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Resumo: O emprego de plantas medicinais faz parte do cotidiano dos alunos, pois estes fazem uso 
dessas plantas levando em conta apenas o conhecimento popular sobre seu poder de cura. Assim, o 
objetivo desse trabalho foi, a partir deste tema, identificar as funções orgânicas presentes nos 
princípios ativos contidos nas plantas medicinais e conscientizar os alunos sobre o perigo do seu uso 
abusivo ao organismo. O projeto foi desenvolvido a partir de questionário investigativo aplicado aos 
alunos referente à utilização de plantas medicinais, de pesquisa bibliográfica sobre os princípios 
ativos das plantas relatadas no questionário, e de experimentação. Desde o início da aplicação do 
projeto foi possível verificar o empenho e a participação maciça de todos os alunos da turma. Assim,  
trabalhar os conteúdos de Química de forma contextualizada, pode contribuir positivamente para o 
aprendizado do aluno, pois este se envolve ativamente na realização das atividades. Isto leva a uma 
aprendizagem mais significativa, uma vez que ele consegue relacionar o conteúdo aprendido na 
escola com seu cotidiano. 
 
 

Palavras-chave: Funções orgânicas; Plantas medicinais; Experimentação; 
Cromatografia. 
 
 
1 Introdução 

 

 A escola pública tem a função de formar cidadãos capazes de se integrarem 

ao meio social onde vivem. Assim, a escola deve proporcionar o acesso ao 

conhecimento historicamente produzido pela humanidade, de maneira que esse 

conhecimento possa servir de base para sua transformação cultural. O que, segundo 

as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE's), deve ser propiciado pelos 

conteúdos disciplinares (DCE's, 2008). 

 A Química é uma ciência voltada às transformações geradoras de novos 

materiais. É sabido, contudo que a maior parte dos alunos vê a disciplina de 

Química como de difícil compreensão. Essa visão está provavelmente relacionada à 

forma como ela é tratada em sala de aula, onde é dada bastante ênfase à simples 

memorização de nomes e fórmulas e à resolução de situações problema, na maioria 

das vezes sem a devida contextualização (CARDOSO e COLINVAUX, 1999).  
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 As DCE's enfatizam que o ensino de Química deve ser contextualizado e ter 

significado prático no cotidiano do aluno. Nesse sentido, o conteúdo de funções 

orgânicas abordado no 3° ano do ensino médio na disciplina de Química, pode ser 

explorado a partir dos princípios ativos presentes em plantas medicinais. 

 O uso de plantas medicinais vem desde a antiguidade, sendo um costume 

passado de geração a geração. Este tema faz parte do cotidiano dos alunos, pois 

estes já fazem uso dessas plantas levando em consideração apenas o 

conhecimento popular sobre o seu poder de cura, sem conhecer uma possível ação 

tóxica da planta sobre o organismo. 

 Considerando o contexto apresentado, este trabalho tem como objetivo, 

apresentar uma análise dos resultados obtidos a partir da abordagem 

contextualizada do estudo de funções orgânicas presentes em princípios ativos de 

plantas medicinais. 

 

2 O APRENDIZADO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

 A Química, assim como as demais ciências da natureza, não é uma ciência 

pronta e acabada, mas sim em constante elaboração/construção do conhecimento 

(CHASSOT, 1995). Essa ideia também é compartilhada por Maldaner, (2003, apud 

DCE's, 2008), alocando-a não apenas à Química como ciência, mas também no 

contexto da sala de aula: "Acredita-se numa abordagem de ensino de Química 

voltada à construção e reconstrução de significados dos conceitos científicos nas 

atividades de sala de aula" (DCE's, 2008, p.52). 

 A metodologia prevalecente em sala de aula dá bastante ênfase à 

memorização de símbolos, fórmulas, cálculos e na resolução de problemas, o que 

pouco contribui para a construção do conhecimento: 

[...] usualmente, uma prática de ensino encaminhada quase exclusivamente 
para a retenção, por parte dos alunos, de enormes quantidades de 
informações, com o propósito de que sejam memorizadas e devolvidas nas 
provas, nos mesmos termos em que foram transmitidas pelo professor 
(SCHNETZLER, 2004, p. 50). 

 

 Esse método de ensino acaba sendo uma simples transmissão/recepção de 

conteúdos sem que haja uma aprendizagem significativa, pois a memorização de 

fórmulas e símbolos, pouco contribui para o desenvolvimento cognitivo, além de 

gerar a desmotivação no aluno. A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel 



considera que para ocorrer o aprendizado são necessárias duas condições: em 

primeiro lugar o aluno deve ter disposição em aprender, pois do contrário, a 

aprendizagem será baseada na memorização e, portanto, superficial. Em segundo 

lugar, o conteúdo deve ser potencialmente significativo para o aluno, para que este 

possa construir seu conhecimento tendo a percepção do mesmo no seu cotidiano 

(PELIZZARI e col., 2002). 

 Uma maneira de tentar superar a falta de interesse do aluno e tornar as aulas 

mais atraentes e participativas aguçando a sua curiosidade, seria empregar a 

contextualização e a experimentação, atribuindo significado aos conteúdos, levando 

a uma aprendizagem mais eficaz (DCE's, 2008). 

 Quando o aluno não consegue estabelecer um elo entre o conteúdo 

ministrado e sua efetiva aplicação no dia a dia, acaba por rotular a Química como 

difícil de aprender. Bernardelli (2004), argumenta que o professor deve atuar como 

mediador da aprendizagem no sentido de mudar essa visão: "Para tanto, ele deve 

relacioná-la às necessidades básicas do ser humano como: alimentação, vestuário, 

moradia, transporte e outros, nos quais os conceitos químicos estão implícitos." 

(BERNARDELLI, 2004, p.1). 

 Lima e colaboradores (2000), também apontam que a falta de 

contextualização no ensino de Química pode ser responsável pela grande rejeição 

dessa disciplina entre os alunos do ensino médio. 

  

2.1 A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

 A experimentação é um importante recurso metodológico para o ensino de 

Química, uma vez que se trata de uma ciência experimental. As DCE's ressaltam 

que o papel da experimentação, não deve ser apenas o de testar se a teoria está 

certa, mas deve envolver uma abordagem conceitual do conteúdo químico, de 

maneira a favorecer a apropriação do conceito (DCE's, 2008). 

 Guimarães (2009), também considera que as atividades experimentais não 

devem ser do tipo "receitas" onde o aluno recebe um roteiro a ser seguido devendo 

alcançar o resultado esperado, mas ao contrário, afirma que na experimentação 

deve ser criada uma problematização que permita a contextualização e o estímulo à 

investigação: 



[...] Ao utilizar a experimentação, associando os conteúdos curriculares ao 
que o educando vivenciou, o educador trabalhará de forma contextualizada, 
pois não é o problema proposto pelo livro, ou a questão da lista de 
exercício, mas os problemas e as explicações construídas pelos atores do 
aprender diante de situações concretas (GUIMARÃES, 2009, p.199). 

 
 Segundo Nanni (2004), a importância da experimentação está no seu papel 

investigativo e na forma como proporciona ao aluno a compreensão dos fenômenos 

envolvidos no conteúdo abordado. Vale ressaltar que é possível a realização de 

atividades experimentais utilizando materiais alternativos e reagentes de baixo custo 

e até mesmo fora do laboratório, pois o sucesso de uma atividade depende de sua 

intenção pedagógica. 

 

3 PLANTAS MEDICINAIS COMO ALTERNATIVA PARA O ESTUDO DE 

FUNÇÕES ORGÂNICAS  

 

 É comum no cotidiano escolar, o aluno comentar que, quando tem alguma 

indisposição, como dores de cabeça e dor de estômago, a família geralmente 

recorre a "chás" para aliviar os sintomas. O uso de plantas medicinais é baseado no 

conhecimento popular que foi passado de geração a geração, entretanto sem o 

conhecimento científico a respeito da real eficácia da planta. Portanto utilizar o tema 

plantas medicinais para abordar alguns conteúdos de Química, é bastante 

interessante, uma vez que este tema está diretamente relacionado ao cotidiano do 

aluno. 

 A cultura popular sobre o uso de plantas medicinais não pode ser 

desprezada, pois conforme Franco (1997, apud FERREIRA, 2006, p.8), "das 119 

substâncias químicas extraídas de plantas para uso medicinal no Brasil, 74% foram 

obtidas com base no conhecimento popular fitoterápico". 

 No Brasil, o uso de plantas medicinais já existia com os índios. Quando os 

primeiros europeus chegaram, se depararam com uma grande quantidade de 

plantas medicinais utilizadas pelas tribos, das quais eles também começaram a fazer 

uso, pois não dispunham de outros tipos de medicamentos. Atualmente no Brasil a 

medicina popular tem despertado interesse de muitos pesquisadores com a intenção 

de descobrir novos princípios ativos (LORENZI e MATOS, 2008). 

 De acordo com Feltre (2004), a indústria química permite o isolamento e a 

análise dos princípios ativos para utilização e produção de fármacos. Uma planta 



precursora de fármaco é o salgueiro (árvore do gênero Salix), cuja casca era 

utilizada desde o antigo Egito, para extrair um princípio ativo conhecido por salicina 

(fig.1A). Essa substância era usada para o tratamento de dores reumáticas, febres e 

calafrios. Em 1860, o químico alemão Hermann Kolbe conseguiu em laboratório, 

preparar um derivado da salicina, que ficou conhecido como aspirina (fig. 1B).  

 
Figuras 1A: salicina;                                                         1B: ácido acetilsalicílico (aspirina). 

 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Maria Regina Marochio 

 

 

3.1 O ENSINO DE FUNÇÕES ORGÂNICAS A PARTIR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS 

DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

 Rodrigues, Nascimento e Almeida (2011), afirmam que a valorização do 

conhecimento prévio do aluno sobre plantas medicinais deve ser considerada, uma 

vez que a partir desse tema pode ser explorada sua composição química e as 

funções orgânicas nelas presentes. 

 Uma planta pode produzir milhares de substâncias químicas onde apenas 

algumas delas podem apresentar atividade terapêutica ou tóxica:  

As plantas sintetizam compostos químicos a partir dos nutrientes, da água e 
da luz que recebem. Muitos desses compostos ou grupos deles podem 
provocar reações nos organismos, são os princípios ativos. Algumas dessas 
substâncias podem ou não ser tóxicas, dependendo da dosagem em que 
venham a ser utilizadas (MARTINS e colaboradores, 1998, p.29). 

 
 

 Esses compostos possuem estruturas moleculares, cuja cadeia pode 

apresentar um ou mais grupos funcionais, que são responsáveis pelo efeito 

terapêutico da planta e são organizados em diferentes grupos de acordo com sua 

semelhança química. Eles podem ser classificados em terpenos, triterpenos, 

 

 

 



taninos, saponinas, flavonoides, alcaloides, etc. (JÚNIOR e VISOTO, 1996, apud 

CARVALHO et al, 2002). 

 A utilização de exemplos de princípios ativos extraídos de plantas para o 

ensino de funções orgânicas, permite ao professor utilizar um tema presente no 

cotidiano do aluno. Isto possibilita a interação do aluno com o conteúdo e sua 

participação efetiva, valorizando o senso comum e a importância do cuidado com o 

uso abusivo de plantas, já que elas são medicamentos. Além disso, também a 

possibilidade de trabalhar o conhecimento científico a partir das plantas utilizadas 

pelos alunos e seus familiares. 

 

4 APLICAÇÃO DO PROJETO 

 

 O objetivo principal deste projeto foi o de trabalhar os conceitos relativos às 

funções orgânicas, de forma contextualizada, tomando como base os princípios 

ativos presentes nas plantas medicinais, e utilizar a experimentação como recurso 

metodológico para aproximar a teoria da prática. Como os alunos ainda não tinham 

conhecimento prévio sobre funções orgânicas, a ideia foi a de abordar este conteúdo 

de forma diferenciada com os seguintes propósitos: 

 Reconhecer as funções orgânicas presentes nos princípios ativos das plantas 

medicinais; 

 Trabalhar o conceito de polaridade e solubilidade dos compostos orgânicos a 

partir dos princípios ativos; 

 Usar a técnica da cromatografia para detectar os princípios ativos das plantas 

medicinais; 

 Orientar os alunos que o poder de cura das plantas é devido às substâncias 

químicas nelas presentes;  

 Orientar os alunos a respeito do uso abusivo de plantas classificadas como 

medicinais e sua possível toxicidade. 

 O projeto foi desenvolvido com uma turma de 3ª série do ensino médio do 

Colégio Estadual Vinícius de Moraes EFMPM de Tupãssi PR, composta por 

dezesseis alunos do período vespertino no primeiro semestre de 2014. A escola está 

situada no interior do Paraná e possui alunos da zona rural e urbana, de diferentes 

classes sociais e capacidades cognitivas. 



 O trabalho foi dividido em duas etapas principais: uma parte teórica 

abordando conceitos relativos às plantas medicinais e uma parte prática relativa à 

experimentação. 

 O desenvolvimento do projeto teve início no mês de fevereiro de 2014 com a 

apresentação do mesmo aos alunos. Nessa fase, os alunos comentaram que fazem 

uso de diversos tipos de chás, como por exemplo: erva cidreira (capim-limão); boldo; 

romã; guaco e hortelã, para o tratamento de enfermidades simples como: dor de 

garganta, diarreia e dor de estômago.  Esse hábito vem de família, ou seja, seu uso 

vem do conhecimento passado pelos avós e bisavós. Essa maneira de transmissão 

de conhecimento popular sobre o uso de plantas medicinais é abordada também por 

Melo, Silva e Vieira (2011): 

A diversidade étnica e cultural do povo brasileiro contribuiu eficazmente na 
utilização de remédios naturais. A utilização desses medicamentos sempre 
foi uma prática da maior parte da população e esta prática passou de 
geração à geração (Melo, Silva e Vieira, 2011, p.4). 

 

 Outro aspecto abordado pelos alunos durante a apresentação foi a questão 

da toxicidade que algumas plantas podem oferecer. Foram apresentados relatos 

sobre pessoas da família que tiveram contato com plantas tóxicas, dentre os quais, 

podem se citar intoxicação pela planta comigo-ninguém-pode, em que a pessoa 

mastigou a folha dessa planta e necessitou de atendimento médico. 

 No processo de ensino aprendizagem, é sempre importante levar em conta o 

conhecimento prévio dos alunos, para a partir deles, apresentar os conceitos 

científicos envolvidos. Essa forma de abordagem, segundo (AUSUBEL, NOVAK e 

HANESIAN, 1980, apud ALEGRO, 2008), é condição básica e determinante na 

organização do ensino. 

 A parte teórica teve prosseguimento com um breve histórico sobre plantas 

medicinais. Nesse momento foi abordado o uso de plantas medicinais desde a 

antiguidade, fazendo referência sobre os registros mais antigos sobre seu uso, como 

o caso do Papiro de Ébers, pertencente à XVIII Dinastia Egípcia, (1550 a.C à 1295 

a.C); o ópio que era extraído na Índia por volta de 1.400 a.C à 1.200 a.C., e também 

o uso de plantas medicinais no Brasil, que já existia na cultura indígena, e acabou 

sendo absorvida pelos europeus que aqui chegaram, na época do descobrimento. 

 O desenvolvimento teve sequência com uma pesquisa realizada pelos alunos 

sobre plantas tóxicas. Os alunos foram divididos em grupos e cada grupo pesquisou 



cinco plantas tóxicas, dentre as quais: comigo-ninguém-pode; copo-de-leite; 

esporinha; coroa-de-cristo; pinhão-roxo; banana-de-macaco. Sobre as plantas 

pesquisadas, cada grupo pesquisou: nome científico; nome popular; partes tóxicas; 

princípio ativo; sintomatologia e tratamento. Os resultados foram apresentados em 

forma de seminário com a participação de todos os alunos da turma. Ao final dessa 

atividade, os alunos listaram alguns dos princípios ativos pesquisados e elaboraram 

sua fórmula estrutural plana para reconhecimento das funções orgânicas presentes. 

 O processo de ensino aprendizagem requer dinamismo por parte do 

professor.  Dessa forma, a pesquisa acima foi proposta com a finalidade de 

incentivar o aluno a buscar informações sobre plantas tóxicas, de maneira que ele 

próprio seja sujeito de sua aprendizagem. A pesquisa propicia o espírito 

investigativo, desenvolve a reflexão sobre o assunto, aumenta a capacidade de 

argumentação e torna a aula mais atrativa para o aluno (MATTOS e CASTANHA, 

2009). 

 Na sequência, foi aplicado um questionário investigativo sobre as plantas 

medicinais mais usadas pelos alunos, para ser respondido juntamente com sua 

família, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1: Questionário investigativo aplicado aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maria Regina Marochio. 

 

 De posse dos questionários já respondidos, os alunos apresentaram os 

resultados obtidos, e ficaram impressionados ao constatarem que todos os 

participantes fazem uso de plantas medicinais.     Na sequência, organizaram os 

 - Em sua casa, quando alguém apresenta alguma indisposição, é utilizado algum tipo de planta 
medicinal? 
(   ) sim         (   ) não 
- Caso tenha respondido sim à pergunta anterior, qual ou quais plantas são usadas? 
 
-Como você as prepara? 
(   ) chás      (   ) xaropes    (   ) outros_____________________________________ 
- Você confia na eficácia das plantas medicinais? 
(   ) sim      (   ) não       (   ) as vezes 
- De onde veio o conhecimento sobre o uso de plantas medicinais em sua família? 
(   ) pais     (   ) avós    (   ) vizinhos    (    ) livros      (   ) outros_________________ 
-Você sabia que algumas plantas medicinais podem apresentar efeitos colaterais indesejados e 
até mesmo serem tóxicas? 
(   ) sim     (   ) não 
 



dados coletados e os resultados das plantas mais utilizadas, estão demonstrados no 

gráfico 1, a seguir: 

 

Gráfico 1 - Plantas mais utilizadas pelos alunos. 

 

Fonte: Maria Regina Marochio 
 
 

 Pode-se observar no gráfico 1, que a planta mais utilizada é o capim-limão e 

as menos citadas são a quebra-pedra e cana-de-macaco. Nos questionários 

apresentados pelos alunos, apareceram outras plantas como: poejo; cavalinha; erva-

doce; graviola entre outras. Com relação à utilização dessas plantas, a maioria dos 

alunos informou que as utilizam na forma de chás. Outra informação apurada nos 

questionários, é que dos dezesseis alunos consultados, cinco deles afirmaram não 

ter conhecimento sobre uma possível toxicidade das plantas medicinais.  

 Após amplo debate sobre os resultados obtidos a partir dos questionários, foi 

abordado o tema: "A química presente nas plantas medicinais", onde foram 

explorados os conceitos relativos aos princípios ativos e como a planta sintetiza os 

metabólitos secundários. 

 Dando continuidade as atividades, os alunos foram divididos em grupos e 

cada grupo pesquisou sobre duas das plantas mais citadas no questionário. Foi 

pesquisado: nome científico; família; parte usada; indicação; composição química e 

princípios ativos presentes com sua respectiva fórmula estrutural plana. Cada grupo 

apresentou seu trabalho em forma de seminário e em conjunto com a turma, fizeram 
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o reconhecimento das funções orgânicas presentes em cada princípio ativo 

apresentado. A modalidade seminário foi escolhida, por ser uma atividade dinâmica 

em que há envolvimento ativo de todos os alunos.  Algumas informações sobre as 

plantas pesquisadas pelos alunos estão representadas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Plantas medicinais e princípios ativos pesquisados. 

Nome 
popular 

Nome científico Princípio 
ativo 

Fórmula estrutural Funções 
orgânicas 

Quebra-
pedra 

Phillanthus 
niruri 

estradiol  fenol e 
álcool 
 
 

Cana-de-
macaco 

Costus spicatus ácido 
oxálico 

 ácido 
carboxílico 

Limão Citrus limon limoneno 

 

hidrocarboneto 

Romã Punica granatu manita  álcool  

Camomila Matricaria 
chamomila 

azuleno  Hidrocarboneto 

Boldo Coleusbarbatus 
benth 

boldina  fenol, éter e 
amina 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
Tabela 1: continuação. 

Hortelã Mentha piperita mentona  cetona 

Capim-
limão 

Cymbopogon- 
citratus stapf 

citral 

 

Aldeído 

Fonte: Maria Regina Marochio. Dados adaptados da pesquisa realizada pelos alunos. 

 

 A realização desta atividade propiciou aos alunos uma visão sobre como a 

química está presente nas plantas medicinais. A pesquisa sobre os princípios ativos 

e a identificação das funções orgânicas presentes, aproximou a teoria ao cotidiano 

do aluno, fazendo-os perceber a presença da química em seu dia a dia, como se 

pode observar através do relato de um aluno durante a realização da atividade: 

"Então que dizer que, quando tomo um chá de capim-limão estou tomando citral?". 

O relato apresentado pelo aluno ilustra a importância da contextualização no 

aprendizado.  Segundo Ramos (2004, apud DCE's, 2008, p.30), "O processo ensino-

aprendizagem contextualizado é um importante meio de estimular a curiosidade e 

fortalecer a confiança do aluno". 

 A análise das fórmulas estruturais planas de compostos como a manita, 

presente na romã, permitiu a exploração do conceito de carbono assimétrico, onde 

os alunos puderam identificar os carbonos assimétricos presentes na fórmula 

estrutural deste composto. 

 Posteriormente, foi desenvolvido um experimento, cujo objetivo foi o de usar a 

técnica da cromatografia em coluna para detectar princípios ativos presentes em 

plantas. Para essa prática foi escolhido a separação do β-caroteno e da clorofila do 

extrato do espinafre (OLIVEIRA, SIMONELLI e MARQUES, 1998).  Foi escolhido o 

espinafre pelo fato de ser uma planta bem adaptada à região e sua separação 

cromatográfica ser relativamente simples.  

 



 O experimento foi realizado no laboratório de Química do Colégio Vinícius de 

Moraes no período matutino, com os alunos divididos em dois grupos.  Cada aluno 

recebeu um roteiro da aula prática. Após leitura completa do roteiro, teve início a 

preparação do extrato, onde cada grupo macerou 5 folhas de espinafre juntamente 

com uma mistura composta por 10 mL de removedor de ceras e 5 mL de etanol, 

deixando em repouso por 15 minutos. A seguir, os grupos fizeram a montagem da 

coluna cromatográfica, utilizando uma seringa plástica de 20 mL a qual foi fixada a 

um suporte universal. No fundo da seringa, foi colocado uma pequena porção de 

algodão sob o qual foi acrescentado giz macerado até aproximadamente 7cm de 

altura, conforme figura 2: 

 
Figura 2: montagem da coluna cromatográfica. 

 

Fonte: Maria Regina Marochio. 

 

 Após o término da montagem da coluna, foi procedida a lavagem da coluna 

pela aplicação do eluente apolar (removedor de ceras). Em seguida, com auxílio de 

uma pipeta de pasteur, aos poucos, foi adicionado aproximadamente 2 mL do 

extrato sobre a coluna, tomando cuidado para não deixar o nível de eluente baixar 

de 2 mm acima da coluna de giz. 

 Após a aplicação do extrato, foi feita a lavagem da coluna através da adição 

de eluente (removedor de ceras), onde foram recolhidas doze frações 

correspondentes ao β-caroteno e a clorofila, conforme apresentado na figura 3: 

 

 

 

 



Figura 3: Frações obtidas 

 

Fonte: Maria Regina Marochio 
 

 Assim que os alunos terminaram o desenvolvimento do experimento, foi 

proposto questionamentos a respeito dos resultados obtidos, conforme relatos 

apresentados na figura 4.  

 

Figura 4: Recorte material didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maria Regina Marochio 
 
 

 Durante a realização do experimento, pôde-se perceber o envolvimento de 

todos os alunos tanto na abordagem da parte teórica, onde foram trabalhados os 

 



conceitos de solubilidade e polaridade, como no desenvolvimento da parte prática do 

experimento. No decorrer da atividade, foram surgindo dúvidas e questionamentos 

sobre os conceitos relativos à polaridade e solubilidade, levando-os a uma discussão 

em conjunto com o professor, o que levou à compreensão do porque a fração 

amarela (β-caroteno) saiu primeiro da coluna de separação. A partir do questionário 

aplicado aos alunos após o experimento, foi possível verificar que a maioria dos 

alunos compreendeu os conceitos trabalhos na aula teórica, pois conseguiram 

relacioná-los aos resultados obtidos no experimento.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na aplicação do material didático, com sua apresentação e desenvolvimento 

da parte teórica, foi possível verificar o empenho e a participação maciça de todos 

os alunos da turma, com relatos e contribuições significativas para o 

desenvolvimento do tema proposto.  

 O levantamento de dados através da aplicação do questionário, permitiu que 

os alunos tomassem conhecimento das plantas mais utilizadas e da forma como 

elas são preparadas. O desenvolvimento dessa atividade permitiu a constatação da 

importância que o tratamento fitoterápico tem para as pessoas na atualidade, além 

disso, esta atividade valorizou o conhecimento que cada aluno trouxe da sua família. 

 Os alunos participaram ativamente de todas as atividades propostas, como 

nas pesquisas bibliográficas, onde os mesmos buscaram informações sobre plantas 

tóxicas e plantas medicinais, dados como: sua composição química, princípios 

ativos, fórmulas estruturais planas e funções orgânicas presentes, apresentando 

seus resultados através de seminários. A pesquisa bibliográfica e sua apresentação 

através de seminários, contribuíram significativamente para o aprendizado pois,  

dessa forma, os alunos são sujeitos de sua aprendizagem. 

 No experimento realizado, os alunos puderam observar na prática a 

separação dos componentes de uma mistura através da cromatografia, o que 

possibilitou uma melhor compreensão de conceitos como polaridade, solubilidade e 

funções orgânicas. Esse fato pôde ser observado durante a realização do 

experimento, através dos questionamentos levantados pelos alunos e das questões 

propostas para serem respondidas em grupo, onde foi possível perceber que o 

experimento cumpriu seu objetivo. 



 Considerando o exposto acima, conclui-se que trabalhar os conteúdos de 

Química de forma contextualizada, pode contribuir positivamente para o aprendizado 

do aluno, pois este se envolve ativamente na realização das atividades, levando a 

uma aprendizagem mais significativa.  
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