAL DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Avaliando o que é ensinado nas escolas, percebe-se que é abordado uma
visão homogênea da construção do conhecimento científico. Segundo Pinheiro
(2019) , um exemplo claro desta perspectiva de padronização é notado quando
explica-se que o berço do conhecimento químico é na Grécia com as discussões
entre os continuistas Heráclito (540–470 a.C.), Anaximandro (610–546 a.C.),
Anaxímenes (588–524 a.C), Thales de Mileto, Empédocles (490–430 a.C.), e os
descontinuistas Leucipo (370 a.C.), Demócrito (460-370 a.C) e Epicuro (341–270
a.C.), sobre as hipóteses atômicas. Entretanto, ao analisar a história em ordem
cronológica, percebe-se que o Antigo Egito (3200 a.C.-332d.C) tem origem anterior à
da Grécia (1200 a.C -529 d.C), provando que o berço do conhecimento e da
humanidade surge no continente africano, sendo este fato raramente reconhecido e
mencionado.
De maneira geral, não é só o assunto do berço do conhecimento que sofre a
homogeneização ditada pelos padrões europeus, mas toda a construção do
conhecimento e produção técnico-científica ao longo da história. De acordo com
Mignolo (2004), este processo de colonialidade do saber impõe o conhecimento
europeu como um referencial do saber verdadeiro e avançado que desconsidera a
existência de outras racionalidades. Ou seja, todo o conhecimento produzido por
outras culturas (por exemplo: os saberes de culturas afrodescendentes e indígenas)
é caracterizado como não intelectual, não produtor de ciência, falso e inferior.
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De acordo com Moreira e Candau (2007), essa padronização cultural do
conhecimento pode ser percebida na esfera escolar

quando a escola e/ou o

currículo possuem dificuldades em lidar com a pluralidade e a diferença. Quando os
conteúdos abordados, em geral, ocultam e silenciam algumas matrizes culturais,
evidenciando a ótica homogeneizadora e padronizadora que não empregam o
"arco-íris de culturas” na construção do conhecimento.
A disciplina de Química também sofre com essa hierarquização europeia.
Isto

pode

ser

observado nos conteúdos dos livros didáticos quando é

supervalorizado a produção técnico-científica feita por homens, brancos e europeus.
Em um trabalho acadêmico Pinheiro, Henrique e Santos (2010), demonstra um
exemplo da desvalorização da matriz cultural africana em livros didáticos de
Química. Ao investigar seis livros didáticos, somente dois livros (Química na
abordagem do cotidiano, de Peruzzo e Canto; e Universo da Química de Bianchi,
Albrecht e Maia) traziam a figura de negros como cientistas.
Outra matriz cultural que tem seu conhecimento científico negado pela
sociedade devido aos mitos impostos pela hegemonia europeia, é os indígenas. De
acordo com Kundlatsch e Silveira (2018), mesmo com leis que versam sobre a
pluralidade cultural e inclusão dos estudos sobre a população indígena no currículo
escolar, é muito raro encontrar trabalhos que abordam a produção de conhecimento
por indígenas no campo da Química.
É notável como os conteúdos científicos e as formas em que estes são
abordados tendem a padronizar e silenciar determinadas matrizes culturais,
mostrando uma construção histórica do conhecimento científico que, a um olhar
europeu, é inquestionável, única, dominante e neutra. Sendo assim, a compreensão
dos conceitos naturais ficam limitados e não reconhecem a construção coletiva da
Ciência como produto de um momento histórico, político, social e cultural.
Basicamente, a padronização não reconhece o conhecimento sendo organizado e
transformado em um contexto social plural (JAFELICE, 2017).

17

3.2

CULTURA E ENSINO

Para compreender e correlacionar os conceitos de cultura com o ensino é
necessário explicitar o que é cultura. De acordo com Ferreira (2012), um
entendimento do termo cultura é a interpretação que este é uma dimensão da vida
social, da qual fazem parte as práticas cotidianas, as produções, os modos de agir,
de viver e de pensar de um grupo específico.
Cultura compõe um sistema de significados pelo qual determinados grupos
sociais desenvolvem e comunicam seus conhecimentos, saberes e atividades
próprias, sendo este um processo de contínua construção. Outra maneira de
interpretar o termo é afirmar que a cultura é o produto coletivo da história de cada
sociedade (SANTOS, 2017).
Nestas perspectivas, a educação é estritamente vinculada à cultura pois
manifesta o cruzamento das diversas culturas expressas no currículo e nos
contextos sociais em que a escola está inserida. Sendo assim, as visões sobre a
diversidade cultural deveriam ser algo natural e espontâneo em todas as disciplinas
componentes da matriz curricular, uma vez que, a produção de conhecimento não se
separa da produção cultural (CANDAU; MOREIRA, 2008).
O processo educacional atual segue uma tendência de silenciar a diversidade
cultural presente na história da construção do conhecimento científico, impondo os
padrões de uma cultura branca, masculina, eurocentrada e heteronormativa. Tal
homogeneização acentua as desigualdades sociais e econômicas, e corrobora com
a exclusão de várias matrizes culturais e, muitas vezes, nega a herança cultural dos
estudantes. Portanto, uma maneira de contornar esses empasses é levar em conta a
presença de um multiculturalismo no processo educacional e realizar ações que
combatam os preconceitos, discriminações e desigualdades (WILSON, 2011).
Quando o ensino é pensado com o ponto de vista multicultural ele é capaz de
favorecer a compreensão dos contextos históricos sobre um determinado conteúdos
frente às diversidades e às suas variadas formas de intervenção ou de engajamento
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na sociedade, de modo a formar cidadãos que vejam a diferença como um fator de
prosperidade e não de discriminação (FERREIRA, 2012).
O termo multiculturalismo possui várias definições, concepções e ramos,
entretanto a que melhor se encaixa para este trabalho é o multiculturalismo crítico,
de McLaren (1997). Em seu trabalho é discutido que o multiculturalismo crítico
traduz a ideia de emancipação cultural e social, na qual os padrões que impoẽm a
diferença é um produto da história, poder e ideologia. Esta noção detém o
compromisso de valorizar a diversidade cultural dentro de contextos históricos,
sociais e políticos, a fim de garantir a justiça social.
Essa linha multicultural também busca estimular o conhecimento sobre as
razões dos conflitos entre seres humanos, a empatia, o combate a qualquer forma
de discriminação, a valorização das realizações de indivíduos e grupos distintos e,
por fim, a proposição de formas adequadas de vivência em uma sociedade plural
onde as relações de poder são enfraquecidas (FERREIRA, 2012).

3.3

MEDIDAS LEGAIS SOBRE O ENSINO

Partindo do referencial de uma educação baseada no multiculturalismo, que
busca a valorização da diversidade cultural na sala de aula, algumas leis e medidas
foram implementadas para valorizar a produção do conhecimento feito por matrizes
culturais

silenciadas,

especialmente,

as

matrizes

culturais

indígenas

e

afrodescendentes. Assim como, esses parâmetros legais tendem a combater as
desigualdades sociais e destacar a herança cultural dos alunos.
Uma das primeiras medidas a serem tomadas para o rompimento da
tendência homogeneizadora, neutra e monocultural do ensino foi a implementação
dos temas transversais à pluralidade cultural nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), em 1997. Essa providência foi pensada no “ideal multicultural” e assume que:
O tema Pluralidade Cultural oferece aos alunos oportunidades de
conhecimento de suas origens como brasileiros e como participantes de
grupos culturais específicos. Ao valorizar as diversas culturas presentes no
Brasil, propicia ao aluno a compreensão de seu próprio valor, promovendo
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sua auto-estima como ser humano pleno de dignidade, cooperando na
formação de autodefesas a expectativas indevidas que lhe poderiam ser
prejudiciais. Por meio do convívio escolar, possibilita conhecimentos e
vivências que cooperam para que se apure sua percepção de injustiças e
manifestações de preconceito e discriminação que recaiam sobre si mesmo,
ou que venha a testemunhar — e para que desenvolva atitudes de repúdio a
essas práticas (Brasil, 1997, p. 137).

De maneira a abranger ainda mais a pluralidade cultural brasileira no
currículo, foi sancionada, em 2003, a Lei 10.639/03. Esta lei garante que: “Nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003).
Entretanto, essa lei não versava sobre as matrizes indígenas e sua importância na
herança cultural do país.
Cinco anos após a implementação da Lei 10.639/03, no dia 10 de março de
2008, foi sancionada a Lei 11.645/08. Esta lei modifica a Lei 10.639/03 a fim de
estabelecer a obrigatoriedade do estudo da história e cultura Afro-Brasileira e
Indígena em todo o currículo escolar, principalmente nas áreas de educação
artística, literatura e história brasileira (BRASIL, 2008).
Mesmo que essas leis tenham enfoque para algumas áreas do conhecimento,
pensar a educação de ciências exatas e da natureza interligando a história, cultura e
produção técnico-científica das matrizes africanas e indígenas é fundamental para
fortalecer a origem, contribuição, conhecimentos, técnicas e o legado do
conhecimento científico oriundo dos povos indígenas e africanos. Como também,
oportunizar diálogos, enfrentamentos e a desmistificação da padronização imposta
pela ciência branca, hegemônica e europeia (MOTA, 2009).
O documento mais recente que é responsável por orientar os conteúdos
essenciais ao ensino é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018. Este
documento faz uma seleção de conhecimentos, competências e habilidades que
devem servir de referência nacional para a formulação dos currículos escolares. A
BNCC agrupa os conteúdos por áreas do conhecimento, tais como Linguagens,
Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Cada área é dividida em

20

suas respectivas disciplinas específicas, chamadas de componentes curriculares , e
cada componente tem suas competências específicas (BRASIL, 2018).
Em uma análise do documento, os autores pioneiros, Cabral e Jordão (2020),
foram capazes de identificar argumentos que podem ser associados à presença do
multiculturalismo em textos introdutórios da BNCC. Esses fundamentos eram, em
geral, utilizados como justificativas para a existência da Base e eram pautados, em
especial, nos termos: “justiça”, “democracia”, “igualdade” e “equidade”.
Vale a pena destacar que há coerência nas ideias iniciais da BNCC em
reconhecer as desigualdades e se colocar como referência para a construção de
currículos que possam enfrentar esses empasses. Entretanto, fica evidente que o
documento associa a elaboração dos currículos a constatação das diferentes
necessidades dos estudantes, destacando grupos marginalizados como meta de
inclusão educativa (CABRAL; JORDÃO, 2020).
Contudo,

em um olhar crítico à Base, entende-se que, além do

reconhecimento dessa diversidade, é essencial que as diferenças sejam integrantes
efetivas das metas nacionais de aprendizagem, e que o documento não só defenda
uma educação para todos os grupos diversos, como também, proponha uma
educação que represente toda a pluralidade no âmbito escolar (CABRAL; JORDÃO,
2020).
Os autores Cabral e Jordão (2020), ainda vão além da análise do texto geral,
eles se propuseram a analisar a presença de questões potencialmente multiculturais
nas habilidades para as Ciências, mostrando um número relativamente baixo de
habilidades associadas ao multiculturalismo, sendo estas consideradas superficiais.
As propostas da BNCC para o ensino e aprendizagem de Ciências acabam
demonstrando um esvaziamento de questões plurais, sendo perspicaz refletir o valor
que deve ser atribuído ao multiculturalismo no ensino de Ciências a fim de que ele
seja reconhecido como integrante de formação e confecção das propostas
pedagógicas.
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Por fim, o documento mais recente para a Educação Nacional, a BNCC
(2018), mostra uma incoerência entre os argumentos introdutórios utilizados para
justificar a Base e os produtos formulados para a área de Ciências da Natureza. As
aprendizagens essenciais estabelecidas no documento estão distantes de um
tratamento adequado ao reconhecimento da pluralidade cultural na construção do
conhecimento científico e na esfera escolar, podendo perpetuar as relações de
poder, discriminações, padronizações e desigualdades (CABRAL; JORDÃO, 2020).
Sendo assim, perante ao retrocesso com relação a questões multiculturais
nos documentos e medidas atuais referentes à educação, faz-se necessário pensar
e elaborar propostas pedagógicas que valorizem um ensino reflexivo, consistente,
crítico e defensor do reconhecimento da pluralidade cultural, onde o tratamento à
pluralidade não deve se resumir só a uma seleção cultural relevante e integrar os
demais a esta ação hegemônica.

3.4

ENSINO DE QUÍMICA

Segundo Schnetzler (2002), o ensino de Química, também, não engloba em
sua totalidade um ensino multicultural, muitas vezes, ele possui características
semelhantes às apontadas em pesquisas da década de 60 e 70. Essas são: ênfase
no ensino experimental, a ideia de um currículo em espiral, a mitificação do método
científico,

abordagens

de

uma

concepção

de

Ciência

descontextualizada

sócio-culturalmente, entre outros pontos. Já as abordagens teórico-metodológicas
eram baseadas na psicologia comportamental que levava em conta a concepção
empirista.
De acordo com Mortimer (1996), as pesquisas em ensino a partir da década
de 70 foram estimuladas por ideias construtivistas. Tal abordagem construtivista
possui como características: relevância do conhecimento prévio do aluno para a
aprendizagem de novos conhecimentos, como que os estudantes aprendem
conceitos científicos e nas escolhas de modelos e estratégias de ensino. Já as
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abordagens teórico-metodológicas visavam focar a psicologia cognitiva em uma
perspectiva racionalista de ciência.
Na década de 90, Schnetzler (2002) afirma que iniciam-se pesquisas sobre as
influências culturais no ensino de química. O professor começa a ser visto como
mediador do processo de aprendizagem e o contexto cultural nos quais os alunos
estão inseridos passa a ganhar relevância, assim como o papel da linguagem, das
interações discursivas na construção dos conceitos químicos. Nesta época que
começam a surgir as abordagens teórico-metodológicas marcadas pela psicologia
histórico-cultural ou sócio-cultural e desde então é discutido sobre a relação do
ensino e aprendizagem de Química e as questões sobre o multiculturalismo.
Seguindo

a

tendência

da

década

de

90,

de

uma

abordagem

sócio/histórico-cultural que envolve a relação de ensino de Química e cultura,
Chassot (2003) afirma que é de extrema importância para os alunos conseguirem
correlacionar o saber científico com o saber popular. Assim, o processo de
ensino-aprendizagem torna-se mais dinâmico, sem negar a pluralidade de saberes
e das culturas presentes em uma sala de aula.
O favorecimento do viés histórico e intercultural dentro do ensino de química,
também, é ressaltado na formação de docentes. O parecer Nº 1.303/2001, do
Conselho Nacional de Educação (CNE) prediz que as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Química estabelecem, no tópico 2.2, que o Licenciado
em Química deve (2011, pág. 6): “Reconhecer a Química como uma construção
humana e compreender os aspectos históricos de sua produção e suas relações
com o contexto cultural, socioeconômico e político.” Essa perspectiva na formação
docente é fundamental para o reconhecimento dos processos culturais na
construção do conhecimento e estimula o professor a seguir abordagens
sócio/histórico-culturais nas aulas de Química.

3.5

ABORDAGEM SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL DE VYGOTSKY
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A proposta deste trabalho se baseia na valorização da diversidade cultural
presente em uma sala de aula e na construção do conhecimento científico. Para tal,
faz-se necessário realizar uma abordagem investigativa, sócio-cultural, histórica,
interdisciplinar, crítica e argumentativa dos conhecimentos químicos. Portanto, é
importante destacar as abordagens sócio-culturais (ou sócio-histórico-cultural) do
aprendizado, estabelecidas por Lev Vygotsky.
Segundo Vygotsky (2001a), a aprendizagem é um movimento não linear e
constante, pois os indivíduos se encontram em um intenso processo de construção
dos significados culturais. Nessa visão, o desenvolvimento do pensamento é
influenciado diretamente pelas experiências sócio-culturais de cada estudante e pelo
domínio da linguagem.
memorizar,

está

O aprendizado está além da capacidade de pensar e

relacionado

ao

desenvolvimento

de

várias

habilidades

individualizadas em raciocinar sobre diversos aspectos sociais, culturais e
científicos.
Vygotsky (1991, p. 75), defende a ideia da dialética como ponto de partida
para o processo de desenvolvimento do pensamento conceitual e aborda uma
reflexão importante sobre o processo de internalização do conhecimento:
Um processo interpessoal é transformado num processo
intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento do indivíduo aparecem
duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro,
entre
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior do indivíduo
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para
a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções
superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos
(Vygotsky, 1991, p. 43).

O desenvolvimento dos conceitos científicos não difere do desenvolvimento
dos conceitos cotidianos dos estudantes, pois estes dois estão relacionados, se
influenciam e se movimentam, participando de um único procedimento, o da
construção conceitual. De acordo com Vigotsky (2001b):

Ao forçarem lentamente o seu caminho ascendente, os conceitos
cotidianos abrem caminho para os conceitos científicos e o seu
desenvolvimento descendente. Cria uma série de estruturas necessárias
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para a evolução dos aspectos mais primitivos e elementares de um
conceito, que lhe dão corpo e vitalidade. Os conceitos científicos, por seu
turno, fornecem estruturas para o desenvolvimento ascendente dos
conceitos espontâneos da criança rumo à consciência e à utilização
deliberada. Os conceitos científicos desenvolvem-se para baixo, através dos
conceitos espontâneos; os conceitos espontâneos desenvolvem-se para
cima, através dos conceitos científicos. (Vygotsky, 2001b, p. 93)

Nessa perspectiva, os conceitos científicos devem estar relacionados ao
cotidiano dos alunos e a abordagens histórico-culturais. O desenvolvimentos desses
conteúdos são feitos através de métodos dialéticos, nos quais há abertura para a
diversidade cultural, e também são pautados em uma aprendizagem ativa. Sendo
assim, os discentes são capazes de argumentar, de forma crítica, e elaborar
soluções para diversas problemáticas sem que eles abandonem suas heranças
culturais.

3.6

TEMÁTICA DAS PLANTAS MEDICINAIS

As plantas medicinais e o uso destas em tratamento de doenças e
enfermidades é uma temática interessante para fazer o elo entre o conhecimento
científico com o popular, resgatando o saber de diversas matrizes culturais para sala
de aula e combatendo preconceitos ou estereótipos pré-estabelecidos por uma
homogeneidade cultural.
Plantas medicinais são aquelas que possuem consigo compostos químicos,
denominados de princípios ativos, que são capazes de gerar um certo benefício à
saúde (CAVAGLIER; MESSEDER, 2014). Já a fitoterapia, de acordo com a Portaria
nº 971 do Ministério da Saúde, implementada no dia 3 de maio de 2006, é uma
terapêutica caracterizada pela utilização de plantas medicinais em suas diferentes
formas farmacêuticas, sem o uso de substâncias ativas isoladas (BRASIL, 2006).
O conhecimento por trás do uso de plantas medicinais pela sociedade é
conservado através da transmissão de saberes entres as gerações de diversas
matrizes culturais. Esse conjunto de informações populares sobre o combate de
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doenças com plantas medicinais constitui o que, atualmente, é chamado medicina
popular e vem servindo como fonte de pesquisa para a produção de diversos
medicamentos (FIGARO, 2015).
No Brasil, o uso de diversas plantas para fins terapêuticos é muito comum,
devido a herança cultural Indígina da maioria dos brasileiros e alguns problemas
socioeconômicos como o alto custo de medicamentos sintéticos, as dificuldades de
acesso ao serviço público de saúde, entre outros (CAVAGLIER; MESSEDER, 2014).
Também, faz-se coerente comentar a grande diversidade da flora brasileira que
possui

centenas

de

plantas

com

propriedades

medicinais

(MEDEIROS;

CRISOSTIMO, 2013).
Devido a essa forte herança cultural e os outros diversos contextos, o Brasil
implementou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF)
através do Ministério da Saúde, em 2006. Esse programa possui o objetivo de
ampliar as opções terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS), fornecendo
conhecimento e acesso às plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados
à fitoterapia. Portanto, essa política pública é uma forma de garantir segurança,
eficácia e qualidade, na perspectiva da saúde, levando em conta o conhecimento
popular e tradicional sobre plantas medicinais (BRASIL, 2006).
A criação do PNPMF trouxe credibilidade ao tema da fitoterapia e um
destaque no combate da marginalização e preconceitos criados sobre o tema. Foi de
extrema importância uma instituição federal de saúde dar respaldo a temática e não
tratar todo o saber cultural das plantas medicinais como uma crendice (CAVAGLIER;
MESSEDER, 2014).
Toda esta importância histórica, cultural e oficial das plantas medicinais,
torna-se relevante para abrir espaço para que a temática possa ser utilizada no
desenvolvimento de conteúdos escolares, buscando conciliar o saber científico
presente no currículo com o saber popular dos estudantes e da sociedade brasileira
(MEDEIROS; CRISOSTIMO, 2013).
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A temática envolvendo o uso de plantas medicinais de maneira fitoterápica
pode contribuir para a promoção do aprendizado de diversos conceitos químicos,
entre eles, conceitos da química orgânica, envolvendo estruturas orgânicas,
nomenclatura, identificação de grupos funcionais, fatos, fenômenos, propriedades,
entre outros assuntos. Assim como, proporcionar criticidades aos estudantes para
que eles possam interpretar situações e eventos de sua realidade utilizando
conceitos científicos (BRAIBANTE et al, 2014).
Sendo

assim,

o

tema

pode

ser

utilizado

com

as

abordagens

sócio-histórico-culturais para desenvolver os conteúdos de funções orgânicas e
aproximar a diversidade cultural brasileira da sala de aula. Por tanto, os alunos
podem ter seus conhecimentos prévios valorizados através da socialização destes
conhecimentos populares, a aprendizagem pode ser facilitada, os demais objetivos
desta proposta possam ser garantidos e como também o desenvolvimento das
competências e habilidades da BNCC (BRASIL, 2018).
De acordo com a BNCC, a presente temática cumpre o desenvolvimento de
algumas competências gerais, tais como:
-

-

-

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a Construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe
possibilitem entender as relações próprias do mundo do
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a
cooperação,fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2018).

Dentro do campo das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a presente
proposta segue diversas habilidades contidas nas competências específicas que são
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previstas no documento da BNCC (BRASIL, 2018). Estas habilidades estão
expressas no Quadro 1.

Quadro 1 - Habilidades e Competências Específicas previstas pela BNCC

Habilidades
(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao
ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade
Competência de diferentes materiais e produtos, como também o nível de
Específica 1

exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo
soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes
responsáveis.
(EM13CNT207) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades

Competência
Específica 2

vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais
as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico,
psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de
prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
(EM13CNT305)

Competência
Específica 3

Investigar

e

discutir

o

uso

indevido

de

conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de
processos de discriminação, segregação e privação de direitos
individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos,
para promover a equidade e o respeito à diversidade.

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018).

As habilidades contidas nas três competências específicas elucidadas no
Quadro 1 mostram que a presente proposta multicultural é capaz de desenvolver
habilidades que estão diretamente ligadas ao multiculturalismo como por exemplo a
Competência 3. Assim como, é possível o desenvolvimento de outras habilidades e
competências que não são diretamente associadas à temática cultural, tais como as
habilidades presentes na Competência Específica 1 e 2.
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3.7

DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA

Ao analisar as matrizes culturais presentes no território brasileiro, percebe-se
que há uma grande pluralidade de povos, culturas, religiões, modos de vida, entre
outros. A miscigenação da sociedade no Brasil ocorre através de diversos
acontecimentos históricos que aconteceram ao longo do tempo. De maneira breve, o
cruzamento e a gestação étnica de três núcleos matriciais originais (o núcleo com
tradições luso-civilizatórias; indígenas e afro descendentes) deram origem ao que se
é chamado de povo brasileiro (RIBEIRO, 1995).
De acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2010, a distribuição étnica do povo
brasileiro é, em valores aproximados, de 47,5 % de brancos, 43,4% de pardos, 7,5%
de pretos, 1,1% de amarelos e 0,5% de indígenas. Portanto, é possível perceber que
há uma vasta diversidade étnica em território nacional (IBGE, 2010).
O censo demográfico de 2010, mostrou que a população Indígina no Brasil é
de aproximadamente 817.963 mil pessoas. O mesmo levantamento revela que em
todos os estados da Federação há populações indígenas (IBGE, 2010). Sendo
assim, há um número considerável de indígenas em todo território nacional e é
possível inferir que esta matriz cultural está diretamente ligada à herança cultural do
brasileiro (RIBEIRO, 1995).
Quando se fala em herança cultural é interessante fazer um breve panorama
histórico sobre a diversidade cultural no Brasil. A pluralidade que é percebida hoje
tem seu início no período pós-colonial (século XV) devido ao leque de etnias que se
miscigenaram gradativamente no decorrer dos anos. Expressivamente as primeiras
contribuições na miscigenação foram de europeus, principalmente os portugueses,
holandeses e franceses, junto às matrizes indígenas presentes no território nacional
(VAINFAS, 1999).
Esses primeiros contatos foram responsáveis pelas representações e raízes
culturais que passaram a ser incorporadas na identidade cultural do brasileiro.
Posteriormente, em aproximadamente 1535, os africanos se somam a esta
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miscigenação de etnias. Infelizmente, esta matriz era escravizada para servir à
monocultura canavieira. O tráfico negreiro contribuiu para a ampliação da matriz
africana e subsidiou a forte miscigenação direta até meados do século XIX
(CÓRDULA, 2020).
A partir desta principal mistura entre as culturas e as diversas outras matrizes
étinico-cultural que estiveram presentes no Brasil ao longo do tempo, surge a cultura
brasileira com toda a sua pluralidade. Uma cultura de muitas mistura que, de acordo
com Fiorin (2009), pode apresentar seus pontos positivos, mas podem apresentar
contraposições.
A concepção de que a mistura rege nossa cultura e, portanto,
de que o brasileiro é simpático, acolhedor, tolerante
naturaliza-se, pouco a pouco. No entanto, as coisas no
interior da cultura se passam de modo diferente. (FIORIN,
2009, p. 121)

Segundo Fiorin (2009), a miscigenação por mais bela que ela seja, nem
sempre é aceita. Muitas vezes, ela é o fator de exclusão e de segregação. Por
exemplo, no período de construção da identidade da Nação Brasileira, em grandes
partes, não é levado em conta os diversos espectros culturais presentes na história
do Brasil. É dado importância aos europeus, como padrão de etnia, e aos indígenas.
Os africanos, fundamentais na constituição étnica do país, eram excluídos. A priori,
não era aceitável através de um olhar homogêneo de civilidade a mistura com as
três principais etnias, pois os negros eram vistos como escravos e sujeitos inferiores.
Nesta perspectiva, há a necessidade de repensar em como a estratificação
étnica defendida por ideias homogeneizadoras é contemplada na sociedade e gera
diversos preconceitos. A escola tem um papel essencial neste processo, pois a
mesma é formadora de cidadãos de diversas culturas. Sendo assim, quando a
escola garante um ensino que debata, argumente, sensibilize e combata diversos
preconceitos, ela é capaz de mudar as visões restritas da diversidade cultural
(CÓRDULA, 2020).
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3.8

BREVE REVISÃO SOBRE ARGUMENTAÇÃO

A argumentação pode ser compreendida como uma forma de apresentar
justificativa de determinadas conclusões que surgem através da organização e
compilação de informações acerca de conceitos científicos, sendo essa ligadas a
persuasões (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008).
Quando a argumentação tem como característica a justificativa, ela necessita
da discussão de evidências a partir da racionalidade. Já a argumentação como
persuasão pressupõe-se em movimentos retóricos empregados de maneiras verbais
e escritas com a finalidade de ponderar e dar motivos a determinadas conclusões
(MENDONÇA; JUSTI, 2013).
Sendo assim, um argumento pode ser compreendido como uma afirmação
fundamentada por justificativas empíricas e/ou teóricas. Para um argumento ter um
maior grau de fidedignidade e prestígio, ela deve apresentar uma boa qualidade dos
movimentos de conexão (como por exemplo: coerência e progressividade na
construção de linhas de raciocínio) entre dados e teorias (KELLY; REGEV;
PROTHERO, 2008).
Resumidamente, a argumentação é fundamental na construção e defesa de
ideias científicas, assim como, estabelece uma relação entre os conceitos
epistemológicos dos sujeitos e o valor ao argumento. Portanto, a valorização e
inserção de momentos argumentativos na sala de aula no ensino de ciências é
capaz de favorecer o ensino e aprendizagem, uma vez que a argumentação pode
fundamentar o desenvolvimento do raciocínio (KUHN, 1991).
A argumentação no processo de ensino e aprendizagem é uma das formas
que preconiza a externalização das crenças epistemológicas dos estudantes. Para
os sujeitos, é necessário identificar os critérios para produção de argumentos e as
razões que eles os atribuem no ato de argumentar. Logo, torna-se possível a
compreensão das crenças e dos conhecimentos preliminares sobre o papel de
justificativas e evidências no argumento (DUSCHL; OSBORNE, 2002).
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As habilidades argumentativas estão em consonância com os conhecimentos
prévios dos alunos quando o assunto a ser debatido é de contexto científico. O
conhecimento

prévio

é

um

aspecto

fundamental

para

engajamento

da

argumentação, devido à facilidade dos discentes em se envolverem em assuntos
culturalmente conhecidos por eles (AUFSCHNAITER et al., 2008). Ou seja, as
tarefas argumentativas devem envolver conceitos do dia a dia juntamente com as
ideias científicas, com o objetivo de ampliar os saberes do sujeito.
Autores como De Chiaro e Leitão (2005); Altarugio, Diniz e Locatelli (2010),
Trabelsi

e

Simonneaux

(2016),

apontam

que

estratégias

com

debates

argumentativos são benéficas aos discentes e docentes pois há um ampliamento da
construção de um ambiente educacional de reflexividade acerca das questões
históricas, científicas e culturais dos estudantes.
Mesmo com a importância da argumentação e da mesma levar em conta os
conhecimentos prévios dos alunos, alguns autores, como Newton, Driver e Osborne
(1999); Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008); Sá e Queiroz (2011), destacam que a
abertura de espaço para a argumentação no ensino de ciências é praticamente
inexistente pois, na maioria das vezes, a visão do docente como transmissor de
conteúdos e da ciência como estática, absoluta, sendo transmitida como uma
retórica de conclusões de maneira acultural, são fatores bem presentes na realidade
da escola.
Sendo assim, há a necessidade de adotar metodologias e estratégias que
abram espaço para uma argumentação que alinhe os saberes cotidianos com os
saberes científicos dando atenção às interações sociais, à reflexividade ativa e à
formação de um pensamento sofisticado. Assim como, desenvolver a argumentação
e utilizá-la como um recurso fundamental no ensino e aprendizagem e no
engajamento efetivo dos alunos nas aulas (DE CHIARO; AQUINO, 2017).

3.8

RECURSOS DIDÁTICOS
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Os autores Trevisan e Martins (2006) afirmam que para o professor alcançar
o entendimento das razões e os objetivos que justificam o Ensino da Química, ele
deve abandonar-se das aulas baseadas na simples memorização de nomes e
fórmulas e torná-las em lições vinculadas aos conhecimentos do dia a dia dos
discentes. Para isso, o docente deve se pautar na utilização de diversos recursos
didáticos a seu favor.
Cerqueira e Ferreira (2000) definem recursos didáticos como:
Todos os recursos físicos, utilizados com maior ou menor freqüência em
todas as disciplinas, áreas de estudo ou atividades, sejam quais forem
as técnicas ou métodos empregados, visando auxiliar o educando a
realizar sua aprendizagem mais eficientemente, constituindo-se num
meio para facilitar, incentivar ou possibilitar o processo
ensino-aprendizagem. (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000, p. 1)

Entretanto, os recursos didáticos que podem ser utilizados pelos professores
dentro do Ensino de Química não ficam só limitados a ferramentas físicas, também
pode-se utilizar apetrechos digitais, audiovisuais, múltiplos e etc. No geral, os
recursos amplamente utilizados são: livros, textos, slides, músicas, jogos,
simuladores, vídeos, uso de instrumentos para a experimentação, dentre outros. A
aplicação dessas ferramentas devem possuir um objetivo específico e não aleatório,
o que permite ampliar o interesse do estudante e facilitar o processo de
ensino-aprendizagem (ALBUQUERQUE; ALMEIDA, 2016).
De acordo com Nicola (2016), a utilização correta dos recursos didáticos no
ambiente escolar tem a finalidade de contextualizar os conteúdos apresentados e
dinamizar o processo de ensino. Portanto, a aprendizagem pode ser facilitada o que
propicia aos educandos a ampliação dos conhecimentos já existentes e/ou a
construção de novos conhecimentos.
Portanto, para que isso seja um fator positivo, o material que será aplicado
aos alunos deve estar em consonância com o que vai ser ou já foi estudado. Logo,
faz-se necessário um pensamento crítico, para que o docente consiga usar estas
ferramentas de forma que seus objetivos sejam alcançados e possam despertar o
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interesse dos alunos, possibilitando-os a vencer a distância ao alcance do
conhecimento (SOARES, 2004).
A utilização de diversos recursos didáticos contribui para a melhor
assimilação do conteúdo, aumento da participação do aluno, fazendo-o um sujeito
ativo no processo de ensino-aprendizagem, e também, pode contribuir para o
aprimoramento da argumentação com pressupostos teóricos (FATARELI, 2011).
De acordo com De Chiaro e Leitão (2005), um recurso didático utilizado de
maneira a gerar um debate, irá focalizar e legitimar a argumentação do aluno. Essa
argumentação é vista como uma atividade social discursiva que se realiza pela
justificação de pontos ou consideração de perspectivas contrárias em relação aos
saberes discutidos. Sendo assim, o poder argumentativo desenvolvido no estudante
quando um debate é usado como ferramenta didática pode ser fundamental para o
processo de ensino-aprendizagem e para desenvolvimento do discente como um
cidadão crítico.
A utilização de textos de divulgação histórico-científicos, ou até mesmo,
debates mediados pelo docente sobre diversas questões, são recursos didáticos que
podem ser usados como materiais desencadeadores de discussões sobre temáticas
científicas, históricas, ambientais, sociais, culturais, políticas e econômicas. Desta
forma, essas ferramentas podem aprimorar a capacidade argumentativa dos alunos
de ensino médio e contribuem para o aprendizado dos mesmos. (FATARELI, 2011).
Usar as plantas medicinais como uma temática no ensino de química
orgânica também demonstra benefícios ao desenvolvimento da argumentação, do
aprendizado e do resgate da realidade do aluno para dentro da sala de aula. De
acordo com Maia (2019), as plantas medicinais é uma ferramenta pedagógica que
possui o potencial de relacionar o saber popular dos estudantes com os conteúdos
formais do ensino de química, sendo capaz de explorar uma aprendizagem
contextualizada e ativa.
A aplicação de questionários sobre a temática é um recurso pedagógico trivial
para o conhecimento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o uso de
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plantas medicinais. Além disso, é uma ferramenta capaz de promover a
argumentação não verbal e desenvolver a criticidade sobre assuntos populares e
sobre as diversas formas de relacionar estes com conhecimentos científicos
(FERREIRA, 2014).
Utilizar uma variedade de recursos didáticos, bem planejados, no processo de
ensino aprendizagem é de suma importância para desenvolver o poder
argumentativo do aluno, a assimilação do conteúdo com a realidade do discente, a
tomada de decisão em situações problemas, a participação em sala de aula, o
pensamento crítico do estudante em relação a questões científicas e culturais
(SOUZA, 2007).

4

METODOLOGIA

A metodologia deste projeto consiste em organizar uma sequência de aulas
embasadas na perspectiva sócio-histórico-cultural de Vygotsky. Essa seção está
dividida em dois tópicos: o primeiro é responsável por demonstrar os procedimentos
que serão realizados em sala de aula. O segundo tópico manifesta a forma
metodológica a qual os alunos serão avaliados ao longo da aplicação da proposta.

4.1

PROCEDIMENTOS

A proposta deste trabalho é organizar uma sequência de atividades
pedagógicas que possam ser aplicadas

no terceiro bimestre do ano letivo com

turmas de terceiro ano do Ensino Médio, onde cada turma possui uma quantidade
aproximada de 35 alunos. Vale a pena salientar que a ideia inicial era o licenciando
aplicar a proposta no Colégio Estadual na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro,
entretanto, o cenário atual da pandemia de COVID-19 impossibilitou a execução do
trabalho.
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De maneira geral, o objetivo é realizar as abordagens histórico-culturais das
matrizes culturais Indígenas e Afrodescendentes dentro dos conteúdos de Funções
Orgânicas com a temática de plantas medicinais. As intervenções podem ser
ministradas ao longo de seis tempos de aula os quais são distribuídos em três
semanas. É possível adaptar a carga horária encurtando ou estendendo em 2
tempos de aula, sem que prejudique a execução da proposta. Os recursos didáticos
utilizados serão: debates, slides, listas de exercícios e questionários.
A primeira aula será responsável por estabelecer uma conexão interpessoal
entre os estudantes e o licenciando, utilizando-se de métodos dialéticos. O objetivo
desta será fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre: o
uso de plantas medicinais, a história desta utilização, a fitoterapia, como estes
assuntos são relacionados com as matrizes culturais brasileiras e conceitos
relacionados ao multiculturalismo. O levantamento será realizado em forma de um
debate. Também, será abordado reflexões sobre a ligação entre a temática, os
conhecimentos químicos e os processos de homogeneização cultural sobre a
fitoterapia e a ciência. Por fim, será aplicado um questionário (para ser feito em
casa) sobre as plantas usadas pelos alunos e suas famílias, a forma de uso, de
onde surgem os tratamentos fitoterápicos, entre outros assuntos. O roteiro desta
aula está mais detalhado no Apêndice A.1 e os materiais a serem utilizados nesta
aula estão no Apêndice B.1.
A segunda aula se iniciará com debates e exposições dos questionários
respondidos em casa. O objetivo desta é que os alunos possam, expor sua cultura e
os conhecimentos cotidianos para a turma. Esta aula será importante para valorizar
toda a diversidade cultural presente na classe e na sociedade local, como também,
abrir espaços para o conhecimento histórico-científico dos estudantes. Esta aula se
finaliza com uma abordagem histórico-cultural sobre a história do uso de plantas
medicinais, como as culturas indígenas e africanas contribuíram neste processo e
como o caráter multicultural está presente nos livros didáticos de química. Essas
abordagens serão feitas através do uso de slides, terão um caráter mais expositivo e
serão responsáveis pela construção de significados culturais e, consequentemente,
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os científicos. Os recursos didáticos que podem ser usados estão presentes no
Apêndice B.2 e o plano de aula para esta segunda aula está presente no Apêndice
A.2.
A terceira e quarta aula irão se beneficiar do caráter expositivo para realizar a
construção do conhecimento sobre funções orgânicas. Estas serão feitas através
dos princípios ativos presentes nas plantas medicinais relatadas pelos alunos e nas
aulas anteriores. Sendo assim, será criado um elo entre os conhecimentos culturais
(e cotidianos) dos alunos com o conhecimento científico, sem que nenhuma matriz
cultural seja negada pelo processo educacional. Vale a pena comentar que será
aplicado uma lista de exercícios, com questões sobre os saberes científicos por trás
da fitoterapia e sobre o conteúdo apresentado. Os roteiros dessas aulas com mais
informações estão disponíveis no Apêndice A.3 (para a terceira aula) e A.4 (para a
quarta aula). Os materiais didáticos que poderão ser empregados estão presentes
nos Apêndices B.3 (terceira aula) e B.4 (quarta aula).
A quinta aula será dedicada à correção das listas de exercícios, sanar as
dúvidas e realizar uma breve revisão dos conteúdos. A finalização do projeto será
feito na sexta aula com uma avaliação escrita, na qual será analisado como cada
aluno internalizou os conhecimentos científicos (conteúdos relacionados às funções
orgânicas) e suas relações histórico-culturais. O plano de aula da quinta aula está
presente no Apêndice A.5 e o plano para a sexta aula encontra-se no Apêndice A.6.
De forma geral, no Apêndice A, encontram-se os roteiros que podem ser
utilizados para a execução da proposta elaborada e no Apêndice B, localizam-se os
materiais propostos nos roteiros, tais como, questões para debates, textos, entre
outros.

4.2

METODOLOGIA DE ANÁLISE

Será seguido as exigências do(a) professor(a) responsável pela turma, com
relação a pontuação dos alunos. Portanto, estes serão divididos em duas formas
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avaliativas. A primeira será uma avaliação contínua dos alunos e é dedicada a
analisar os discursos dos alunos e, assim, avaliar suas relações interpessoais e
intrapessoais com o conhecimento. A segunda avaliação será uma avaliação escrita
dada na sexta aula.
A metodologia de análise contínua será feita através da análise do discurso
dos alunos durante os debates, as aulas, as resoluções de alguns exercícios e as
respostas de questionários. Para analisar a argumentação científica e cultural
produzida pelos discentes será utilizado um modelo adaptado da proposta de Sá
(2010), na qual há a análise da qualidade da argumentação.
No modelo de Sá (2010), a melhor qualidade dos argumentos são quando os
discentes apresentam uma mesma combinação de argumentos, porém, com uma
maior quantidade de justificativas e de backings (uma garantia baseada em alguma
autoridade, uma lei jurídica ou científica que fundamenta a justificativa) que são
considerados mais complexos e de maior embasamento teórico. A adaptação do
modelo levará em conta a justificativa histórico-cultural por trás dos discursos,
visando a valorização das matrizes culturais no espaço escolar.
Para qualificar quantitativamente a análise dos argumentos será utilizado a
tabela, contida na figura 1, de Sadler e Donnelly (2006) que é adaptado e embasa a
proposta de Sá (2010). Nesta, a argumentação dos alunos durante as atividades
propostas são esquematizadas em três critérios principais e para cada um desses
critérios são atribuídos valores de 0 a 2. Quanto maior a pontuação do aluno, melhor
será a qualidade de sua argumentação.
Figura 1 - Pontuação e descrição dos critérios de argumentação
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Fonte: Adaptado de Sadler e Donnelly (2006).

Sadler

e

Donnelly (2006) implementaram seu modelo através das

observações feitas por eles ao entrevistarem diversos alunos. A fim de avaliar a
qualidade e a quantificação dos argumentos, os autores exibiram aos entrevistados
conceitos e fundamentos sobre o tema Engenharia Genética. As entrevistas foram
gravadas em áudio e transcritas para análise.
Nessa exposição, os autores condicionam três possíveis cenários (Posição e
Racionalidade,

Múltiplas

Perspectivas

e

Refutação) para os entrevistados

argumentarem sobre e, através destes, os argumentos foram classificados em três
escores, onde cada um possui descrições diferentes estabelecidas pelos autores.
Este protocolo de expor um determinado assunto, questionar e analisar os
argumentos foi empregado por Sandler e Donnelly (2006) em outras duas temáticas
adicionais: terapia genética para aumentar a inteligência e clonagem reprodutiva.
Nestas, os participantes leram breves declarações que descrevem cada temática, e
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o entrevistador colocou uma série de perguntas destinadas a fim de coletar as
posições dos participantes e classificá-los dentro dos critérios estabelecidos.
As respostas dos estudantes nas entrevistas foram avaliadas com base em
três critérios, e a pontuação para cada critério variou de 0 a 2. Os três critérios de
avaliação foram posição e justificativa, tomada de múltiplas perspectivas, e
refutação. Para o primeiro critério, posição e justificativa, os autores procuram
participantes para oferecerem um argumento coerente e logicamente consistente
que incluiu uma explicação e justificativa para a posição tomada, ou seja, foi
avaliado até que ponto os participantes poderiam apoiar suas posições com
fundamentos plausíveis.
O segundo critério, múltiplas perspectivas, foi avaliado se os participantes
poderiam pensar além de suas posições declaradas e considerar perspectivas
contrárias às suas próprias ideias, em momentos onde eram, ou não, solicitados a
argumentar.
O terceiro e último critério, refutação, lidou com o quão bem os participantes
poderiam refutar uma contraposição em apoio a sua própria posição. Para o
entrevistado obter a pontuação máxima neste critério, além de refutar, os
argumentos apresentados tinham que desafiar uma fundamentação que era
exposta. Uma pontuação intermediária foi atribuída se os participantes pudessem
abordar uma contraposição, mas não contesta os fundamentos que levaram a esta.
O escore mínimo, era dado quando o indivíduo não apresenta uma refutação.
Com a aplicação, Sadler e Donnelly (2006) conseguiram operacionalizar a
argumentação e classificá-la quantitativamente a qualidade em termos das
habilidades de cada participante em expressar estruturas de argumento para
determinados critérios específicos. O esquema de avaliação foi baseado nas formas
em que os participantes usaram para embasar logicamente as reivindicações com
fundamentos, considerar as questões de múltiplas perspectivas e refutar as
contraposições.
Sendo assim, no trabalho desenvolvido por Sadler e Donnelly (2006), há a
evidência da possibilidade de aplicar o protocolo comentado, em diferentes
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temáticas e conteúdos, a fim de avaliar de maneira quantitativa a argumentação dos
alunos frente aos três critérios estabelecidos.
Salienta-se que o escore atribuído possui uma relação com a qualidade do
argumento. Quanto maior o escore, em um dado critério, melhor é o argumento.
Entretanto, esse tipo de análise não se aprofunda muito na estrutura qualitativa de
um argumento, como pode ser observado em outras formas de análises
argumentativas, como por exemplo o modelo de Toulmin (2003).
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5

RESULTADOS PRELIMINARES

De maneira preliminar, foi realizado um teste com duas turmas do terceiro ano
do Ensino Médio no Colégio Estadual, em 2019, onde o licenciando atuou
diretamente com as turmas. A breve aplicação foi ao longo de quatro tempos de aula
com cada turma, nos quais foram debatidos as questões sobre valorização
multicultural, o uso de plantas medicinais pelos alunos e seus familiares, a história
da fitoterapia e a construção dos conhecimentos sobre funções orgânicas através de
alguns princípios ativos presentes nas plantas medicinais.
Esta breve aplicação teve a função de coletar algumas respostas que foram
de fundamental importância para a melhorar compreensão das informações da
tabela (com a pontuação e a descrição dos critérios de argumentação), a
estruturação dos procedimentos adotados e a metodologia do trabalho. Sendo
assim, pode-se testar o uso da tabela e melhorar a eficiência do método de
avaliação da argumentação que será utilizado para a aplicação final da proposta
É importante destacar que essa aplicação não faz parte dos resultados finais,
ela faz parte de uma breve avaliação da eficácia do método avaliativo, da percepção
prévia da temática do trabalho e auxiliar a estruturação dos roteiros e a metodologia
proposta.
Através das respostas coletadas, é possível exemplificar o método de análise
de discursos. Para isto, será mostrado como que um conjunto de respostas é
classificado pela metodologia de análise de argumentos proposta por Sandler e
Donnelly (2006) e adaptada por Sá (2010).
Similar ao modelo desenvolvido por Sadler e Donnelly (2006), o licenciando
seguiu o protocolo comentado no trabalho dos autores na breve aplicação. Neste foi
exposto uma dada temática, ao longo de um debate com os discentes, e o
licenciando fez uma proposição (criando um cenário de refutação) na qual ele diz a
um grupo de estudantes a seguinte fala:
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- “Os remédios foram elaborados, unicamente, por grandes pesquisadores
europeus. Foram feitos através de pesquisas e estudos, realizados no laboratório,
sobre princípios ativos encontrados em algumas plantas.”
Após a indagação, foi concedido espaço para os estudantes discursarem e
refutassem a afirmativa. Três possíveis modelos de respostas de três estudantes (X,
Y e Z) foram avaliadas dentro do critério de refutação. Estas falas são:
X- “Verdade! Os cientistas europeus foram responsáveis por encontrar
plantas, extrair suas essências e fazer nossos remédios…”
Y- “Hmmm! Os remédios não são unicamente desenvolvidos por europeus em
seus laboratórios.”
Z- “Olha, os remédios podem ser pesquisados e desenvolvidos por europeus,
mas eles não são os únicos responsáveis pelos remédios. Por exemplo, a base dos
tratamentos médicos foram com o uso da fitoterapia no antigo Egito. Desde então,
diversas pessoas pelo mundo estudam essas plantas para formular tratamentos
mais direcionados. Os estudos podem ser científicos (em laboratórios) ou empíricos,
como por exemplo o uso de algumas plantas pelos povos indígenas.”
Cada fala possui um escore diferente dentro do critério de refutação. A fala do
aluno X, pode ser classificada como escore 0, pois o sujeito não apresentou uma
contraposição. Sendo assim, é notório que o estudante não reconhece a diversidade
cultural na construção dos saberes na sociedade.
Já a fala do aluno Y possui escore 1. Nesta o estudante, consegue
reconhecer uma fraqueza da afirmação e aponta uma contraposição, entretanto, ele
não demonstra argumentos para embasar seu discurso.
A fala do aluno Z tem o escore 2, pois há o reconhecimento de que a
indagação é direcional e há a valorização de uma única cultura. Percebe-se que
nesta

o estudante contrapõe a ideia e contra-argumenta com os seus

conhecimentos cotidianos influenciados pelos saberes adquiridos na sala de aula.
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6

ANÁLISE CRÍTICA

Como não houve a aplicação da proposta, devido a pandemia de COVID-19,
faz-se necessário olhar criticamente sobre alguns detalhes presentes neste trabalho.
Portanto, esta seção fará uma análise crítica da proposta sugerida, levando em
conta algumas observações que foram feitas na breve atuação em sala de aula no
Colégio Estadual do município de Volta Redonda (RJ) e algumas reflexões pautadas
em referenciais literários.
No geral, este tópico abordará a análise sobre a estruturação dos roteiros, a
metodologia de análise, as abordagens histórico-culturais e reflexões sobre a
temática de valorização multicultural no ensino de química.

6.1

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DOS ROTEIROS

O primeiro ponto a ser destacado nesta reflexão é a justificativa do uso de
seis tempos de aula para a aplicação da proposta. Basicamente, a escolha desta
carga horária foi através da observação das aulas na escola. Esta não foi escolhida
ao acaso pelo licenciando, ele realizou as disciplinas de Pesquisa e Prática
Educativa I e II no colégio e neste foi possível acompanhar a rotina das turmas de
terceiro ano ao longo de um ano. Somado a isso, a breve aplicação também pode
embasar a escolha da carga horária relativamente alta.
Durante as observações, foi possível verificar diversos atrasos para o início
das aulas. Estes possuíam vários motivos, tais como a demora na troca de
professores, a realização de chamadas e, até mesmo, recados da equipe
pedagógica para a turma. Sendo assim, esses contratempos foram levados em
conta na elaboração da proposta e foi adicionado um tempo de aproximadamente 10
minutos ao início de cada aula.
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Outro ponto a ser destacado é o tempo para os debates. Como cada turma
tinha em média 35 alunos, muitas vezes não havia espaço para todos (ou quase
todos) discursarem ao longo dos debates. Então, somente, alguns alunos
expressavam suas ideias, seus saberes cotidianos e suas culturas, nas discussões.
Logo, pensou-se em realizar debates com uma margem de tempo maior, uma vez
que, estes momentos são de fundamental importância para abrir espaço para os
conhecimentos

prévios

dos

alunos

para que estes sejam valorizados e

considerados. Portanto, essa valorização é essencial para superar a padronização
cultural dentro da sala de aula e relacionar os conhecimentos científicos com os
conhecimentos cotidianos (SACRISTÁN, 1995).
Por fim, também é relevante levar em conta o tempo necessário para
desenvolver tranquilamente os conteúdos de funções orgânicas e a aplicação de
uma avaliação final. No geral, como já mencionado, a carga horária pode ser
adaptada à realidade local no momento da aplicação da proposta, podendo ser
reduzida até no mínimo 4 tempos de aula.

6.2

ANÁLISE DA METODOLOGIA PROPOSTA

Vincular

conhecimentos

científicos

levando

em

conta

saberes

histórico-culturais dos estudantes é de fundamental importância para o processo de
ensino e aprendizagem. Uma das formas mais claras de realizar essas abordagens
no Ensino de Química Orgânica é utilizar a temática de plantas medicinais para
resgatar os saberes culturais para a sala de aula. Diversos autores defendem essa
ideia, tais como: Brito, Mamede e Roque (2019), Barros et al (2018), Trindade
(2017), Cavaglier e Messeder (2014), entre outros.
Em conformidade com o presente trabalho, Cavaglier e Messeder (2014),
relatam a importância de realizar um levantamento inicial, por meio de questionários,
sobre a relação dos alunos com temática de plantas medicinais. O objetivo desse
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questionamento inicial é saber a pertinência desta temática para os alunos e realizar
o resgate do conhecimento cultural dos alunos para a sala de aula.
Cavaglier e Messeder (2014) relatam que, em geral, os alunos apresentaram
bastante interesse em aprofundar o conhecimento sobre plantas medicinais,
pautando-se em saberes científicos. Os autores, também, relatam a presença forte
dos saberes passados de geração por geração nos debates e questionários, entre
outros pontos que estão em concordância com os objetivos da presente proposta.
Plantas medicinais se mostram uma temática fundamental para dar
importância aos saberes culturais. Além disso, realizar propostas pedagógicas
fazendo um levantamento prévio dos saberes dos estudantes e conduzir debates
sobre as respostas e pontos de vista é relevante para o rompimento do paradigma
que o professor é o detentor do saber e o aluno tido como receptor acultural
(CAVAGLIER; MESSEDER, 2014).
Outros autores também destacam a necessidade de aplicar questionários
para compreender os saberes prévios dos discentes sobre os conhecimentos por
trás das plantas medicinais. Barros et al (2018) mostram que essa análise
diagnóstica é capaz de resgatar os conhecimentos prévios dos alunos e instigá-los a
compreender a relação com conteúdos científicos por trás da temática.
Além disso, Trindade (2017) afirma a necessidade de realizar a abordagem
do contexto histórico do uso das plantas medicinais. Em seu trabalho, Trindade
(2017) conseguiu articular grupos culturais com o panorama histórico da temática,
uma vez que alguns dos alunos conseguiam relacionar a importância da matriz
indígena no uso de plantas medicinais ao longo do tempo. Observações similares
também são feitas no trabalho de Brito, Mamede e Roque (2019), sobre relatos da
utilização fitoterápica por povos indígenas na história.
Trindade (2017), também, questiona os alunos sobre o uso e de onde vêm os
conhecimentos por trás da utilização de plantas medicinais. O autor relata que mais
de 70% dos alunos possuem intimidade com a temática, refletindo a relevância da
temática para o processo de ensino e aprendizagem.
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Cesar et al (2013), verificou que grande parcela dos alunos, mais de 90%,
possuem conhecimento sobre o assunto. Além disso, também é exposto que na
maioria dos casos, os discentes relatam que o conhecimento por trás das plantas
medicinais é passada de geração para geração, mostrando uma grande importância
dos saberes populares para o desenvolvimento de conhecimentos científicos.
As propostas metodológicas deste trabalho almejam ser condizentes com os
dados obtidos por Cavaglier (2011), pois estes são capazes de valorizar as vivências
e saberes adquiridos pelos estudantes que são passados pelos saberes populares
que atravessam as gerações.
Brito, Mamede e Roque (2019), Barros et al (2019) e Trindade (2017) relatam
abordagens históricas e culturais que levam em conta os conhecimentos passados
de geração por geração sobre plantas medicinais é uma forma interessante de
desenvolver o ensino de funções orgânicas. A aproximação de conhecimentos
científicos e cotidianos, na visão destes autores, é trivial para desenvolver uma
participação efetiva nas aulas, elevar o nível de interesses dos alunos e aprimorar o
processo de ensino e aprendizagem.
Em um levantamento feito por Trindade (2017), foi relatado um grau de
satisfação elevado, com relação ao tema, por aproximadamente, metade dos
estudantes participantes do estudo, classificando a proposta como Ótima e Boa.
Autores

como

Rodrigues,

Nascimento

e

Almeida

(2011)

dialogam

positivamente com a ideia de desenvolver conteúdos fundamentais da química
orgânica através do estudo da composição química das plantas. Essa temática, na
visão dos autores, garante uma certa facilidade para relacionar os conteúdos
cotidianos e científicos, visto que a utilização de plantas medicinais por diversos
povos é uma prática com conhecimento popular consolidado e difundido pelas
diversas culturas ao longo dos anos.
Silva et al. (2017) presenciaram situações onde os alunos sentiram
dificuldades no reconhecimento de funções orgânicas e seus grupos funcionais,
principalmente com moléculas que apresentavam várias funções orgânicas. Por
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outro lado, Brito, Mamede e Roque (2019), demonstra que ao aplicar uma
metodologia desenvolvida sobre a temática de plantas medicinais, aproximadamente
86% dos estudantes conseguiram obter êxito na identificação de funções orgânicas
de uma das moléculas propostas.
Esses dados, de Brito, Mamede e Roque (2019), mostram o quão eficaz são
as abordagens próximas aos saberes populares dos estudantes, o que reflete em
uma boa compreensão dos conteúdos trabalhados e uma relativa valorização
multicultural em sala de aula.
Essa contextualização, para Vidal e Melo (2013), é a forma em que a temática
é vinculada aos conhecimentos científicos e podem despertar o interesse dos
estudantes, por se tratar de um conhecimento popular bastante presente na
sociedade, assim como, dar importância ao papel do aluno e a valorização cultural
de cada discente.
Diante de todas essas reflexões com base na literatura, espera-se que a
aplicação da metodologia proposta possa contribuir na participação dos alunos no
processo de construção de conhecimento científico. E que, através da bagagem
riquíssima de conhecimentos culturais presentes na sala de aula, os discentes
possam reconhecer a importância cultural por trás da temática e dos conteúdos de
funções orgânicas, sem que nenhum conhecimento popular seja negligenciado.

6.3

REFLEXÕES ACERCA DA METODOLOGIA DE ANÁLISE PROPOSTA

Com relação a forma de analisar o desenvolvimento dos conceitos pelos
alunos, duas formas são propostas: avaliação por meio de uma prova pontual na
última aula e as análises de discursos com o modelo proposto por Sadler e Donnelly
(2006) e adaptado de Sá (2010). A primeira forma está presente porque foi uma
solicitação da professora responsável pela turma. Já a segunda, foi uma escolha do
licenciando.
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A análise de discurso é abordada em diversos trabalhos da literatura, tais
como Sá (2010), Toulmin (2003), Erduran, Simon e Osborne (2004), Patronis, Potari
e Spiliotopoulou (1999), entre outros. Diante do amplo leque de possibilidades para
análise de discurso, acredita-se que o modelo escolhido para este trabalho, o de
Sadler e Donnelly (2006) e adaptado por Sá (2010), pode ser o mais adequado para
a análise quantitativa das questões referentes a temáticas sócio-científicas
presentes neste trabalho.
Além disso, a análise dos argumentos é fundamental para compreender o
desenvolvimentos dos estudantes, ao longo da proposta, e o aprimoramento da sua
capacidade de argumentativa, utilizando backings e outros elementos que compõem
o discurso (SÁ, 2010).
Sá (2010), percebe que é possível identificar justificativas e backings, nos
argumentos dos discentes, entretanto, a autora aponta que a análise de argumentos
não é uma tarefa fácil e necessita de aprimorações no método. Simonneaux (2008),
Kelly e Takao (2002) e Erduran, Simon e Osborne (2004) também fazem relatos
similares.
Ramos (2006) afirma que a adoção de ambientes que privilegie a
argumentação em sala de aula é algo fundamental para o desenvolvimento do
processo de aprendizagem. Portanto, estimular os argumentos e os analisar pode
promover mudanças na realidade da classe, estimular a criticidade, entre outros
pontos.
Sendo assim, estimular e analisar os argumentos dos alunos é relevante para
entender a capacidade de cada em associar informações advindas dos seus
saberes prévios com os saberes fundamentados cientificamente. Também, é uma
forma diversificada de realizar uma avaliação contínua ao longo da proposta.
Por fim, faz-se necessário a aplicação sistemática e diversificada da proposta
deste trabalho, a fim de perceber as limitações e as potencialidades do modelo de
análise de argumento adotado. Espera-se que esta forma seja valiosa para entender
o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

49

7

CONSIDERAÇÕES

O presente trabalho apresentou uma proposta de ensino com o viés
multicultural que visa combater preconceitos e discriminações presentes no Ensino
de Química homogeneizado culturalmente. A metodologia adotada para o
desenvolvimento do trabalho foi o uso das abordagens sócio-histórico-culturais de
Vygotsky como uma forma de relacionar os conhecimentos prévios sobre plantas
medicinais e os conhecimentos científicos sobre funções orgânicas.
Infelizmente, o trabalho não pode ser aplicado devido a pandemia de
COVID-19, entretanto foram analisadas possíveis aplicações na literatura e foi
percebido relatos bem relevantes. Artigos mencionam a importância e a relevância
da aproximação da temática de plantas medicinais com os conteúdos químicos no
processo de ensino e aprendizagem. Também é relatado a valorização de diversas
culturas quando o ensino é pensado da maneira proposta.
Espera-se que uma possível aplicação da proposta apresentada seja de
fundamental importância para o reconhecimento da contribuição de diversas
matrizes culturais na construção dos saberes histórico-científicos ligados à temática
do uso de plantas medicinais pela sociedade e pela valorização da diversidade
cultural na sala de aula.
Por fim, almeja-se que as abordagens histórico-culturais, realizadas através
dos debates, exposições e exercícios, relacionem as culturas indígenas e africanas
com os conteúdos de funções orgânicas, confrontado um viés de padronização
cultural imposto nos livros didáticos e nos processos educativos.
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APÊNDICES

APÊNDICE A

Esse apêndice é dedicado a expor os roteiros detalhados de cada aula, o
mesmo está dividido em Apêndices A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6.

APÊNDICE A.1

AULA 1

PÚBLICO ALVO:
● Aproximadamente 30 alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio.
TEMPO:
● 1 hora-aula (50 minutos).
OBJETIVOS DA AULA:
● Realizar uma conexão interpessoal entre os estudantes e o licenciando;
● Aplicar questionários sobre a temática da aula;
● Promover debates com a turma;
● Levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a temática.
TEMÁTICA DA AULA :
● Fitoterapia e Cultura.
ATIVIDADES:
1) Apresentação Inicial (10 minutos):
Esse momento é dedicado para o Licenciando se apresentar, fazer possíveis
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atividades cotidianas da turma (recados, chamadas e etc), apresentar a ideia do
trabalho que será desenvolvido, as formas avaliativas e realizar a divisão da turma
em 6 grupos de aproximadamente 5 pessoas.
2) Debates (35 minutos):
a) Nessa parte da aula, será disponibilizado para cada grupo uma folha
com algumas questões (“Questões para Debate 1”, localizado no
Apêndice B). Os estudantes poderão responder cada questão,
pensando, articulando os seus saberes prévios e debatendo os
assuntos com seus determinados grupos. Será solicitado que as
respostas sejam anotadas nas folhas para posteriormente elas serem
debatidas com a turma toda. Esse primeiro debate interno dos grupos
ocorrerá em aproximadamente 10 minutos.
b) Posteriormente ao debate interno, os grupos deverão expor suas
respostas argumentando-as para toda a turma. Como haverá 6 grupos
e cada um deve dialogar seu ponto de vista sobre a temática, esse
momento renderá 15 minutos de aula.
c) No último momento de debate o licenciado poderá apresentar à turma
questões mais aprofundadas sobre a temática (“Questão para Debate
2”, presente no Apêndice B). Nessa etapa, ocorrerá o levantamento do
conhecimento prévio dos estudantes, assim como, a solidificação de
termos e conceitos vinculados à aula. As questões debatidas podem
mudar, de acordo com a necessidade da classe. O último debate será
em 10 minutos.
3) Finalização da Aula (5 minutos):
O encerramento da aula se dará com o recolhimento da folha com as respostas de
cada grupo e a entrega do questionário para ser respondido em casa (“Questões
para Casa 1”, presente no Apêndice B).
OBSERVAÇÕES:
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● Não haverá avaliação nessa primeira aula;
● As respostas recolhidas são a fim de melhorar a compreensão dos saberes
prévios dos alunas.
REFERÊNCIAS
LAMEIRA, Osmar Alves; PINTO, José Eduardo Brasil Pereira. Plantas Medicinais:
do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular. Embrapa, Belém, PA, 2008.
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APÊNDICE A.2
AULA 2

PÚBLICO ALVO:
● Aproximadamente 30 alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio.
TEMPO:
● 1 hora-aula (50 minutos).
OBJETIVOS DA AULA:
● Realizar levantamento da herança cultural dos estudantes por meio de
debates;
● Valorizar a diversidade cultural na sala;
● Promover debates e exposições sobre a história do uso de plantas medicinais
no mundo e no Brasil;
● Analisar o caráter multicultural na construção do conhecimento científico.
TEMÁTICA DA AULA :
● História e cultura por trás das plantas medicinais.
ATIVIDADES:
1) Início da Aula (5 minutos):
Esse momento é dedicado para realizar as possíveis atividades cotidianas da turma
(recados, chamadas e etc), dividir a turma em 6 grupos de aproximadamente 5
pessoas e solicitar os questionários que foram respondidos em casa.
2) Debates (15 minutos):
Nessa parte da aula, será realizado um debate sobre as perguntas deixadas para
casa. É importante frisar a necessidade de dar espaço aos alunos para que estes
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possam trazer suas heranças culturais e seus saberes cotidianos para a sala de
aula. Assim como, deixar os estudantes expressarem as pesquisas feitas sobre
história da fitoterapia.
3) Exposição da História da Fitoterapia (10 minutos):
Neste instante, o licenciando poderá expor os conteúdos e conceitos relacionados à
história do uso das plantas medicinais, através do uso de Slides (“Slides para Aula
1”, presente no Apêndice B). É importante que o licenciando destaque a importância
de cada grupo cultural na construção desses conhecimentos. Os alunos também
serão expostos a reflexões sobre homogeneização cultural, padronização do
conhecimento, como os livros didáticos abordam a questão da cultural por trás da
construção do conhecimento, entre outros pontos.
4) Questionário (10 minutos):
Posteriormente a exposição da história do uso das plantas medicinais e reflexões
sobre a presença de diversas matrizes culturais na construção do conhecimento,
será fornecido um questionário a cada aluno (“Questões para Debate 3”, presente no
Apêndice B). Os alunos terão 10 minutos para responder e entregar o questionário.
5) Finalização da Aula ( 10 minutos):
O encerramento da aula se dará com o recolhimento do questionário e um breve
debate sobre as perguntas feitas.
OBSERVAÇÕES:
● Haverá a avaliação das “Questões para Casa 1” e das “Questões para
Debate 3”;
● As respostas recolhidas serão analisadas a fim de avaliar como cada aluno
internalizou os conceitos refletidos na aula.
REFERÊNCIAS:
LAMEIRA, Osmar Alves; PINTO, José Eduardo Brasil Pereira. Plantas Medicinais:
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do cultivo, manipulação e uso à recomendação popular. Embrapa, Belém, PA, 2008.
ALVES, Lucio F. Produção de Fitoterápicos no Brasil: História, Problemas e
Perspectivas. Revista Virtual de Química, v.5, n.5, 2013.
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APÊNDICE A.3
AULA 3

PÚBLICO ALVO:
● Aproximadamente 30 alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio.
TEMPO:
● 1 hora-aula (50 minutos).
OBJETIVOS DA AULA:
● Realizar uma reflexão sobre os conhecimentos científicos por trás das plantas
medicinais;
● Construir os conceitos de grupos funcionais;
● Identificar as funções orgânicas, em especial as seguintes funções: álcool,
fenol, éter, éster, cetona, aldeído e ácido carboxílico e sais orgânicos.
TEMÁTICA DA AULA :
● Funções Orgânicas Presentes nas Plantas Medicinais.
ATIVIDADES:
1) Início da Aula (10 minutos):
Esse momento é dedicado para o licenciando realizar as possíveis atividades
cotidianas da turma (recados, chamadas e etc).
2) Construção do Conhecimento (20 minutos):
Com base na temática de plantas medicinais, o licenciado fará uma análise com a
turma sobre os princípios ativos presentes nessas plantas, seus modos de preparo e
suas propriedades fitoterápicas. Nesta investigação serão desenvolvidos os
conceitos sobre grupos funcionais e funções orgânicas. Para esta parte da aula, o
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licenciando poderá questionar a turma, realizar breves debates e levar em conta os
conhecimentos prévios já estudados. Será utilizado slides (“Slides para Aula 2”,
presente no Apêndice B) para o desenvolvimento dos conceitos.
3) Lista de Exercícios (15 minutos):
Será fornecido uma lista de exercícios (“Lista de Exercícios 1”, presente no Anexo B)
para os alunos colocarem em prática o conhecimento aprendido na aula.
4) Finalização da Aula (5 minutos):
A aula finaliza com o recolhimento da lista de exercícios e esclarecimento das
possíveis dúvidas dos discentes.
OBSERVAÇÕES:
● Vale a pena comentar que, talvez, algumas das plantas medicinais
apresentadas nesta aula não sejam de conhecimento dos estudantes,
entretanto, elas são de fundamental importância para o entendimento de
determinados grupos funcionais;
● Haverá a avaliação da “Lista de Exercícios 1”.
REFERÊNCIAS:
FERREIRA, T. S., Fitoterapia: Introdução à sua história, uso e aplicação. Revista
Brasileira de Plantas Medicinais, v.16, n.2, online, p. 290-298, 2014.
BEZERRA, L. M. et al. Ser Protagonista: Química, v. 2, Editora SM, 3 ed., São Paulo,
2016.
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APÊNDICE A.4
AULA 4

PÚBLICO ALVO:
● Aproximadamente 30 alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio.
TEMPO:
● 1 hora-aula (50 minutos).
OBJETIVOS DA AULA:
● Realizar uma reflexão sobre os conhecimentos científicos por trás das plantas
medicinais;
● Continuar a construção dos conceitos de grupos funcionais;
● Identificar as funções orgânicas, em especial as seguintes funções: amina e
amida;
● Aplicar uma lista de exercícios.
TEMÁTICA DA AULA :
● Funções Orgânicas Presentes nas Plantas Medicinais.
ATIVIDADES:
1) Início da Aula (10 minutos):
Esse momento é dedicado para o licenciando realizar as possíveis atividades
cotidianas da turma (recados, chamadas e etc).
2) Construção do Conhecimento (20 minutos):
Esse momento da aula o licenciando poderá dar continuidade na construção dos
conceitos sobre grupos funcionais e funções orgânicas, em especial as funções

68

nitrogenadas. Para esta parte da aula, o licenciando poderá questionar a turma,
realizar breves debates e levar em conta os conhecimentos prévios já estudados.
Será utilizado slides (“Slides para Aula 3”, presente no Apêndice B) para o
desenvolvimento dos conceitos. O final desse momento se dará com a construção
de um resumo no quadro sobre todas as funções orgânicas estudadas.
3) Lista de Exercícios (15 minutos):
Será fornecido aos alunos uma lista de exercícios (“Lista de Exercícios 2”, presente
no Anexo B) sobre todo o conteúdo de função orgânica aprendido.
4) Finalização da Aula (5 minutos):
A aula finaliza com o recolhimento da lista de exercícios e o esclarecimento das
possíveis dúvidas.
OBSERVAÇÕES:
● Haverá a avaliação da “Lista de Exercícios 2”.
REFERÊNCIAS:
FERREIRA, T. S. Fitoterapia: Introdução à sua história, uso e aplicação. Revista
Brasileira de Plantas Medicinais, v.16, n.2, online, p. 290-298, 2014.
BEZERRA, L. M. et al. Ser Protagonista: Química, v. 2, Editora SM, 3 ed., São Paulo,
2016.
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APÊNDICE A.5
AULA 5

PÚBLICO ALVO:
● Aproximadamente 30 alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio.
TEMPO:
● 1 hora-aula (50 minutos).
OBJETIVOS DA AULA:
● Realizar a correção das listas de exercícios aplicadas anteriormente;
● Esclarecimento de dúvidas;
● Revisão de conceitos.
TEMÁTICA DA AULA :
● Correção de Exercícios e Revisão da Matéria.
ATIVIDADES:
1) Início da Aula (10 minutos):
Esse momento é dedicado para o licenciando realizar as possíveis atividades
cotidianas da turma (recados, chamadas e etc). Além disso, haverá a entrega da
lista corrigida nesta etapa da aula.
2) Correção das Listas de Exercícios (25 minutos):
Esta parte da aula é dedicada a correção da “ Lista de Exercícios 1” e “Lista de
Exercícios 2” com a turma.
3) Revisão de Conceitos e Esclarecimento de Dúvidas (10 minutos):
O licenciando poderá realizar uma breve revisão dos conceitos estudados desde a
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primeira aula. É importante que os conteúdos que apresentaram uma maior
quantidade de dúvidas, ao longo da aplicação da proposta, sejam bem destacados e
revisados neste instante da aula.
4) Finalização da Aula (5 minutos):
A aula se encerra com o esclarecimento das possíveis dúvidas dos estudantes.
OBSERVAÇÕES:
● Não haverá avaliações nesta aula;
● As correções e a revisão serão realizadas no quadro.
REFERÊNCIAS:
BEZERRA, L. M. et al. Ser Protagonista: Química, v. 2, Editora SM, 3 ed., São Paulo,
2016.
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APÊNDICE A.6
AULA 6

PÚBLICO ALVO:
● Aproximadamente 30 alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio.
TEMPO:
● 1 hora-aula (50 minutos).
OBJETIVOS DA AULA:
● Aplicar uma avaliação escrita sobre os conhecimentos científicos estudados e
suas relações com os saberes histórico-culturais.
TEMÁTICA DA AULA :
● Avaliação do Conteúdo.
ATIVIDADES:
1) Início da Aula (5 minutos):
Esse momento é dedicado para o licenciando realizar as possíveis atividades
cotidianas da turma (recados, chamadas e etc) e entregar a avaliação aos alunos.
2) Execução da Avaliação (45 minutos):
Os alunos terão este momento para realizarem a prova individualmente. Um modelo
de avaliação está disponível no Apêndice B.5, como “Prova Escrita”.

OBSERVAÇÕES:
● A prova pode ser alterada de acordo com o desenvolvimento da turma ao
longo da aplicação da proposta.
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REFERÊNCIAS:
BEZERRA, L. M. et al. Ser Protagonista: Química, v. 2, Editora SM, 3 ed., São Paulo,
2016.
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APÊNDICE B

Esse apêndice é dedicado a apresentar os materiais que serão utilizados em
cada aula, o mesmo está dividido em Apêndices B.1, B.2, B.3 e B.4.

APÊNDICE B.1

AULA 1
Questões para Debate 1:
1) O que são plantas medicinais?

2) O que é fitoterapia?

3) De onde vem a ideia da fitoterapia?

4) Há relação entre química e fitoterapia? Discorra.

5) Há alguma relação entre fitoterapia e cultura?Discorra.

Questões para Debate 2:
1) Será que houve a presença de diversas identidades culturais na construção
dos conhecimentos sobre fitoterapia? Discorra.
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2) No

Brasil,

quais

grupos

sociais/culturais

são

responsáveis

por

desenvolverem e manterem os conhecimentos sobre plantas medicinais?

3) Quais são as relações entre os conhecimentos científicos e as matrizes
culturais?

4) Com relação a construção do conhecimento químico, há a presença de
diversas identidades culturais por trás das leis e teorias científicas? Discorra

5) Você

acha

que

há

preconceitos

sobre

a produção de saberes

técnico-científicos por alguma cultura(s)? Se sim, quais são as culturas
discriminadas e como combater o preconceito?

Questões para Casa 1:
1) Você ou algum familiar utiliza ou utilizou alguma planta medicinal?

2) Se sim na questão 1, quais plantas medicinais você utilizou/utiliza? Para
que você usou? Qual a frequência de uso?

3) Qual é a forma de uso dessas plantas?

4) Com quem você aprendeu a utilizar essa planta? Se foi com algum
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conhecido, a que matriz cultural ele(a) pertence?

5) Faça uma pesquisa sobre a história do uso das plantas medicinais.
Destaque como as plantas eram usadas antigamente, qual a relação entre
ciência e a fitoterapia na história e quais matrizes culturais fizeram parte
dessa história. Informe suas fontes e lembre-se de não utilizar fontes
duvidosas.
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APÊNDICE B.2
AULA 2
Slide para Aula 1:
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Questões para Debate 3:
1) Informe se as afirmativas abaixo são Verdadeiras ou Falsas e faça uma
discussão sobre sua resposta.
a) “Pesquisadores europeus são os únicos responsáveis por pesquisar
e propor remédios feitos através de princípios ativos encontrados em
diversas plantas medicinais.”

b) “Depois de diversos anos de pesquisa, estudos sistematizados e
observação do uso de plantas medicinais por diversos grupos sociais
no Brasil, o governo brasileiro criou um importante programa com o
Ministério da Saúde.”

c) “Em geral, só estudamos os conhecimentos científicos produzidos
por europeus porque, ao analisar a história, eles são os grandes
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responsáveis pela evolução da tecnologia e da ciência.”

d) “Um dos grupos culturais mais afetados pelos processos de
padronização cultural do conhecimento são os Afrodescendentes.
Pessoas pertencentes a essa matriz cultural sofrem preconceitos,
discriminações e possuem sua relevância científica silenciada.”

e) “A fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas
medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a
utilização de substâncias ativas isoladas. Esse ramo do tratamento
de enfermidades é muito atual e foi desenvolvido através do
empirismo

relacionado

sociedades.”

a aplicação da técnica em diversas
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APÊNDICE B.3
AULA 3
Slide para Aula 2:
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Lista de Exercícios 1:
1) No quadro abaixo estão apresentados os princípios ativos e propriedades
fitoterápicas de algumas plantas medicinais. Informe os grupos funcionais e
as funções orgânicas presentes em cada princípio ativo.
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Planta

Princípio

Propriedades

Estrutura

Grupo

Função

Medicinal

Ativo

Fitoterápicas

Química

Funcional

Orgânica

Capim

Citral

Antimicrobiano,

Limão

antifúngico,
antiespasmódico
e calmante

Capim

Mirceno

Limão

Calmante,
de

alívio

dores

de

cabeça e auxílio
no tratamento de
problemas
gastrointestinais
Hortelã

Mentol

Propriedades
anestésicas

e

antiespasmódico.
Hortelã

Mentona Antisséptica,
expectorante,
ajuda na digestão
e

auxilia

as

cólicas
intestinais.
Boldo

Boldina

Usada para alívio
de problemas no
setor digestivo.
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Erva
Doce

Anetol

Estimula

a

regeneração
hepática.

2) No total, foram 9 funções orgânicas estudadas na aula de hoje. Informe as
funções orgânicas que NÃO estão presentes na questão acima (questão 1).

3) (UFSCAR- Adaptada) Uma das formas de se obter tinta para pintura
corporal utilizada por indígenas brasileiros é por meio do fruto verde do
jenipapo. A substância responsável pela cor azul intensa dessa tinta é a
genipina, cuja estrutura está representada a seguir.

Informe o nome do grupo funcional destacado e todas as funções orgânicas
presentes na genipina.
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APÊNDICE B.4
AULA 4
Slide para Aula 3:
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Lista de Exercícios 2:
1) (FCM-PB) O gengibre é uma raiz tuberosa que apresenta diferentes ações
terapêuticas: bactericida, desintoxicante e ainda melhora o desempenho do
sistema digestivo, respiratório e circulatório. A gingerona, estrutura abaixo,
é umas das substâncias orgânicas que podem ser extraídas do gengibre.

Gingerona

Sobre a molécula acima, são feitas as afirmações.
I. Apresenta anel aromático e heteroátomo.
II. Não há carbono carbonílico.
III. Apresenta as funções orgânicas éter, álcool e cetona.
IV. Apresenta as funções orgânicas éster, álcool e cetona.
V. Apresenta as funções orgânicas éter, fenol e cetona.
Quais destas afirmações são VERDADEIRAS?

2) (Fac. Cultura Inglesa-SP)Um dos constituintes químicos do café é a
cafeína, uma substância muito conhecida por seu efeito estimulante. É
muito solúvel em água quente, não tem cheiro e apresenta sabor amargo.
Sua fórmula estrutural está representada a seguir.

86

Com base na fórmula estrutural, é correto afirmar que as funções orgânicas
presentes na cafeína são:

a) Éster e Cetona
b) Álcool e Amina
c) Amina e Cetona
d) Amida e Cetona
e) Amina e Amida

3) (ENEM) A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor, é
produzida a vanilina (conforme representação química), que dá origem ao
aroma de baunilha.
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Na vanilina estão presentes as funções orgânicas:

a) ácido carboxílico, aldeído e éter
b) álcool, aldeído e éter.
c) álcool, cetona e fenol.
d) éter, aldeído e fenol.
e) cetona, aldeído e fenol

4) (UFSCAR) O chá de folhas de boldo do Brasil, também chamado de boldo
nacional, é usado em todos os estados do Brasil como medicação para
tratamento dos males do fígado e de problemas da digestão. A fórmula
estrutural representada a seguir é da substância química chamada
barbatusol, um dos princípios ativos encontrados nas folhas de boldo
nacional. De acordo com a fórmula estrutural, o barbatusol apresenta qual
função orgânica?

5) Qual das afirmativas a seguir sobre funções orgânicas está incorreta?
a) Os haletos orgânicos são derivados da substituição de um ou mais
hidrogênios por átomos de halogênios.
b) Os aldeídos possuem o grupo carbonila entre dois átomos de
carbono.
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c) Tanto as cetonas quanto os aldeídos possuem o grupo carbonila
d) As aminas são derivadas da amônia pela substituição de um, dois ou
três hidrogênios por cadeias carbônicas.
e) Os éteres possuem o oxigênio como um heteroátomo na cadeia
carbônica.
6) (UCS RS) No século V a.C., Hipócrates, médico grego, escreveu que um
produto da casca do salgueiro aliviava dores e diminuía a febre. Esse
mesmo produto, um pó ácido, é mencionado inclusive em textos das
civilizações antigas do Oriente Médio, da Suméria, do Egito e da Assíria. Os
nativos americanos usavam-no também contra dores de cabeça, febre,
reumatismo e tremores. Esse medicamento é um precursor da aspirina,
cuja estrutura química está representada abaixo:

As funções orgânicas presentes na estrutura da aspirina, acima apresentada, são:
a) éter e amina
b) éter e ácido carboxílico
c) éster e ácido carboxílico
d) Amina e álcool
e) Cetona e ácido carboxílico
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APÊNDICE B.5
AULA 6
Prova Escrita
1) As flores de papoula secas e transformadas em pó são cultivadas, colhidas
e vendidas aos laboratórios para que estes possam extrair a paramorfina.
Esta molécula, é misturada com acetato de sódio, tolueno e peróxido de
hidrogênio e, por meio de reações químicas, se transforma em oxicodona (o
princípio ativo analgésico dos opióides). As estruturas das moléculas de
paramorfina e da oxicodona estão representadas abaixo:

a) Quais são as funções orgânicas presentes tanto na paramorfina
quanto na oxicodona?

b) Quais funções orgânicas estão presentes somente na oxicodona?

2) Especiarias, como anis-estrelado, canela e cravo-da-índia, são deliciosas,
sendo comumente utilizadas na gastronomia, devido aos seus deliciosos
aromas. São muito utilizadas na fabricação de doces, como chicletes, balas
e bolachas, na perfumaria e na aromatização de ambientes. Estas também
são popularmente usadas em chás. Abaixo, temos as fórmulas estruturais
de três compostos orgânicos, presentes no aroma das especiarias.
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Esses compostos apresentam em suas fórmulas estruturais os grupos
funcionais:
a) álcool, cetona e fenol.
b) aldeído, álcool, éter e fenol.
c) aldeído, álcool, cetona e éter.
d) álcool, ácido carboxílico, éster e fenol
3) A curcumina, substância encontrada no pó amarelo-alaranjado extraído da
raiz da curcuma ou açafrão-daíndia (Curcuma longa), aparentemente, pode
ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de
Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há quatro
milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a
ser investigada pela ciência ocidental.

De acordo com a estrutura da Curcumina, representada acima, circule e
nomeie as respectivas funções orgânicas presentes na molécula.
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4) Informe se as afirmativas abaixo são Verdadeiras ou Falsas e faça uma
discussão sobre sua resposta.
a) “Pesquisadores europeus não são os únicos responsáveis por
pesquisar e propor remédios feitos através de princípios ativos
encontrados em diversas plantas medicinais.”

b) “O governo brasileiro criou um importante programa com o Ministério
da Saúde. Entretanto, esta iniciativa segue uma tendência de
silenciar as matrizes culturais Indígenas e Afrodescendentes.”

c) “Um dos grupos culturais mais afetados pelos processos de
padronização cultural do conhecimento são os Afrodescendentes.
Pessoas pertencentes a essa matriz cultural sofrem preconceitos,
discriminações e possuem sua relevância científica silenciada.”

d) "Os remédios podem ser pesquisados e desenvolvidos por europeus,
mas eles não são os únicos responsáveis pela elaboração dos
mesmos para o tratamento de doenças. Por exemplo, a base dos
tratamentos médicos foram com o uso da fitoterapia no antigo Egito.
Desde então, diversas pessoas pelo mundo estudam essas plantas
para formular tratamentos mais direcionados. Os estudos podem ser
científicos (em laboratórios) ou empíricos, como por exemplo o uso
de algumas plantas pelos povos indígenas.”

