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RESUMO 
 

 

RESGATE DA CULTURA QUILOMBOLA SOBRE PLANTAS MEDICINAIS DO CERRADO 

NO ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA E EM UMA FEIRA DE CIÊNCIAS 

 

 

O ensino, associado à cultura e aos saberes culturalmente acumulados, constitui um 

dos grandes desafios da escola brasileira contemporânea, condição que se estende 

ao ensino de Química, sua significância e aplicabilidade no dia a dia do aluno. Este 

estudo objetiva analisar as experiências vivenciadas pelos alunos da terceira série 

do Ensino Médio, a partir das experiências vivenciadas na Feira de Ciências, 

organizada a partir dos costumes e da cultura da Comunidade Quilombola do Cedro, 

na cidade de Mineiros, em Goiás. Pesquisa qualitativa, centrada na valorização dos 

saberes culturais da Comunidade Quilombola do Cedro, desenvolvida no espaço 

escolar e nas discussões em sala de aula e visitas externas, envolvendo alunos, 

professores, coordenadores da área de Ciências da Natureza (Biologia e Química) e 

membros da Comunidade Quilombola do Cedro. As análises e discussões, 

realizadas à luz da literatura consultada, indicaram incorporação e contribuições do 

multiculturalismo para o ensino de química orgânica, valorizando os saberes 

quilombolas sobre plantas medicinais do cerrado, na perspectiva da Alfabetização 

Científica e das ideias basilares do ensino CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente).  

 
 
 

Palavras-chave: Multiculturalismo. Ensino CTSA. Alfabetização científica. Ensino de 

Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

QUILOMBOLA CULTURE RESCUE ON MEDICINAL PLANTS OF THE CERRADO 

IN ORGANIC CHEMISTRY TEACHING AND AT A SCIENCE FAIR 

 

 

Teaching, associated with culture and culturally accumulated knowledge, constitutes 

one of the great challenges of contemporary Brazilian schools, a condition that 

extends to the teaching of Chemistry, its significance and applicability in the student's 

daily life. This study aims to analyze the experiences of third grade high school 

students, based on experiences at the Science Fair, organized based on the customs 

and culture of the Quilombola do Cedro Community, in the city of Mineiros, in Goiás. 

Qualitative research, focused on valuing the cultural knowledge of the Quilombola do 

Cedro Community, developed in the school space and in classroom discussions and 

external visits, involving students, teachers, coordinators of the Natural Sciences 

area (Biology and Chemistry) and members of the Quilombola Community of Cedar. 

The analyzes and discussions, carried out in the light of the consulted literature, 

indicated the incorporation and contributions of multiculturalism to the teaching of 

organic chemistry, valuing quilombola knowledge about medicinal plants from the 

cerrado, from the perspective of Scientific Literacy and the basic ideas of CTSA 

teaching (Science, Technology, Society and Environment). 

 

 

Keywords: Multiculturalism. CTSA teaching. Scientific literacy. Chemistry teaching. 
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                                   APRESENTAÇÃO 
 

 

A sociedade contemporânea tem experimentado uma contínua 

transformação, tanto do ponto de vista cultural, quanto estrutural, política, econômico 

e consequentemente social, não só a que a justifique como uma sociedade dos 

conhecimentos e da comunicação, a partir de uma concepção de sustentabilidade 

em que o empirismo se configure como matéria prima basilar para a construção do 

conhecimento científico, sendo capaz de transformar os desafios e possibilitar a 

realização dos ideais mais complexos. 

Frente aos inúmeros desafios, deve-se considerar o compartilhamento dos 

conhecimentos academicamente acumulados às novas gerações, a partir dos 

procedimentos e diretrizes didático pedagógicas de escolarização, como uma das 

fundamentais instrumentalizações para a preparação das novas sociedades. 

Diante da veemente necessidade de reconstrução de novas condutas 

educacionais, cuja solidez e qualidade, há décadas se vê preconizada e pautada 

nos princípios e fins da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada 

em 1996, como uma das ferramentas para imputar ao país a condição de nação em 

desenvolvimento, busca-se maneiras de aperfeiçoar os padrões estabelecidos. 

Deste modo e na perspectiva de contribuir para a formação de cidadãos 

criticamente capazes de exercer seus direitos e fazer garantir o pleno exercício da 

cidadania, que consiste no cumprimento consciente de suas obrigações, e, estando 

em atividade como docente em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, têm-se 

como contínuo objetivo instigar possibilidades, mecanismos, competências e 

habilidades a fim de obter-se resultados positivos individuais e sociais dos atores 

envolvidos. 

Enquanto docente do Ensino Fundamental e Médio, licenciado em Biologia 

pela Universidade Estadual de Goiás-UEG e graduado em Química pela 

Universidade de Brasília-UNB, com especialização latu sensu em Química, pela 

Universidade Federal de Lavras-UFLA; além de outros cursos de capacitação e 

atualização, na área de química, pela Universidade Federal de Goiás-UFG, busca-se 

o aprimoramento próprio assim como contribuir para uma nova concepção de 

competência e habilidade acadêmica.   
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Enquanto trajetória profissional na educação, cujo início se dá em 1994, no 

Colégio Estadual Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia-GO, ministrando a 

disciplina de Biologia, Química e Física, em um curso de Ensino Médio com 

Habilitação em Secretariado, por um período de 02 (dois) anos, até o ano de 1996 

quando retorno a cidade de Mineiros-GO, para continuar os trabalhos no magistério, 

ministrando dessa vez, as disciplinas de Ciências, Biologia e Química, para o Ensino 

Fundamental 2ª fase e Ensino Médio, respectivamente, no Colégio Estadual 

Professora Alice Pereira Alves, permanecendo, como docente, com carga horária de 

20 horas semanais, até a presente data. 

Exerce-se também à docência, na rede particular de ensino, desde o ano de 

2005, no Colégio Ágape-COC, ministrando a disciplina de Ciências para o Ensino 

Fundamental e Química para o Ensino Médio e coordenando a área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, com uma carga horária semanal de 10 horas. 

Em 2012, no curso de Farmácia da Faculdade Mineirense (FAMA), mantida 

pelo Centro de Ensino Superior Rezende & Potrich Ltda, atualmente denominada de 

Faculdade Morgana Potrich, (FAMP), com as disciplinas de Química Geral, Físico-

Química e Química Orgânica, para as turmas de 1º, 2º e 3º períodos do Curso de 

Farmácia. 

No ano de 2013, sob convite do então Prof. Gilson de Oliveira Martins, 

Subsecretário Estadual de Educação de Mineiros, assumimos a Coordenação do 

Ensino Médio da Regional, com o objetivo de orientar e capacitar os Coordenadores 

Pedagógicos e Docentes da Rede Pública Estadual de Educação, através dos 

Projetos e Programas voltados ao Ensino Médio, função exercida até o ano de 2016. 

Ao considerar toda essa vivência profissional e diante da oportunidade de 

realizar um curso strictu sensu, na área de formação e trabalho, oferecido por esta 

conceituada instituição, a Universidade de São Paulo (USP), bem como pela 

necessidade de capacitação continuada exigida para o exercício das atividades de 

docente, crescimento intelectual e pessoal, vislumbra-se a possibilidade de cumprir 

a meta traçada e planejada no curso de Mestrado Profissional em Química em Rede 

Nacional (PROFQUI), como componente do Projeto de Vida. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Saberes quilombolas  
 

 

A sociedade contemporânea vivência uma crise socioambiental, ativada e 

influenciada pelos modelos de produção e consumo, adotados pelas sociedades não 

tradicionais que, ao menos incentivaram ações que tem reclamado prejuízos à 

qualidade ambiental. Nesse contexto, reclames como os de Vitorassi et al. (2009, p. 

1), afirmam que “[...], mudanças profundas nos modos de produção e consumo, bem 

como nos valores e culturas hegemônicas, são urgentes[...].” 

Neste sentido, segundo Guimarães et al. (2009), ao analisar os emergentes 

problemas ocasionados pela crise socioambiental, deduz-se que um dos caminhos 

buscados pela sociedade contemporânea, para reduzir e ou prevenir as 

consequências de uma equivalência entre a degradação ambiental e a qualidade de 

vida intencionada pelas coletividades atuais, e a implementação de uma educação 

ambiental, tem se caracterizado como a prática social capaz de corroborar para os 

novos procedimentos estruturais da nova ordem social. 

Diante de tais perspectivas, reconhece-se a necessidade de articular modelos 

de produção e consumo aos novos procedimentos e conceitos de qualidade de vida 

e consequentemente de conhecimento, associado ao engajamento dos diversos 

sistemas culturais e sociais, a partir dos diferentes processos de capacitação e 

desenvolvimento de habilidade e competências profissionais, numa perspectiva 

interdisciplinar e multidisciplinar, embasado nos pilares da multiculturalidade. 

Portanto, compreende-se que a produção do conhecimento, envolve as inter-

relações socioculturais, considerando os aspectos natural e social, atribuídos ao 

desafio de reordenar e ou reestruturar um sistema educativo, capaz de considerar 

diferentes e complexos níveis de ensino e de aprendizagem, capaz de dar 

sustentação a um novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade 

socioambiental, segundo perspectivas de Jacobi, (2003). 

Os processos educativos, embora não tidos como procedimentos de 

escolarização, reconhecidamente em primeiro plano se dão por métodos informais, 

ou seja, sem uma estrutura organizacional sistematizada, em especial, porque em 
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sua maioria absoluta das comunidades e ou grupos, a troca de conhecimentos se 

dá, empiricamente, numa espécie de transmissão unidimensional, ainda que busque 

atender intencionalidades informalmente estabelecidas, quer pelo individuo, quer 

pela coletividade. 

Frente a tal concepção, a sociedade acadêmica, em sua história recente, em 

especial a partir da segunda metade do século XX, tem buscado de forma 

incansável e insistente, responder a indagações que infere sobre o relacionamento e 

implicações da denominada educação empírica e a escolarização sistematizada 

como a fonte para a produção do conhecimento científico. 

Os problemas emergentes, fundamentalmente provocados pelas crises 

socioambientais, tem impulsionado um procedimento de escolarização cujo foco tem 

sido a ampliação dos conceitos de conhecimento e de ciência, numa íntima relação 

entre ambiente, cultura, economia, política e sociedade como as pilastras para 

convivência em coletividade com qualidade (FREITAS, 2003). 

A partir deste entendimento, o presente estudo, analisa os costumes da 

comunidade cedrina do município de Mineiros-GO e a insere no contexto 

educacional com objetivo de construir o conhecimento químico, em específico, às 

funções orgânicas, e têm como resultado a prática pedagógica implícita nas feiras 

de ciências. 

Foram utilizadas perspectivas interdisciplinares, multidisciplinares e 

multiculturais dentro do próprio processo de escolarização, tomando como base a 

cultura quilombola, em especial o uso de plantas medicinais do cerrado. 

A produção do conhecimento envolve as inter-relações entre o meio natural, 

cultural e social, reconhece-se como desafio maior do que se pretende, a 

associação do ocasionísmo próprio do informal, do empírico à construção racional 

para a efetivação do conhecimento, sem desprezar os conceitos que historicamente 

elaborados por gerações antecedentes, imputando à formulação contemporânea a 

interpelação entre problema, metodologia e intencionalidade. 

A construção de metodologias e diretrizes didáticas e paradidáticas nas 

questões étnico-raciais, ainda que contextualizadas, se apresentam como uma 

problemática aquém de se dar por esgotada e, que muitas lacunas permanecem a 

espera de respostas minimamente elaboradas a partir das inquietudes vivenciadas 

no dia a dia do aprendiz, daí a importância de estudos direcionado à análise nas 
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contribuições culturais e sociais empíricas para a construção do conhecimento 

científico (RODRIGUES; SILVA, 2021). 

Na perspectiva de que são os indivíduos, que em defesa de suas 

intencionalidades, coletivamente formulam os conceitos, as definições e os métodos 

de construção do conhecimento, esta investigação busca compreender os 

contributos das experiencias não sistematizadas, vivenciadas popularmente para o 

aprendizado em Química Orgânica, pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio de 

uma escola privada do município de Mineiros-GO. 

A partir da preparação de uma Feira de Ciências, em específico, 

considerando as experiências culturais Quilombola na utilização de Plantas 

Medicinais do Cerrado, construir novos conhecimentos químicos e valorizar os 

saberes tradicionais. 

Neste cenário e associado à afirmação de Guarim Neto e Carniello (2007, 

p.110-11), de que são nos “[...], espaços onde as relações são mantidas, 

perpetuadas e ressignificadas no âmbito de seus símbolos, crenças, fraternidade e 

amor ao próximo e ao ambiente, [...],”, portanto, na cultura e saberes das 

comunidades tradicionais, que diretamente conectados às suas necessidades e aos 

seus ambientes materiais, constroem as bases para a configuração do 

conhecimento e a produção de novos conhecimentos. 

Compreendendo que a escolarização, enquanto atividade formalmente 

sistematizada, pode e deve assumir um papel expressivo para a releitura dos 

saberes culturais e historicamente acumulados, a exemplo daqueles dos povos 

quilombolas, que segundo (BARROS, 2017), além de oportunizar reconhecimento e 

consequente valorização de tais práticas culturais e costumes, retroalimenta novas 

práticas pedagógicas aplicáveis no cotidiano do contexto escolar.  

Sob a visão de que é efetivamente possível usar o conhecimento empírico, 

em especial o da comunidade Quilombola do Cedro, quanto ao uso das plantas 

medicinais do cerrado, realizou-se o planejamento e execução da Feira de Ciências 

com o intuito de estimular o ensino de funções orgânicas na disciplina de química 

orgânica. 

Assentado na intencionalidade de reconhecer aqueles saberes como matéria 

prima para a produção do conhecimento sistematizado, o presente estudo, a partir 

da inquietação, cuja centralidade reconhecida pelas limitações próprias das 

investigações dessa natureza, deriva da possibilidade de, ocupando-se de saberes 
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populares culturalmente perpetuados, motivar a promoção de vivências acadêmicas 

e produção de novas informações experenciadas sistematicamente. 

Frigo (2006, p. 9) afirma que 

No contexto educacional, as experiências cotidianas têm papel 
fundamental na construção de um novo saber. A inserção do 
conhecimento de mundo dos sujeitos no processo de ensino-
aprendizagem pode contribuir decisivamente para a problematização 
dos saberes em uma dimensão associada ao processo sócio-
histórico de cada um dos sujeitos, de modo a possibilitar um 
processo pedagógico que vá ao encontro dos anseios, dos 
interesses dos sujeitos e, por essa via, conduzindo-os a um saber 
significativo no que tange seus modos de vida, bem mesma quebra 
de paradigmas. 

De acordo com Frigo (2006), a compreensão de que a relação prática-teoria e 

o contexto em que se experimenta o estreito convívio social e seus consequente 

confrontos, em especial, os ocorridos nas fases introdutórias dos novos paradigmas, 

tem se mostrado como instrumentos fundamentais para e no processo de 

escolarização das novas gerações. 

No contexto escolar do Brasil contemporâneo, experimenta-se considerável 

número de procedimentos didáticos e pedagógicos, na perspectiva de garantir uma 

aprendizagem significativa e, nesse cabedal de proposições, analisa-se as 

implicações das Feiras de Ciências para a construção de novos conhecimentos, em 

especial no que tange a contextualização a partir da ocupação dos saberes 

empíricos, culturalmente acumulados pelos convivas da Comunidade Quilombola do 

Cedro, para o ensino da Química Orgânica, enquanto componente curricular da 3ª 

série do ensino médio de uma unidade escolar de Mineiros, ao Sudoeste do estado 

de Goiás, mantida pela iniciativa privada. 

À esse respeito Chassot (2011, p. 215) afirma que, 

[...] Quando se olha a posição da Escola colocada entre Academia 
produtora da Ciência, e a comunidade, detentora do saber popular, a 
vemos cortejando o saber acadêmico, que não conhece, mas precisa 
transmitir, e até desprezando o saber popular, que ela também não 
entende e que não tem a validação da Academia.  

Dessa forma, se faz necessário reconhecer que o conhecimento tradicional e 

culturalmente acumulado, construído a partir da convivência dos indivíduos em 

determinado contexto, estabeleça a base para a construção de novas concepções a 
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respeito dos saberes academicamente sistematizados como ciência, 

contemporaneamente aceito pela comunidade científica. 

Por conseguinte, ao reconhecer a Comunidade Cedrina, localizada a 

aproximadamente 5 Km (cinco quilômetros) do centro urbano do município de 

Mineiros, ao Sudoeste do Estado de Goiás, como núcleo destes saberes 

tradicionais, reconhecidos empiricamente pela comunidade local e regional, buscou 

nesta investigação, associá-los como procedimentos didáticos constitutivos das 

atividades escolares, para o ensino do componente curricular de Química Orgânica 

a ser ministrado aos alunos da 3ª (terceira) série do Ensino Médio. 

A Associação dos Moradores do Cedro, cuja sede está situada na Chácara 

das Flores, local que subsidiou a coleta de algumas informações para o 

desenvolvimento da pesquisa, abriga também, o Centro Comunitário e o Laboratório 

de Plantas Medicinais (Figura 1), parte do Assentamento Chico Moleque. 

 

 

Figura 1. Localização da Comunidade do Cedro em Mineiros-GO (17º 34‟8” S; 52º 
33‟3” O) e Localização do P. A. Chico Moleque em Santa Rita do 
Araguaia-GO (17º 9‟25” S; 52º 58‟5” O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagens do site: www.ibge.com.br, diagramada por Fernando Thiago (2010). 

 

A comunidade Quilombola do Cedro, figura como base cultural para este 

estudo, a partir de sua prática e uso de plantas medicinais do bioma cerrado, 

acumulados ao longo de sua história e apresentados como saberes empíricos 
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durante a realização da Feira de Ciências, como instrumentalização didático 

pedagógico, para as atividades do componente curricular de Química Orgânica, 

ministrado na 3ª (terceira) série do Ensino Médio. 

Thiago (2011, p. 14-5) ao caracterizar a Comunidade do Cedro, afirma que: 

 

A comunidade do Cedro trabalha com diversas espécies de plantas 
medicinais, [...], que servem de matéria-prima para a preparação de 
remédios fitoterápicos feitas no Laboratório de Plantas Medicinais do 
Cedro com fins de comercialização ou doação ou feitas em suas 
casas para o próprio consumo.  
A utilização de plantas medicinais e a preparação de remédios 
fitoterápicos configuram-se como uma atividade social, econômica e 
ecologicamente viável, na qual identificamos que o conhecimento 
tradicional é transmitido no âmbito familiar, mas também ocorrem 
conhecimentos que são obtidos em cursos e seminários específicos. 

 

Por assim, justificadas as intencionalidades desta investigação e, a partir dos 

saberes empiricamente acumulados, associa-se ao ensino de química orgânica, 

conteúdo de química para o ensino médio, a inquietação, como (e se), os 

conhecimentos de Química Orgânica corroboram para a reelaboração de saberes 

culturalmente acumulados a partir dos conteúdos de ensino na escola? 

 

 

1.2 Problemática 
 

 

Sabe-se que o ensino de Química, a partir dos procedimentos pedagógicos 

mais recentes, tem buscado incorporar procedimentos metodológicos inovadores e 

que rompa com as práticas e metodologias tradicionais, centradas na 

supervalorização dos conhecimentos admitidos pela escola como ciências, além da 

centralidade dada à figura do professor, em detrimento aos conhecimentos prévios 

dos alunos, quais pouco ou quase nada eram admitidos no ambiente escolar como 

resultado de um processo de aprendizagem e que pudesse contribuir para a 

construção de um novo contexto social. 

Neste sentido, admite-se que a monoculturalidade, base das práticas 

anteriores, necessariamente deve sucumbir-se ao processo de desconstrução das 

velhas tendências homogeneizadoras e neutras das contextualizações ambientais, 
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culturais e sociais do aprendiz, até então fortemente presentes nas atividades 

escolares desenvolvidas. 

Sabe-se que na escola brasileira, muitas das atividades propostas no 

ambiente escolar, a exemplo para o Ensino de Química, em considerável número de 

vezes, as nossas matrizes culturais são notadamente desconsideradas, impondo ao 

aluno deste modelo de ensino, uma sujeição a caracterização dada ao indivíduo 

enquanto sujeito indiferente, isento culturalmente, ainda que este possua prévios 

conhecimentos originários de ambiente familiar e social, conforme defende 

(REGIANI; DI DEUS, 2013) 

Frente a tais observações, comunga-se com Cabral (2021, p. 11) ao afirmar 

que 

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. 

 

Ao analisarem as influências e contribuições das matrizes indígenas e 

afrodescendentes para a produção e promoção dos saberes, evidenciando-se como 

uma das inesgotáveis fontes de propagação dos fatores responsáveis pela 

pluralidade cultural no espaço escolar, Candau e Moreira (2008, p. 12) afirmam 

 
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. 

 

Reconhece-se que, na formulação do Currículo Escolar Brasileiro, tal 

padronização cultural também ocorre na disciplina de Química, consequência de sua 

caracterização como conhecimento técnico-científico arquitetado historicamente por 

brancos e europeus. Assim, segundo Pinheiro e Rosa (2018), justificam-se a 

promoção de estratégias e procedimentos interrelacionados a abordagens 

metodológicas que valorizem as matrizes e heranças étnicas e histórico-culturais de 

aprendizes e de ensinantes. 
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1.3 Justificativa 
 

 

As proposições legais analisadas, não só tem reconhecida a 

imprescindibilidade, como volta insistentemente suas recomendações para a urgente 

necessidade de tomar como bases metodológicas para o Ensino, a exemplo, o de 

Química, as contextualizações originárias do aprendiz, quer seja cultural, social, 

política e econômica, quer de gênero, etnia e cor. 

Deste feito, as regras apreciadas convergem e apresentam um forte apelo em 

relação a sua aplicabilidade, seja de caráter geral, quanto a urgente necessidade de 

atender aos insistentes reclames, quais em direta e estreita associação aos 

interesses multiculturais, políticos e sociais da sociedade brasileira contemporânea, 

e indiretamente, pelo reconhecimento dos saberes populares que caracterizam os 

contextos originários dos aprendizes e usuários das instituições escolares. 

Nesta perspectiva, o Ensino Médio enquanto etapa final da escolarização 

básica no Brasil, com o objetivo de preparar o indivíduo para sua inserção social, 

política e cultural, para o Ensino de Química, carece de procedimentos 

metodológicos capazes de aprofundar a definição das competências e habilidades 

necessárias para atender aos novos rumos e consequentes desafios da sociedade 

contemporânea. 

As constantes transformações e ou evoluções dos processos de produção, 

distribuição e consumo de bens, serviços e tecnologias, em aceleradas 

transformações, que em síntese, determinam as competências e habilidades 

centrais a serem promovidas no âmbito de cada um dos ambientes, certamente 

associadas as múltiplas interfaces do conhecimento, compõe o cabedal de saberes 

para a plena compreensão dos novos rumos e desafios, em que e para que se 

discute o processo de ensino-aprendizagem, suas metodologias, suas abordagens e 

suas estratégias educativas para o ensino. 
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1.4 Objetivos 
 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 

• Analisar as experiências vivenciadas pelos alunos da terceira série do 

ensino médio em uma Feira de Ciências sobre a cultura da Comunidade 

Quilombola do Cedro relacionando estas com o ensino da química 

orgânica, na cidade de Mineiros, em Goiás. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

✓ Relacionar o Ensino de Química Orgânica com as matrizes culturais e o 

uso de Plantas Medicinais próprias da Comunidade Quilombola do Cedro; 

✓ Elaborar material didático sobre química orgânica a partir dos 

conhecimentos sobre plantas medicinais do cerrado da comunidade 

quilombola do cedro.  

✓ Planejar e executar uma Feira de Ciências no intuito de estimular o ensino 

e aprendizagem de funções orgânicas na disciplina de química e valorizar 

os saberes da Comunidade Quilombola do Cedro. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

A educação brasileira vem experimentando nos últimos anos de sua história 

organizacional, especialmente a partir da primeira metade do século XX, em que se 

observou alterações de diferentes aspectos e intencionalidades, desde a 

composição de seus currículos, à formulação de proposições e cenários 

metodológicos de maneira geral, e neste sentido, o ensino de química, a exemplo de 

outras ciências, foi objeto de alterações e mudanças substanciais. 

Segundo Rocha Vasconcelos (2016), essas alterações, desde a significativa 

contextualização dos conteúdos e dos métodos de ensino desenvolvidos no 

ambiente escolar à formação de seus professores, se impuseram sob patamares 

emergenciais, tendo em vista, a precisão de suplantar outrora metodologias 

centradas apenas nos fazeres acadêmicos, cada vez mais distantes das 

aplicabilidades ativas das ciências. 

Sob esse entendimento, neste capítulo, apresentam-se os discursos a 

respeito da associação metodológica do multiculturalismo, como base para a 

construção de novos conhecimentos, cuja significância se aplique ao cotidiano do 

aprendiz, concebidas a partir do desenvolvimento de atividades voltadas a 

instrumentalização para a resolução de problemas, ainda que através da aplicação 

de teorias, métodos e técnicas apreendidas no ambiente escolar. 

O capítulo inicia-se, no entanto, por concepções e considerações à respeito 

do ensino de Química no Brasil. 

 

 

2.1 O Ensino de química no Brasil: concepções e proposições legais 
 

 

O Conselho Nacional de Educação, visando atualizar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, publica a Resolução nº 3, de 21 de 

novembro de 2018, norteando procedimentos e direcionamentos, a partir de um 

currículo organizado por áreas de conhecimento, sob intuito de promover uma 

escolarização capaz de desenvolver valores como sensibilidade e a solidariedade, 

considerado as bases para a cidadania. 
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Ao apresentar os novos direcionamentos para esta etapa de escolarização, 

posteriormente promulgados pela Resolução CNE/CEB nº 3/2018, oriunda do 

Parecer CNE/CEB nº 3/2018, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação, através do Departamento de Políticas de Ensino Médio (2006, p. 7), 

afirma que “O grande avanço determinado por tais diretrizes consiste na 

possibilidade objetiva de pensar a escola a partir de sua própria realidade, 

privilegiando o trabalho coletivo.”). 

Assim, segundo SEB/DPEM (2006, p. 8) 

Ao se tratar da organização curricular tem-se a consciência de que a 
essência da organização escolar é, pois, contemplada. Por outro 
lado, um conjunto de questões emerge, uma vez que o currículo traz 
na sua construção o tratamento das dimensões histórico-social e 
epistemológica. A primeira afirma o valor histórico e social do 
conhecimento; a segunda impõe a necessidade de reconstruir os 
procedimentos envolvidos na produção dos conhecimentos. 

Alertam ainda, os propositores que “[...]. Além disso, a política curricular deve 

ser entendida como expressão de uma política cultural, na medida em que seleciona 

conteúdos e práticas de dada cultura para serem trabalhados no interior da 

instituição escolar. [...]” (SEB/DPEM, 2006, p. 8), afirmação justificada pelos Incisos 

I, III e IV do Art. 35 da Lei nº 9394/96 ao determinar como finalidades do Ensino 

Médio  

[...] 
Art. 35. [...]: 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 
de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina. 
[...]. 
(LDB, 2020, p. 25). 

 

Pensando o Ensino Médio enquanto fase final da educação básica brasileira, 

a Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação, ao 
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apresentar os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Parte III – 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, afirma  

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 
envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 
práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 
contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais 
amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma 
visão de mundo. [...]. (PCNEM, 2018, p. 6). 

Sob essa abrangência, o Ensino Médio no Brasil, tem como finalidade básica 

promover um aprendizado capaz de fornecer não apenas habilidades para a 

consolidação do conhecimento técnico, mas também, para a ampliação cultural e 

para o desenvolvendo de mecanismos necessários à interpretação das ocorrências 

naturais, sua compreensão dos processos, equipamentos e metodologias para 

associação do dia a dia social e profissional, base para a articulação de uma visão 

do mundo natural e social. 

Isso implica, instrumentalizar, diretamente a construção de uma visão ativa de 

vivência e convívio harmônico entre o cultural, o político, o econômico e histórico 

social, como base de sustentação para o entendimento e percepção de um 

aprendizado efetivo e de caráter prático e decisivo para a vida em sociedade.     

Pensado como um componente curricular da Área de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias, composta pelas disciplinas de Biologia, Física e Química para o 

Ensino Médio, segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 

publicadas em 2006, pela Secretaria de Educação Básica, do Ministério da 

Educação (2006, p. 104)  

[...], a Química tem sua razão de ser, sua especificidade, seu modo 
de interrogar a natureza, controlar respostas por meio de 
instrumentos técnicos e de linguagem peculiares, identificando as 
pessoas que os dominam como químicos ou educadores químicos. 
(BRASIL, 2006, p. 104) 

Visando promover uma ação formativa centrada na compreensão dos 

procedimentos e atitudes que envolvem o desenvolvimento das habilidades, 

competências e valores, como condicionantes para a integração do indivíduo à vida 

comunitária, o ensino de Química passa a figurar como uma instrumentalização para 

o aprofundamento dos saberes culturalmente acumulados. 
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Para as autoridades educacionais brasileiras, os conhecimentos químicos 

devem explicitar de maneira clara e objetiva, “[...] o caráter dinâmico, 

multidimensional e histórico, [...]” (BRASIL, 2006, p. 104), numa clara perspectiva de 

que os atuais procedimentos para as práticas pedagógicas, atualmente praticadas 

pelas escolas brasileiras, para o ensino de química, devem buscar 

incondicionalmente um olhar articulado e que contribua efetivamente  para que o 

aprendiz se compreenda como um agente efetivo da sociedade em permanente 

transformação. 

Com essa visão, segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino de Química, 

[...]. Espera-se no ensino médio, que a Química seja valorizada na 
qualidade de instrumento cultural essencial na educação humana, 
como meio coparticipante da interpretação do mundo e da ação 
responsável na realidade. (BRASIL, 2006, p. 109). 

Nesta perspectiva, o Ensino de Química deve responder pela expansão do 

entendimento de que, 

A Química estrutura-se como um conhecimento que se estabelece 
mediante relações complexas e dinâmicas que envolvem um tripé 
bastante específico, em seus três eixos constitutivos fundamentais: 
as transformações químicas, os materiais e suas propriedades e os 
modelos explicativos (BRASIL, 2002). Assim, assume-se, na 
condição de compor a base curricular nacional, uma organização do 
conhecimento químico que se estrutura a partir dos três eixos acima 
mencionados, que, dinamicamente relacionados entre si, 
correspondem aos objetos e aos focos de interesse da Química, 
como ciência e componente curricular, cujas investigações e estudos 
se centram, precisamente, nas propriedades, na constituição e nas 
transformações dos materiais e das substâncias, em situações reais 
diversificadas. (BRASIL, 2006, p. 110). 

A fim de equacionar lacunas apresentadas no ensino de Química, enquanto 

componente curricular do Ensino Médio, capaz de humanizar, individual e ou 

coletivamente, os conhecimentos químicos academicamente estabelecidos, tem 

requerido uma tomada de decisão e realinhamento de postura, que permita utilizar 

esses conhecimentos como instrumentos para reconhecer as implicações de suas 

aplicabilidades sociopolíticas, econômicas e ambientais. 

Neste sentido, a Resolução CNE/CEB Nº 3, de 21 de novembro de 2018, 

estabelece no inciso III, do Art. 12, ao atualizar as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio, define objetivamente a intencionalidade para o ensino de 
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Química a exemplo dos componentes curriculares que compõe a área das ciências 

da natureza e suas tecnologias  

 

[...] 
Art. 12 A partir das áreas do conhecimento e da formação técnica e 
profissional, os itinerários formativos devem ser organizados, 
considerando: 
[...] 
III - ciências da natureza e suas tecnologias: aprofundamento de 
conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos 
em contextos sociais e de trabalho, organizando arranjos curriculares 
que permitam estudos em astronomia, metrologia, física geral, 
clássica, molecular, quântica e mecânica, instrumentação, ótica, 
acústica, química dos produtos naturais, análise de fenômenos 
físicos e químicos, meteorologia e climatologia, microbiologia, 
imunologia e parasitologia, ecologia, nutrição, zoologia, dentre 
outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta 
pelos sistemas de ensino; 
[...] 
(CEE/CEB, 2018, p.7) 

 

Explicita ainda o referido documento, em seus parágrafos § 1º e § 2º do Art. 

12, os direcionamentos a serem dados, estabelecendo:  

 

[...] 
§ 1º Os itinerários formativos devem considerar as demandas e 
necessidades do mundo contemporâneo, estar sintonizados com os 
diferentes interesses dos estudantes e sua inserção na sociedade, o 
contexto local e as possibilidades de oferta dos sistemas e 
instituições de ensino. 
§ 2º Os itinerários formativos orientados para o aprofundamento e 
ampliação das aprendizagens em áreas do conhecimento devem 
garantir a apropriação de procedimentos cognitivos e uso de 
metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil, e organizar-se 
em torno de um ou mais dos seguintes eixos estruturantes: 
[...] 
(CEE/CEB, 2018, p.7). 

 

Recomendam ainda que, os procedimentos educacionais devem considerar 

que a Química emprega uma linguagem própria, tanto para a demonstração do real, 

quanto para as transformações químicas, fazendo isso através de símbolos, 

fórmulas, convenções e códigos, que impõe ao aprendiz o desenvolvimento de 

competências correspondentes a fim de distinguir, entender e utilizar, consideradas 

as particularidades das informações e representações simbólicas de tais 

transformações químicas. 
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As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio recomendam 

entre outras ações que, 

 

[...] ... é necessário que a organização curricular e o tratamento do 
conteúdo expressem a diversidade, rompendo com o monocul-
turalismo, valorizando e pluralidade que existe em nossa sociedade, 
[...]. 
[...] o que se espera é que os professores procurem novas 
abordagens para o tratamento conceitual e não repitam a tradicional 
divisão da Química em Química Geral, Físico-Química e Química 
Orgânica, [...]. (BRASIL, 2006, p. 128). 

 

Na direção de tais orientações, os conteúdos de Química devem partir de 

tópicos que exprimam a contextualização do aprendiz enquanto agente das 

transformações a partir do espaço escolar, promovendo a estreita relação do 

conhecimento sócio culturalmente acumulado, e os novos conhecimentos e suas 

interrelações conceituais e factuais, ainda que complexas. 

Por assim, as complexidades próprias do conhecimento científico, precisam 

ser aceitas como ferramentas motivadoras da releitura a ser processada no 

ambiente escolar, em especial pelas lentes do conhecimento próprios da Química. A 

partir desta percepção, reconhece-se que os conteúdos da Química para o Ensino 

Médio, efetivamente, ganham flexibilidade e interatividade, o que permitirá 

desenvolver metodologicamente, o ensino da Química a partir de situações-

problemas. 

As Orientações Curriculares para o novo Ensino Médio no Brasil, reconhecem 

e recomendam que para esta releitura,  

 

[...], é preciso que se desenvolvam também habilidades e 
competências de identificar fontes de informação e de formas de 
obter informações relevantes em Química, sabendo interpretá-las 
não só nos seus aspectos químicos, mas considerando também as 
implicações sociopolíticas, culturais e econômicas. Para dar conta de 
tais interpretações, são necessárias competências e habilidades de 
reconhecer os limites éticos e morais do conhecimento científico, 
tecnológico e das suas relações. O mundo atual exige mais do que a 
interpretação das informações. (BRASIL, 2006, p. 128). 

 

De fato, nesta perspectiva, compreende-se que independente da proposta 

didático-metodológica pretendida pelo professor, vale consideravelmente 
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compreender a urgente necessidade de abandonar o olhar clássico dos saberes 

químicos dos programas até então operacionalizados.  

 

 

2.2 Multiculturalismo e ensino de ciências e de química no Brasil 
 

 

O multiculturalismo possui como conceito a existência de diversas culturas em 

um mesmo lugar, território, pais e outros. De acordo com Moreira e Candau (2013) é 

necessário a aceitação das interculturalidades e perspectiva das relações culturais, 

das renovações culturais, da hibridização das culturas e da vinculação das 

diferenças e desigualdades, sugerindo assim o desenvolvimento de uma educação 

intercultural no meio pedagógico. 

Ao compreender conceitualmente o termo multiculturalismo, como a inter-

relação de várias culturas em um mesmo ambiente, conforme esclarecem Moreira e 

Candau (2008), estabelece-se uma comparação de características marcantes das 

sociedades contemporâneas, nos termos do pluralismo cultural, o qual tem sua 

origem, enquanto conceito, aposto às investigações em ciências sociais. 

Em síntese, a ideia de multiculturalismo, implica na interligação cultural dos 

agentes socialmente ativos em um determinado contexto. Tal visão, reconhece que 

conceitualmente o multiculturalismo, tem ampla abrangência na relação cultural, que 

em si, questiona a ideia de que os hábitos e costumes de um grupo poderiam ser 

superiores a outros. 

Admitindo-se que as discussões sobre as diferentes formas de conhecimento 

e seus consequentes conceitos, tem experimentado uma considerável ampliação, 

em especial nas últimas décadas, reconhece-se que a associação multiculturalismo 

e ciências é condição elementar para o desenvolvimento de habilidades e 

competências que pode permitir aos estudantes, interpretar, compreender e utilizar 

os conceitos científicos em seu cotidiano, além do ambiente escolar. 

Neste sentido Rosa, Almeida e Correia (2020, p. 727) afirmam que, “[...]. 

Existe um esforço para compreender os limites do que se denomina ciência, bem 

como a melhor maneira de lidar com esse debate no contexto do ensino de 

Ciências. [...].” 
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Com esse foco, têm-se observado uma convergência para compreensão de 

que, epistemologicamente o universalismo, o multiculturalismo e o pluralismo 

cultural, têm constituído os objetos centrais nas disputas acadêmicas, a fim de 

estabelecer novos parâmetros para a conceitualização de ciências e 

consequentemente suas implicações nas ações de ensiná-la e ou problematizar o 

seu currículo. 

Nas pertinentes discussões, a emergente abordagem conceitual de ciência 

sob um novo aspecto e abordagem do que se entende por ciência, Rosa, Almeida e 

Correia (2020, p. 727) consideram que, “[...], a partir das discussões frente a 

convergências e divergências do universalismo, do multiculturalismo e do pluralismo 

epistemológico, [...].” é possível problematizar uma nova disposição epistemológica, 

que possa contribuir para ponderações pertinentes à variável social. 

Nesta visão, Lufti (2005, p. 16), ao referir-se ao aspecto social, afirma que 

“[...], o universo social é onde pessoas, grupos e instituições que dele participam se 

definem pelas relações de concorrência e poder que estabelecem entre si, visando a 

hegemonia simbólica e material sobre esse universo de atividade e de saber.” 

Portanto, considerando que as divergências conceituais, sob a visão própria 

do contraditório ao explicar determinados fenômenos, instrumentalizam um conjunto 

de perspectivas, as quais ainda que conflitantes, aproximam os díspares aspectos 

teóricos contidos nas denominadas inovações epistemológicas, que ora passam a 

instrumentalizar a compreensão da ciência enquanto manifestação sociológica, 

corroborando para o entendimento defendido por Candau e Moreira (2021, p. 32) 

quando afirmam que para os dias atuais a ciência neste prisma 

 

[...] relaciona-se com a concepção de conhecimento com que 
operamos na escola, [...]. 
[...] a escola como instituição está construída tendo por base a 
afirmação de conhecimentos considerados universais, uma 
universalidade muitas vezes formal que, se aprofundarmos um 
pouco, termina por estar assentada na cultura ocidental e europeia, 
considerada como portadora da universalidade. 

 

Tais concepções tem justificado as constantes discussões a respeito dos 

processos e procedimentos didáticos pedagógicos que contextualiza o espaço 

temporal e territorial da escola, a partir da ideia de que essa instituição, a escola, 

deve ocupar a condição de agente dinamizador da materialização e do equilíbrio 
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desses contextos e natureza dos conhecimentos a serem inseridos nos fazeres 

curriculares das instituições escolares. 

Em colaboração com esse discurso, Santos et al (2018, p. 248) afirmam que: 

Em especial no Brasil, por ser considerado um país multicultural e de 
uma diversidade cultural ímpar. No universo do ensino destacamos a 
perspectiva intercultural, enquanto ferramenta de mobilização dos 
contextos culturais e educativos. [...]. Desse modo, a escola e, por 
conseguinte os atores sociais que estão inseridos no contexto 
escolar, tem a desafiadora missão de refletir sobre esses aspectos, 
sobretudo, na promoção da interação entre grupos de diferentes 
culturas enquanto viés de produção de conhecimento, reconhecendo 
os vários processos construídos pela inter-relação cultural. 

Há que considerar ainda, aos olhares, a função institucional e social da 

escola, em razão de que a valorização da diversidade cultural, tem se constituído 

como instrumentalização teórica, na construção da concepção de matriz multicultural 

para o ensino de ciências nas unidades escolares brasileiras atuais. 

A Unesco, enquanto importante organização internacional vinculado aos 

processos educativos, admite como base conceitual para o termo Diversidade 

cultural1,  

[...] multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e 
sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são 
transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade 
cultural se manifesta não apenas nas variadas formas pelas quais se 
expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da 
humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas 
também, através dos diversos modos de criação, produção, difusão, 
distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam 
os meios e tecnologias empregados. (UNESCO, 2005, p. 5). 

Reconhecendo-se que nos espaços e tempos escolares a diversidade 

cultural, enquanto aspecto político constituído, segundo Santos et al (2018, p. 249), 

“[...] se faz por meio de no mínimo duas culturas: a cultura da ciência, representada 

pelos professores e recursos didáticos, e a dos estudantes, originadas do contexto 

social que cada um está inserido”. 

Para tanto e sendo observado as discussões que envolvem a diversidade 

cultural e o ensino de ciências, as quais se tornam fundamentais para compreender 

como se integram assas relações no dia a dia vivenciado nos ambientes escolares, 

 

1 Grifo nosso. 
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especialmente no Brasil, estabelece-se parâmetros norteadores na intenção de 

expor suas caracterizações e particularidades pluriculturais. 

Admitindo-se ainda que no Brasil, por sua caracterização pluricultural, na 

prática, o fazer didático pedagógico no ambiente escolar tem corroborado para o 

entendimento de que nos espaços internos das unidades escolares, a sabedoria 

cultural dos aprendizes pouco serve para ampliação das ideias científicas, mas sim 

para substituição por saberes científicos, segundo análise de Santos et al (2018). 

Portanto, os debates a respeito dos processos e discussões inerentes ao 

ensino de ciências, em especial na escola de ensino médio no Brasil, justificam-se 

em si mesmos a partir da intencionalidade de estabelecer uma base didático-

metodológica para o ensino das ciências, considerando a inteira relação e diálogo 

entre multiculturalismo, perspectiva intercultural e diversidade cultural. 

As inquietações constantemente presentes nos discursos sobre 

multiculturalismo e a construção do conhecimento, tem tomado como base, as 

diferentes concepções e natureza desse mesmo conhecimento e o contexto do 

ensino das ciências, em especial no cenário da escola brasileira.  

A exemplo, Dos Santos e De Oliveira (2017, p. 2) consideram que,  

Um olhar multiculturalista da educação científica reforça que, todas 
as formas de conhecimento precisariam fazer parte do universo das 
escolas. Mesmo que tais conhecimentos por vezes sejam 
questionados quanto a sua confiabilidade. Para tanto, na construção 
do conhecimento existem várias forças que vem convergindo no 
sentido de buscar entender e demarcar o lugar dos saberes 
construídos na nossa sociedade. 

É convergente o ponto de vista de que existe uma forte relação entre cultura e 

educação, conforme sustentam Candau e Moreira (2013, p.159) ao afirmarem que 

não 

Há educação que não esteja imersa na cultura da humanidade e, 
particularmente, do momento histórico em que se situa. A reflexão 
sobre esta temática é co-extensiva ao próprio desenvolvimento do 
pensamento pedagógico. Não se pode conceber uma experiência 
pedagógica “desculturizada”, em que a referência cultural não esteja 
presente. A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. Portanto, 
as relações entre escola e cultura não podem ser concebidas como 
entre dois pólos independentes, mas sim como universos 
entrelaçados, como uma teia tecida no cotidiano e com fios e nós 
profundamente articulados. (CANDAU; MOREIRA, 2013, p.159). 



36 
 

Esse entendimento corrobora para compreensão de que o conhecimento de 

que trata o contexto escolar, não deve distar-se do viés culturalmente construído e 

consequentemente da concepção que se opera no ambiente escolar, e que a partir 

deste, sustenta a visão de mundo, de sociedade e de ciência que se quer construir e 

difundir às novas gerações. 

A escola, segundo Candau e Moreira (2013, p. 32) enquanto instituição, “[...] 

está construída tendo por base a afirmação de conhecimentos considerados 

universais, uma universalidade muitas vezes formal [...],” o que de fato impõe aos 

seus agentes e conviventes, a necessidade de compreender além dos discursos, as 

bases epistemológicas das práticas pedagógicas materializadas no ambiente escolar 

cotidianamente. 

A partir dessa ponderação preponderante que a escola deve se preocupar, 

como verdadeira essência, em “[...] equilibrar o diálogo sobre a natureza do 

conhecimento e quais conhecimentos podem ou devem fazer parte dos currículos 

escolares. [...]”, conforme defendem Dos Santos e De Oliveira (2017, p. 2).  

No Brasil, reconhecido como uma nação de uma multiculturalidade gigantesca 

sustentada por uma não menor diversidade cultural, necessário se faz compreender 

a ação educativa a partir de uma perspectiva intercultural, capaz de caracterizar 

como instrumento de mobilização e convergências dos contextos culturais e 

educativos, bases para a construção do conhecimento. 

Comungando-se da concepção defendida por Candau e Moreira (2013), há 

que considerar que determinados atributos implicam em reflexões, a exemplo da 

promoção determinada pela inter-relação dentre os distintos grupos culturais, 

definitivamente separados a partir do espectro essencialista das culturas e de suas 

caracterizações culturais, os quais permitem compreender os procedimentos de 

hibridização cultural comuns nas sociedades contemporâneas. 

Neste contexto, entende-se a escola e, por imediato os agentes inseridos 

naqueles contextos, temporal e territorial, como detentores de desafiador encargo de 

análise a respeito de tais condicionantes, especialmente no que diz respeito a 

ascensão ao intercâmbio dentre grupos, ainda que de desiguais culturas no tocante 

à produção de conhecimento, a partir da inter-relação cultural. 

Importa considerar ainda, o relevante processo de busca pela identificação e 

valorização da diversidade cultural, comumente presente no ambiente escolar, como 
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ferramenta essencial para a construção de uma concepção multicultural no ensino e 

construção de conhecimentos. 

Nestes termos, entende-se que a diversidade cultural mormente é 

manifestada por além de múltiplas formas pelas quais o indivíduo se expressa, 

condição que segundo Dos Santos e De Oliveira (2017), valoriza a transmissão dos 

conhecimentos acumulados via desenho cultural das sociedades em seus 

respectivos espaços, temporal e territorial, através da multiplicidade que as 

caracterizam como promotoras daquelas expressões culturais.  

Destarte, diante do conjunto de expressões e intencionalidades, explícitas e 

ou implícitas no ambiente escolar, em especial nos espaços das salas de aula, é 

preciso reconhecer a disparidade cultural presente, nitidamente representadas pela 

cultura própria do conhecimento científico, constituída pela ação dos agentes e 

docentes, que em suas práticas lançam mãos de processos, procedimentos e 

recursos didáticos, intencionadamente sistematizados, e a dos estudantes, 

incondicionalmente originadas do ambiente social externo ao espaço escolar em que 

estão inseridos. 

Nesta visão, compreende-se que a promoção da ciência está condicionada ao 

ser humano enquanto agente de sua construção, portanto, dependente das relações 

históricas e culturais, as quais têm se constituído de sobremaneira, como uma 

efetiva ocupação de investigadores, cujo foco é o ensino de ciências, conforme 

argumenta Oliveira (2020, p.47)  

[...], uma vez que, este viés – de tratar a ciência como cultura – 
poderia minimizar a supervalorização desse conhecimento em 
função da deslegitimação de outras formas de interpretar o mundo. 
Isso se torna mais difícil com as novas políticas educacionais e com 
o crescimento do pensamento neoliberal, em que, cada vez mais, as 
escolas passam por uma privação de conhecimentos e são 
obrigadas a trazer resultados e fatores de impacto, tornando-a um 
lugar de difícil abertura para uma educação para a diversidade. 

Em se referindo aos sistemas escolares, em especial aos sistemas escolares 

brasileiro, há que se reconhecer que a mudança de referencial dos indivíduos que 

temporariamente frequentam os ambientes escolares, certamente configura um dos 

aspectos que mais dificultam o ensino das ciências nas escolas, de acordo com “[...] 

a necessidade de se firmar o vínculo entre os conhecimentos já tradicionais da 
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escola com aqueles que emergem da nossa cultura, do nosso povo.”, conforme 

analisa Oliveira (2020, p.51). 

Nesse enfoque, através de uma ampla expectativa de discutir um 

procedimento pedagógico para o ensino e consequente aprendizado de química, 

capazes de promover uma ressignificação dos conhecimentos culturais dos 

estudantes, certamente há que se valorizar o ensino de química para o alcance da 

meta estabelecida. 

Segundo Quadros et al (2020, p. 24996-7),  

A Química é uma Ciência que estuda as transformações da natureza, 
e está presente em nosso cotidiano diariamente, e este deve ser um 
dos nossos interesses nos estudos da área de Ensino de Química. 
Deste modo, ao ensiná-la devemos relacioná-la com acontecimentos 
do cotidiano dos alunos, em suas mais distintas possibilidades. 
Todavia, a maneira com que é desenvolvido o ensino de Ciências 
atualmente, o torna distante da possibilidade de uma formação crítica 
e cidadã, o qual os estudantes necessitam conhecer para exercer a 
cidadania e mostra-se distante também do cotidiano dos estudantes. 

A justaposição do ensino das ciências, e consequentemente da Química, com 

o habitual do aluno, tem sido vastamente defendido por pesquisadores como 

Mendonça e Eleutério (2011, p. 6), que defendem a ideia de que, inclusos nos 

contextos que produzem esses laços culturais, não é pertinente negar que 

[...] a educação escolar não se limita à escola, é importante saber 
como as comunidades pensam e produzem os saberes relacionados 
à natureza e os laços históricos que são criados nesses grupos a 
partir desses conhecimentos, os quais estabelecem um “troco de 
aprendizagem” e o valor pedagógico que esses saberes fornecem 
como temática contextualizando o ensino-aprendizagem. Porém, 
esse conhecimento que adquirido no meio social desse aluno nem 
sempre são levados em conta, fazendo com que a sociedade e a 
escola se tornam distantes essa forma de conhecimento se torna até 
mesmo irrelevante. 

Comungando de tais entendimentos e associando os conhecimentos 

historicamente acumulados, contrapondo a diversidade entre os povos que habitam 

o território brasileiro, observa-se que os conceitos químicos e a diversidade de 

povos, superam, necessariamente, a ideia de que seja possível estabelecer uma 

inequívoca proposta curricular capaz de, ausentando-se de manifestações e valores 

culturais, estabelecer um currículo hegemônico. 
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A ideia de um currículo que se ausente do contexto cultural de seus 

aprendizes, é vigorosamente negada pelas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio no Brasil, a fim de oportunizar uma reordenação das relações de competência 

na sociedade brasileira contemporânea.  

Neste sentido, De Souza e Da Silva (2021, p.511-2) afirmam que “[...]. A 

perspectiva multiculturalista é uma abordagem importante a ser aplicada no ensino 

de Química e para o ensino básico, pois visa valorizar a identidade de grupos 

excluídos pela cultura hegemônica em conjunção do conhecimento científico. 

Diante desta realidade, compreende-se que o Ensino de Química pode de 

fato contribuir para a formação de uma consciência cidadã, se desenvolvido com 

foco em demonstrar que Ciência, Tecnologia e Sociedade compõem um universo 

que por si só se articulam e se complementam. 

Pensado assim, o discurso próprio do ensino de química, ao ser ajustado ao 

contexto escolar, observado o diálogo de inteiração propositado pela cultura e os 

saberes científicos, aponta como alternativa de ensino a busca de procedimentos 

que possam minimizar esse alargamento do cotidiano vivenciado pelo aprendiz e o 

mundo dito das ciências. 

Há uma crescente percepção de que estes campos, o cultural e o cientifico, 

não se produzem independentemente, ou seja, alheios ao contexto cultural, social, 

político e que, segundo Vanuchi, (2019), isso não se dá exatamente por possuírem, 

cada uma, a marca da sua condição histórico-cultural. 

Importa, portanto, compreender que o amálgama dos saberes do cotidiano 

cultural com os conteúdos científicos, pode ocorrer de maneira articulada e plural, 

ainda que contrariando o cotidiano que, na maioria das vezes, é apresentado de 

forma singularizada e limitada, dificultando outras probabilidades de experiências, 

sobretudo aquelas que indicam a existência de corpos supostamente emudecidos 

por um conjunto de saberes limitados e distanciados.  

Para Mendonça e Eleutério (2011, p. 6). 

 

“[...] a educação escolar não se limita à escola, é importante saber 
como as comunidades pensam e produzem os saberes relacionados 
à natureza e os laços históricos que são criados nesses grupos a 
partir desses conhecimentos, os quais estabelecem um “troco de 
aprendizagem” e o valor pedagógico que esses saberes fornecem 
como temática contextualizando o ensino-aprendizagem. Porém, 
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esse conhecimento que adquirido no meio social desse aluno nem 
sempre são levados em conta, fazendo com que a sociedade e a 
escola se tornam distantes essa forma de conhecimento se torna até 
mesmo irrelevante.”  

Neste sentido, nos discursos e práticas docentes para a construção do 

conhecimento contextualizado socioculturamente, pensado para a sociedade 

contemporânea, há que se garantir espaço para pensar uma escola centrada em um 

artifício de ensino multicultural, coletivo e heterogêneo, que permita estimar e 

promover as disparidades culturais, próprias do território brasileiro, como alicerce 

para a sustentação dos novos saberes. 

Considerando dentre as múltiplas possibilidades que os diferentes aspectos 

culturais dão aos saberes vistos a partir das diversificações regionais que constituem 

o conhecimento significativo, em primeiro pelas significâncias e possiblidades 

linguísticas, é conveniente reconhecer ainda, que há uma diversificada possibilidade 

de articulação entre Ensino de Química e cultura. 

Neste sentido Quadros et al (2020 p. 24997), afirmam que  

Diante das possibilidades de pensar a formação cidadã na 
articulação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, temos de pensar 
neste processo de tecer uma teia muito bem estruturada para 
trabalharmos os seus distintos âmbitos, neste sentido, no aspecto 
Tecnológico abordamos as aplicações tecnológicas empregadas, [...]. 

 

 

2.3 Saberes quilombolas no Ensino de Química 
 

 

Embora não seja o objeto central deste estudo, a discussão sobre a 

historicidade das comunidades quilombolas, ainda que numa concepção periférica, 

passa a nutrir variáveis aqui consideradas importantes para a construção das 

respostas que se quer pretender, frente ao resgate da cultura quilombola sobre 

plantas medicinais do cerrado, como base para o ensino e a consequente 

construção de novos conhecimentos químicos, a partir de atividades práticas 

realizadas em Feira de Ciências. 

Sob esta concepção, e segundo as afirmações de Moura (2021, p.47), que os 

Quilombos no Brasil, 
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[...], foram não apenas uma força de desgaste, atuando nos flancos 
do sistema, mas, pelo contrário, agiam em seu centro, isto é, 
atingindo em diversos níveis as forças produtivas do escravismo e, 
ao mesmo tempo, criando uma sociedade alternativa que, pelo seu 
exemplo, mostrava a possibilidade de uma organização formada de 
homens livres. Essa perspectiva que os quilombos apresentavam ao 
conjunto da sociedade da época era um “perigo” e criava as 
premissas para reflexão de grandes camadas da população 
oprimida. Por isso, mesmo o quilombo era refúgio de muitos 
elementos marginalizados pela sociedade escravista, 
independentemente de sua cor. Era o exemplo da democracia racial 
de que tanto se fala, mas nunca existiu no Brasil, fora das unidades 
quilombolas. 

A partir das proposições metodológicas de Ensino das Ciência na   

perspectiva CTSA, reconhece-se que, se sociologicamente as comunidades 

quilombolas construíram uma estrutura organizacional capaz de suplantar as suas 

necessidades mais significativas, dentre as quais, as necessidades emergenciais em 

relação a saúde, tanto curativa, quanto preventiva, certamente esses saberes 

culturalmente acumulados, contribuirão para o ensino de química. 

Na cidade de Mineiros/Goiás, segundo Thiago (2011, p. 52) 

A comunidade do Cedro é reconhecida no município de Mineiros pela 
produção e uso de fitoterápicos. Nessa comunidade os 
conhecimentos sobre a medicina tradicional foram adquiridos por 
intermédio da vivência do dia a dia (educação informal). Ocorre, 
portanto, uma transmissão vertical de conhecimentos pela qual é 
manifestado o respeito dos jovens aos mais velhos da comunidade 
os quais são detentores dos saberes relacionados ao manejo e uso 
de plantas dotadas de atributos medicinais. 

Empiricamente, sabe-se que a utilização de plantas medicinais como 

procedimentos terapêuticos, ocorre na comunidade desde a sua constituição, 

vinculada literalmente aos saberes acumulados cultural e historicamente, segundo a 

sintomatologia, também culturalmente conhecida. 

Segundo Thiago (2011), essa prática na comunidade está relacionada a duas 

finalidades, suprir a escassez de fitoterápicos, tanto no comércio local da época em 

que se instalou a comunidade, e as necessidades imediatas das famílias, com a 

consequente distribuição na comunidade. 

Neste sentido, motivado pela consciência de que as práticas escolares, a 

partir da perspectiva CTSA, não pode distar-se do contexto origem do estudante e 

associando-se às argumentações de Faiad, Lima e Maringolo (2021, p. 40) de que 
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As dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendizagem dos 
conceitos químicos são norteadoras para que pesquisadores de 
Ensino de Química apresentem uma série de reflexões que analisem, 
de forma mais concreta, a abrangência e os limites da Química e as 
implicações no seu ensino. [...].  

A constituição e organização dos saberes químicos, estão intimamente 

relacionados e dependentes da interconexão dos diferentes aspectos e formas de 

abordagem, que, segundo argumentações de Faiad, Lima e Maringolo (2021), tem 

ampliado substancialmente a necessidade de posturas que extrapolem as práticas 

escolares que se limitam aos níveis representacional e teóricos. 

Admitidos como procedentes tais argumentos, Faiad, Lima e Maringolo (2021, 

p.41) afirmam 

No livro O Kalunga tem história: desafios para o ensino de química 
na educação escolar quilombola, Franzão & Rodrigues Filho (2017) 
retratam aspectos importantes da vida nos quilombos de Goiás. Com 
isso, o que os autores mostram aos leitores-alvo, professores de 
Química, a potencialidade de despertar o interesse dos alunos na 
Química por meio da história de suas comunidades pautando uma 
discussão inicialmente fenomenológica das atividades sociais 
existentes nos quilombos. Para Franzão et al. (2017), os saberes 
tradicionais da comunidade precisam ser incorporados na educação 
escolar como forma de reconhecimento e valorização a fim de não se 
perderem ao longo das novas gerações. 

Nesta perspectiva e pressupondo que as comunidades, por algum aspecto 

isoladas, produziram saberes julgados necessários à sobrevivência de seus 

membros e supressão de suas distintas precisões, a partir dos seus contextos, e que 

essa produção independe dos conhecimentos academicamente admitidos, a 

utilização de saberes culturalmente acumulados na utilização de plantas do cerrado 

para fins medicinais, constitui valorosos elementos para o ensino de Química. 

Para Silva e Da Silva-Castro (2019, p. 367)  

Pautados numa pedagogia crítica, é necessário considerar os 
diversos contextos que refletem no ambiente escolar, a exemplo, as 
experiências pessoais de vida de cada envolvido tornando-as objeto 
de análise nos processos de ensino e aprendizagem, contemplando 
autorreflexão, crítica e possibilidades.    

Assim, reconhece-se que as plantas nativas do cerrado, constituía com 

frequência a única solução terapêutica ao alcance de muitas comunidades, a 

exemplo dos povos quilombolas do cedro, possibilitando culturalmente o acúmulo de 



43 
 

saberes sobre o manuseio das plantas, seu processamento e uso terapêutico, 

segundo as propriedades e reações benéficas empiricamente observadas. 

Organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

reconhecem que essa prática, além de extrapolar os limites desses povos, passou a 

ser de interesse de considerável parcela da população mundial, de forma que, 

estudar a efetividade de princípios ativos dos compostos químicos existentes nas 

plantas nativas do cerrado, possibilita efetivar uma abordagem dos saberes 

tradicionais no ambiente escolar, contribuindo para a construção de valores e 

estratégias, bem como no estreitamento das relações entre as Ciências e as 

inquietudes contextualizadas dos estudantes. 

Silva e Castro (2019) argumentam que atividades escolares que contribuam 

para que o estudante construa conexões, e vincule os saberes existentes e próprios 

de seu arcabouço cognitivo a outros saberes específicos, constitui valorosos 

instrumentos para a promoção de habilidades e competências necessárias para a 

compreensão da visão de mundo-ambiente do estudante. 

Deste feito transpor para o ambiente da sala de aula de química, os saberes 

sobre as plantas medicinais nativas do cerrado, e utilizadas segundos o 

conhecimento das comunidades remanescentes de quilombolas do cedro, corrobora 

para produção e desenvolvimento de saberes reaplicáveis no cotidiano dos 

estudantes, associados aos conhecimentos químicos a serem trabalhados.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Frente aos diferentes, complexos e variáveis aspectos que atravessam as 

sociedades contemporâneas, emerge com cada vez mais veemência, a necessidade 

de uma ampla discussão e um retroalimento conceitual, até então dispensados, na 

construção e diretrizes de uso dos materiais didáticos e paradidáticos, que permitam 

aos estudantes uma compreensão clara dos conteúdos das ciências, incluso os de 

Química, e sua consequente aplicabilidade no seu dia a dia. 

Com essa observação, o presente capítulo discute a abordagem relacionada 

aos novos procedimentos didáticos e paradidáticos numa perspectiva do ensino 

instrumentalizado em estreita relação entre o contexto, a Ciência, a Tecnologia, a 

Sociedade e o Ambiente (CTSA), como recurso que permitirá o desenvolvimento de 

novas posturas ladeadas pelo interesse e aplicabilidade ativa no cotidiano do 

aprendiz. 

 

 

3.1 O Ensino de Química na perspectiva CTSA 
 

 

A sociedade contemporânea, a exemplo, a nação brasileira, se vê 

aceleradamente caracterizada por incrementos científicos e tecnológicos, e 

vinculados nesses procedimentos que atenda uma escolarização que responda a 

tais imperativos, impreterivelmente para sua implementação, se faz necessário 

associá-los a uma Educação Científica, justificando neste sentido, a seriedade e 

inserção da Educação em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

Para o desenvolvimento de tais metodologias educacionais, direcionadas para 

um modelo de educação com perspectivas do incremento científico-tecnológico, 

exige-se o desenvolvimento de habilidades e competências, em diversas áreas do 

conhecimento, a fim de possibilitar aos indivíduos, atuar com presteza, competência 

de convívio e de aprendizagem, imputando cada vez mais, um elevado grau de 

importância ao seu processo formativo. 

Para Parreira (2012, p. 5), 
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[...], do ponto de vista Educacional a perspectiva CTSA é 
considerada uma das linhas inovadoras e orientadoras do Ensino das 
Ciências, estando preconizada nos programas, manuais escolares e 
Orientações Curriculares, para alcançar os objectivos referidos, 
fazendo com que os alunos estejam motivados para o estudo das 
Ciências, uma vez que os envolve, directamente, no processo 
ensino/aprendizagem e porque parte de questões do quotidiano a 
que se procura dar resposta. 

Uma vez associado à ideia de que o processo de contextualização figura 

como base para o ensino de química, e a partir do entendimento de que o fim da 

educação seja a instrumentalização para a vida, e neste sentido, justificando a 

conexão dos conteúdos a serem ensinados em sala de aula, ao dia a dia dos 

estudantes, compreende-se fomentar significativamente a formação do indivíduo-

aluno-cidadão com capacidade de analisar, compreender, opinar e agir sobre e na 

sociedade em que se vê incluso. 

Ainda sob essa perspectiva, percebe-se que o reconhecimento da 

contextualização enquanto instrumentalização didático-pedagógico para o ensino 

das ciências, e por conseguinte o ensino de Química, vem demonstrando ao longo 

das últimas décadas, fundamental posicionamento para o sucesso no processo de 

ensino e de aprendizagem, permitindo ao docente maior valorização das 

curiosidades e consequentes questionamentos que os alunos trazem de seus 

convívios. 

E neste sentido, promove uma ativa aproximação da química, enquanto 

ciência, para a apropriação de novos conhecimentos, que não só permitirá que aluno 

se apodere de uma nova visão do mundo ao seu redor, como lhe instrumentaliza 

para desenvolver habilidades e competências, a fim de compreender as ciências 

como uma ferramenta à sua disposição na resolução de suas necessidades diárias. 

Nesta linha de raciocínio, as sociedades contemporâneas, através de seus 

organismos promotores de melhoria da qualidade de vida, admitem, a exemplo da 

Unesco (2010) que  

[...] fazer e entender Ciências enriquece uma nação, pois Ciência e 
Tecnologia (C&T) são as fontes de crescimento da indústria e do 
bem-estar econômico e social de um país. Além de gerar riquezas, 
C&T saudáveis protegem o meio ambiente e a população da 
degradação e da pobreza. [...] ao sermos capazes de contribuir ao 
acervo universal do conhecimento nos tornaremos mais capazes de 
determinar nosso próprio destino. (UNESCO, 2010, p. 50) 
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A percepção de que o ensinar a partir de uma contextualização, cuja origem 

se dá por volta da década de setenta, portanto ainda, no início da segunda metade 

do século XX, associada, segundo Nascimento et al (2010), ao Movimento Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), passa a propor um procedimento metodológico que 

a partir do contexto, busca desenvolver uma aprendizagem por um aspecto crítico. 

Tal perspectiva, segundo Dos Santos Fernandes e Da Silva (2019, p.178) 

[...], enfatiza-se conteúdos socialmente relevantes e processos de 
discussões coletivas de temas e problemas de significado e 
importância reais, buscando-se promover+ o desenvolvimento de 
competências e habilidades que sirvam para o julgamento prático e a 
tomada de atitudes, características de uma formação cidadã. 

Posterior as primeiras manifestações, associando currículo, contexto e 

ensino, ao final do século XX, em que surgem no cenário internacional as aparições 

das questões ambientais e a urgente necessidade das relações com a ciência, 

tecnologia e sociedade, passou-se a compor um novo conceito sobre a qualidade de 

vida, desta feita baseado no movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA), conforme propõe Marcondes et al., (2009).  

A partir desta visão, contextualizar por mediação do enfoque CTSA, passa a 

ser, segundo as análises de Dos Santos Fernandes e Da Silva (2019), a 

possibilidade de promover o desenvolvimento de uma formação integral, tendo na 

valorização dos processos reflexivos, a instrumentalização didático-pedagógica que 

facilitará alterações nas atitudes e consequentemente no uso do conhecimento 

científico elaborado em estreita relação às necessidades cotidianas dos indivíduos. 

Deveras, têm-se razoável convencimento de que os procedimentos para 

ensinar, em especial, as ciências e sua consequente utilização, a partir de 

metodologias focadas na concepção CTSA, carecerá de admitir a contextualização 

dos conteúdos, dentre outras percepções, reduzindo substancialmente neste 

formato, a influência entre a educação básica e os conhecimentos dados nas 

academias, bem como, o distanciamento até então observado entre o aprendiz e o 

contexto socioambiental de sua origem. 

Para Silva e Araújo (2012), a abordagem CTSA, a partir desta concepção, 

passa a balizar a valorização das discussões como um procedimento metodológico, 

em que igualmente importa debater com os aprendizes as melhorias tecnológicas, 

razões, implicações, intencionalidades, quer econômicas, quer culturais e 
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consequentemente políticas, sem distanciar-se do contexto de origem do indivíduo 

aprendiz.  

Dos Santos Fernandes e Da Silva (2019) consideram que a concepção CTSA 

adotada para o ensino de ciências, possibilita melhores condições para que o aluno 

cultue suas curiosidades, e a partir daí, melhor e mais significativamente, 

desenvolver o seu espírito investigador e crítico, o que lhes permitirá tomar atitudes 

que de fato impliquem em transformações significativas para a construção de sua 

nova realidade, considerando os feitios científicos e tecnológicos, os quais podem 

impactar nos aspectos ambientais e assim na qualidade de vida coletiva desse 

indivíduo aprendiz. 

Dos Santos Fernandes e Da Silva (2019, p.179) argumentam ainda que  

 

[...]. Desta forma é necessária a busca por questões que fazem parte 
do cotidiano do aluno, ampliando-se o conhecimento para utilizá-lo 
nas soluções de problemas coletivos de sua comunidade.” 
Diante da importância de contextualizar o ensino de química, por 
meio de uma abordagem que colabore para a formação do cidadão, 
de maneira que este se desenvolva integralmente e seja capaz de 
atuar de forma crítica na realidade em que vive, o professor deve ser 
mediador na leitura e compreensão do universo como um todo. 
Desta forma, vale-se ressaltar a importância da formação continuada 
desse docente, que deverá estar atualizado sempre com os 
acontecimentos e mudanças ocorridas à sua volta.  

 

Neste contexto, associa-se ao entendimento de que as atividades inerentes 

ao ensinar, na e para a sociedade do século XXI, não pode distanciar da 

permanente necessidade de implementar o desenvolvimento de materiais e 

instrumentalizações pedagógicas, didáticas e paradidáticas, com estreito enfoque 

CTSA, inclusive e necessariamente nos cursos para a formação continuada de 

professores das áreas específicas. 

 

 

3.2 Alfabetização Científica 
 

 

Tem se tornado objeto de preocupação comum entre pesquisadores atuais, a 

existência do desequilíbrio entre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 

frente a necessidade de aplicação da educação científica, numa pretensão de senão 
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sanar, reduzir o denominado analfabetismo científico, conforme afirma Sabbatini 

(2004). 

Sabbatini (2004, p. 173) afirma que 

O chamado "analfabetismo científico" constitui um obstáculo 
importante para a compreensão pública da ciência e da tecnologia e 
o seu conceito antagônico, o de alfabetização científica, foi utilizado 
como base para o modelo tradicional de comunicação pública da 
ciência e da tecnologia. Este modelo tradicional, também chamado 
de "modelo linear" ou "modelo de déficit" supõe que os distintos 
formatos da divulgação científica devem preencher uma lacuna de 
conhecimento, informando e ensinando aos não-especialistas, e que 
este novo entendimento levaria a uma maior valorização da ciência e 
da tecnologia. 

Porém, esta proposição enquanto modelo conceitual sofre críticas, tal como o 

modelo tradicional de associação entre ciência-ensino-conhecimento, em razão de 

que surgem novas propostas e tendências utilizadas na formulação do conceito de 

alfabetização científica, enquanto metodologia para a anunciação científica, que 

passa a necessitar de novas estratégias e atuações para sua concepção.  

Os pesquisadores Costa, Ribeiro e Zompero (2015, p. 528) defendem que:  

A Alfabetização Científica (AC) é um conceito contemporâneo, que 
reflete o pensamento crítico das pessoas em relação ao 
entendimento sobre o domínio básico das ciências e sua utilização. 
Teve início na década de 1950, com a publicação do livro “Science 
Literacy: Its Meaning for American Schools”, do professor Paul Hurd, 
o primeiro pesquisador a utilizar o termo “Scientific Literacy”, e a 
partir dessa publicação notou-se a necessidade da comunidade 
científica voltar-se para a população, entendendo a importância da 
participação popular nas decisões que poderiam afetar diretamente o 
rumo de uma nação. 

A partir das décadas de 1960 e 1970, uma mobilização motivada pela 

necessidade de realinhar as inovações científicas e tecnológicas ao atendimento 

para o bem-estar social, cujos debates iniciados por duas publicações sobre o uso 

da Ciência e Tecnologia (C&T) que, segundo Costa, Ribeiro e Zompero (2015, p. 

528) potencializaram essas discussões 

[...]. Auler e Bazzo (2001, p. 1) afirmam que o livro de Thomas Kuhn 
intitulado “A estrutura das revoluções científicas”, e outro escrito pela 
bióloga naturalista Rachel Carsons intitulado “Silent spring”, ambos 
de 1962, potencializaram as discussões sobre as interações entre 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 
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Nesta perspectiva, ciência e tecnologia passam a ser discutidas com maior 

intensidade, dando origem ao movimento denominado Ciência, Tecnologia e 

Sociedade2 (CTS), que no Brasil, passa a difundir as primeiras ideias de 

Alfabetização Cientifica no ensino, que angariam entusiasmo ao final do século XX, 

e consequentemente, influenciam a composição das proposições curriculares, mais 

precisamente a partir dos anos de 1990, inclusive pela inegável valoração da ciência 

e da tecnologia para o incremento econômico e social das sociedades 

contemporâneas. 

Se considerados que os progressos e as implicações do conhecimento 

científico e tecnológico, tem fundamental conexão ao papel social e político, 

atribuídos naturalmente, ao fazer da unidade escolar o local de sua aplicabilidade, 

primeiro, pela importância e consequente favorecimento que esta organização 

presta ao procedimento metodológico adotado pela Alfabetização Científica, com 

respaldo da comunidade escolar, segundo, através de seu Projeto Político 

Pedagógico, considerado como suporte teórico necessário para garantir as 

condições de realização. 

Segundo Costa, Ribeiro e Zompero (2015, p. 528) 

A Alfabetização Científica (AC) ocorre durante toda a vida, e pode, 
portanto, ser desenvolvida especialmente no processo de 
escolarização desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. O 
processo de AC permite a ressignificação da ciência a partir do 
momento em que se fornecem diversos subsídios para que o aluno 
possa compreender os fenômenos que os rodeiam, sejam eles 
físicos, ambientais ou sociais da região onde mora. 

A partir de então, as academias têm empreendido consideráveis esforços 

para apresentar uma sustentável convergência conceitual ao termo Alfabetização 

Científica, a exemplo os estudos de Sasseron e Carvalho (2011), justificando a 

necessidade de intensificar os debates a respeito do que se compreender como 

Alfabetização Científica. 

É com esta acepção, que se compreende a Alfabetização Científica (AC), a 

partir de considerar os distintos aspectos e as consequentes expressões de sua 

linha conceitual, que segundo Costa, Ribeiro e Zompero (2015, p. 529) “[...], como 

 

2 Grifo nosso 
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um conceito surgido no século XX, na década de 1950, com o professor Paul Hurd, 

considerado o primeiro pesquisador a utilizar o termo “Scientific Literacy”. 

Nesse formato, admite-se a expressão Alfabetização Científica, 

conceitualmente como uma perspectiva contemporânea que, em princípio, ajuíza o 

pensar crítico do indivíduo no que diz respeito ao domínio capital das ciências e sua 

estreita relação ao processo de sua utilização no dia a dia, do ambiente coletivo e 

suas implicações direta na melhoria da qualidade de vida dos envolvidos naquele 

contexto. 

Pensado e aplicado assim no ambiente escolar, observados os aspectos 

básicos que compõe o contexto origem do aluno (componente cultural, social e 

teórico), associado ao manejo do ambiente (componente econômico), têm-se a ideia 

de que o aluno passa a representar um dinamizador, e ao mesmo tempo, um agente 

de retroalimentação, em potencial, das transformações do espaço territorial, cultural, 

social, político e temporal em que vive. 

Para Sabbatini (2004, p. 177) 

Desta maneira, a alfabetização científica se define como o nível 
mínimo de compreensão em ciência e tecnologia que as pessoas 
devem ter para operar nível básico como cidadãos e consumidores 
na sociedade tecnológica. Segundo a proposta de Miller (2000b), o 
conceito de alfabetização científica implica três dimensões. A 
primeira consiste em um vocabulário básico de conceitos 
científicos, suficiente para que possa ser percebida a existência de 
visões contrapostas em um uma notícia de jornal ou artigo em 
revista. Tratar-se-ia de um "vocabulário científico mínimo", incluindo 
termos básicos como "átomo", "molécula", "célula", "gene", 
"gravidade", "radiação". Em segundo lugar, uma compreensão da 
natureza do método científico, permitindo a distinção entre ciência 
e pseudociência e o acompanhamento de controvérsias científicas. E 
por último, uma compreensão sobre o impacto da ciência e a 
tecnologia sobre os indivíduos e sobre a sociedade. Este terceiro 
ponto varia grandemente entre países e para a realização de 
comparações em estudos internacionais se utiliza uma abordagem 
bidimensional ao conceito, utilizando somente as duas primeiras 
dimensões. A obtenção de um nível razoável em cada uma destas 
três dimensões proporcionaria um nível de competência suficiente 
para a compreensão e seguimento de temas relacionados com a 
ciência e a tecnologia nos meios de comunicação. [...]Já outra 
dimensão adicional, menos explorada, é a existência de uma atitude 
científica3, definida como uma boa disposição para mudar de 
opinião com base em novas provas, a busca da verdade sem 
prejuízos, o entendimento das relações de causa-efeito e a 

 

3 Grifos do autor 
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predisposição de adquirir um hábito de somente realizar julgamentos 
a partir de feitos concretos. 

Em se tratando de proposição conceitual, a American Association for the 

Advancement of Science (AAAS), inclui, segundo Miller (2000, p.370-1) 

[...], as habilidades para familiarizar-se com o mundo natural e 
reconhecer sua diversidade e sua unidade; de entender os conceitos 
fundamentais e os princípios científicos; de perceber a inter-relação 
entre a matemática, a ciência e a tecnologia; de assumir que estas 
são empresas humanas, o que também implica ter limitações; de 
adquirir a capacidade de pensar segundo o exigido pelo rigor 
científico e de utilizar o conhecimento científico com propósitos 
individuais e sociais. 

Propondo, sob um olhar de contextualização do ensino, abrir as ideias da 

ciência ao público, considerando a educação como um processo ininterrupto e para 

toda a vida do indivíduo, oferecido como instrumentalização para implementar e 

ampliar as condições de melhorias de vida, quer individual quer em coletividade, 

ainda que reconheça que a universalização neste aspecto constitua um objetivo que 

apresenta um considerável e complexo conjunto de variáveis.     

Para Chassot (2000, 2003), a Alfabetização Científica de fato representa um 

conglomerado de informações, capaz de provocar nos indivíduos, competências e 

habilidades, que lhes permitam realizar uma releitura do contexto que os abriga e 

cerca, ou seja, a Alfabetização Científica é uma condicionante para o estudante 

enquanto indivíduo, ler e interpretar as diferentes linguagens construídas ao longo 

da história humana, a fim de explicar a existência humana e sua consequente 

organização no planeta. 

Neste sentido, Furió et al. (2010) compreendem que Alfabetização Científica 

pode ser entendida como as probabilidades de expansão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, a maioria absoluta dos estudantes, como 

instrumentalização para que possam solucionar problemas e necessidades 

relacionados a sua vivência e convivência, conscientes das complexidades próprias 

da relação entre a ciência e a sociedade. 

Assim, o conjunto de conceitualizações convergem para o entendimento de 

que pela Alfabetização Científica, o indivíduo aprendiz, desenvolve plenas condições 

para, apropriando-se das informações científicas e tecnológicas, compreender, 

opinar e participar criticamente da vida em coletividade, e consequentemente, das 

decisões que envolvam o seu espaço (social, político, cultural e ambiental). 
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Com esta visão, Sasseron e Carvalho (2011, p. 65), defendem que a 

Alfabetização Cientifica, “[...] deve desenvolver em uma pessoa, qualquer 

capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na 

construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca.” 

Costa, Ribeiro e Zompero (2015, p. 529) associando-se a esta concepção 

afirmam que, uma sociedade verdadeiramente alfabetizada cientificamente, 

necessita-se antes compreender a perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), no sentido uso-benefício, sob três dimensões, que julgam essenciais, “[...], o 

conhecimento de termos e conceitos científicos essenciais, uma compreensão sobre 

as normas e os métodos da ciência, e o entendimento sobre o impacto da tecnologia 

e da ciência sobre a sociedade.” 

 

 

3.2.1 Dimensões e implicações da Alfabetização Cientifica 

 

 

Nas perspectivas mencionadas e argumentadas por Costa, Ribeiro e 

Zompero (2015, p. 528) ao justificar que “[...], para um aluno ser considerado 

realmente alfabetizado cientificamente, o conhecer, o compreender e o entender são 

de fundamental importância para a aplicação do seu know-how na sociedade em 

que vive.”, apresenta-se no quadro abaixo as principais dimensões, historicamente 

discutidas (MILLER, 1983; SHAMOS, 1995; BYBEE, 1995; PELLA; O’HEANN; 

GALE, 1996; LAUGKSCH, 2000; LEDERMAN, 2007; SASSERON; CARVALHO, 

2011, entre outros) a fim de compreender as dimensões e implicações desenhadas 

para a AC dada a sociedade contemporânea. 

 

 

Quadro 1 – Síntese das dimensões implicações da Alfabetização Cientifica 
Autor Dimensões Argumentos/Síntese 

MILLER, 1983 

• Conhecer 

• Compreender 

• Entender 

 O conhecimento da linguagem, termos e 

conceitos científicos essenciais, direciona a 

compreensão dos processos e procedimentos 

próprios da ciência e promove o entendimento 

sobre as implicações da tecnologia e da 

ciência sobre a sociedade.  

BYBEE, 1995 
• Funcional 

• Conceitual 

Como AC o indivíduo funcional, deve 

dominar a linguagem básica das ciências, 
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• Multidimensional naturalmente e usuais de cientistas e 

técnicos. 

Como AC conceitual, o indivíduo deve ser 

capaz de desenvolver percepções habituais 

das relações entre as informações e os 

experimentos adquiridos e próprios da ciência 

como base para a proposição de novas ideias 

conceituais. 

Como AC multidimensional, refere-se ao 

entender, analisar e utilizar com racionalidade 

os produtos das ciências e tecnologias, em 

função da melhoria da qualidade de vida, 

individual e em coletividade. 

PELLA, O’HEANN e 

GALE, 1996 

• Compreender, 

entender e aplicar 

a. os conceitos básicos 

da ciência; 

b.a natureza da ciência; 

c.a ética que controla 

os cientistas e seus 

trabalhos; 

d.as interações entre 

ciência, tecnologia e 

sociedade; 

e.interações da ciência 

e das humanidades 

e as diferenças entre 

ciência e tecnologia 

Preocupa-se formular uma perspectiva 

conceitual cuja o foco central está no 

incremento de habilidades e competências 

que torne o indivíduo capaz de desenvolver a 

compreensão, o entendimento e os 

procedimento para a aplicação como fatores 

prioritários melhoria da qualidade de vida e 

sua plena inserção no universo.  

LAUGKSCH, 2000 

• Conceitos de AC a 

serem formulados 

segundo 

a. Grupos de Interesse 

b. Níveis de AC 

c.Objetivos  

d. Avaliação  

Alfabetização Científica, como processo que 

permite e instrumentaliza tecnicamente o 

indivíduo para discussões que promovam 

orientações basilares para compreensão e 

consequente atuação na vida cotidiana em 

estreita relação entre o contexto do educando 

e as proposituras das ciências e das 

tecnologias. 

LEDERMAN, 2007 

• Compreensão do 

empreendimento 

científico 

• Interações com a 

tecnologia 

O exercício da cidadania e da democracia 

plena só será possível numa sociedade 

cientificamente alfabetizada e 

tecnologicamente avançada, que por meio da 

compreensão do empreendimento científico e 

das suas interações com a tecnologia e a 

sociedade, promova a participação do 

indivíduo enquanto agente socialmente ativo e 

apto a inserir-se nas discussões, nos debates 

e participar dos processos decisórios. 

Fonte: o Autor (elaborado a partir dos estudos apresentados por Costa, Ribeiro e Zompero-(2015). 
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Nesta linha de raciocínio, em síntese, o pensamento historicamente 

construído a respeito das dimensões imputadas à Alfabetização Cientifica, associa-

se a configuração conceitual do termo como uma metodologia implicada, segundo 

seus objetivos e benefícios, em compreender, entender e utilizar essa condicionante, 

como dinâmica para permitir e promover ao indivíduo, condições basilares para 

envolver-se nas discussões e execução de ações que dê significância a formação do 

aprendiz. 

Sob tal perspectiva, a Alfabetização Científica, é entendida como processo 

que pode auxiliar a instrumentalização técnica do indivíduo como partícipe de 

discussões e orientações fundamentais para compreensão e aplicação na vida, em 

estreita relação entre o contexto do educando e as proposituras das ciências e das 

tecnologias. 

 

 

3.2.2 O Ensino de Química e Sociedade, perspectiva para a Escola Brasileira 

 

 

Motivados pela gravidade dos problemas ambientais, os debates e 

discussões a respeito da caracterização do conhecimento científico, sua vinculação 

e sua função na reordenação estrutural da sociedade, se viram consideravelmente 

ampliados por todos os espaços sociais, dando origem, basicamente em todos os 

estados contemporâneos, o surgimento de um movimento de análise e reexame ao 

padrão de incremento científico e tecnológico, refletindo a respeito do 

relacionamento da ciência, tecnologia e sociedade (CTS). 

Para Santos et al (2009, p. 21) 

Esse movimento levou a proposição, a partir da década de 1970, de 
novos currículos de ensino de ciências que buscaram incorporar 
conteúdos de CTS, intensificando-se nas décadas seguintes, com a 
publicação de centenas de artigos em periódicos de ensino de 
ciências, alguns dos quais dedicaram números especiais para a 
temática, além da publicação de livros sobre o assunto. 

Nesta perspectiva, segundo Santos et al (2009), os currículos são formulados 

sob a estreita proposição de plena integração entre o ensino científico, tecnológico e 

social, quando tais conteúdos devem ser trabalhados em consonância e 
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concomitância com as discussões das exterioridades históricas, éticas, políticas, 

culturais e socioeconômicos. 

Para Santos et al (2009, p. 21), 

Esses currículos são centrados nas inter-relações entre explicação 
científica, planejamento tecnológico e solução de problemas e 
tomada de decisão sobre temas práticos de importância social 
(Roberts, 1991). A organização deles se articula em torno de temas 
científicos ou tecnológicos que são potencialmente problemáticos do 
ponto de vista social (Acevedo, 1996; Aikenhead, 1994; Ramsey, 
1993; Rubba, 1991). Esses temas aqui denominados temas CTS 
também vêm sendo chamados de temas sociocientíficos, que se 
caracterizam por envolver dimensões econômicas, políticas, 
históricas, culturais, sociais, éticas e ambientais relativas à ciência e 
à tecnologia. 

Sociedades em diferentes partes do planeta, vem produzindo uma variedade 

considerável de materiais didáticos, para o desenvolvimento de procedimentos para 

o ensino de ciências, considerando as perspectivas da CTS, a exemplo dos Estados 

Unidos da América, Holanda, Canadá e Austrália. No Brasil, o grupo liderado por 

Santos et al (2009), desenvolveu um material didático para o ensino de química, cujo 

padrão curricular tem por base a integração da estrutura curricular centrada na 

concepção CTS e os currículos já consagrados para o ensino de química 

tradicionalmente adotados nas escolas brasileiras. 

Segundo Santos et al (2009, p. 21) 

A experiência de elaboração do material didático teve um caráter de 
formação continuada de professores, uma vez que se inseriu nesse 
contexto, contando com a participação ativa dos professores no 
processo de produção dos textos didáticos. Foram discutidos e 
construídos durante o processo de redação do livro princípios 
pedagógicos que possibilitassem aos professores a compreensão e 
vivência de uma nova prática em sala de aula. 

A atitude inovadora do material didático produzido pelo grupo liderado por 

Santos et al (2009), considerou a contextualização como base para a concepção dos 

materiais e procedimentos inovadores e a primeira diretriz para desenvolver as 

habilidades e competências capazes de promover a ampliação dos valores e 

atitudes diretamente vinculados à concepção de cidadania. 

Nesta proposição, vê-se a incorporação das ideias de um ensino de Química 

que busca incorporar todas as experiencias vivenciadas por pesquisadores do 
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ensino de química que, além de contextualizado em CTS, apresenta uma 

convergência conceitual aos propósitos construtivistas. 

Com este enfoque, a formulação do material, conforme afirmação de Santos 

et al (2009, p. 22) 

[...] inclui um reordenamento dos conteúdos, de forma a integrá-los e 
a estabelecer uma abordagem fenomenológica no início do processo 
de elaboração conceitual, permitindo que o aluno construa e 
reelabore seus modelos mentais, contando com a mediação do 
professor e do texto didático. No tratamento conceitual, busca-se 
assim partir do nível macroscópico do conhecimento químico, para 
relacioná-lo aos níveis representacional e microscópico. 

Observa-se ainda, a preocupação do grupo liderado por Santos et al (2009) 

em propor um conjunto de atividades instrumentalizadora para a construção do 

conhecimento, sustentadas por atividades experimentais, que a partir da 

manipulação de materiais e instrumentos, permite ao aluno estabelecer uma ativa 

correlação entre os conceitos e modelos científicos e tecnológicos a fatos 

socialmente observados no seu dia a dia. 

O material elaborado apresenta, em seu texto didático, aspectos que 

efetivamente conduz a uma contextualização cultural, social e histórica dos 

julgamentos químicos estudados, e em concomitância, explora e estabelece 

relações entre as ideias e conhecimentos prévio dos alunos, e as informações 

próprias dos julgamentos químicos de estudo em sala de aula, dando significância 

aos procedimentos de reelaboração do conhecimento científico, e desta forma, 

permite que o aluno identifique os possíveis obstáculos das atividades científicas e a 

sua verdadeira função na sociedade. 

Para Santos et al (2009, p. 24) 

Ao trabalhar com este material, muitos professores passaram a 
incorporar mudanças em suas aulas. [...], professores passaram a 
adotar atividades interativas em sala de aula, que possibilitaram uma 
maior participação dos alunos, facilitação da aprendizagem e 
interação entre professor e aluno. 

Considerando que no procedimento de enculturação na ciência, como 

condicionante para aparelhar o cidadão, para além de compreender as ciências a 

partir das perspectivas de um currículo CTS, segundo Santos (2002, p. 23) 
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[...] tem sido dada uma ênfase ao desenvolvimento da capacidade de 
tomada de decisão. Com esse propósito, os currículos CTS têm sido 
organizados em torno de questões ambientais, políticas, econômicas, 
éticas, sociais e culturais relativas à ciência e tecnologia, as quais 
são denominadas no presente trabalho de aspectos sócio-científicos 
(ASC). As estratégias de ensino que têm sido recomendadas nesses 
currículos são centradas na participação dos alunos em atividades de 
debates. 

Por compreender o ensino de ciências como uma ação pedagógica voltada 

para uma significância e atuação social responsável, sugere analisar os aspectos 

pertinentes a valores e concepções de éticas, como atitudes responsáveis para a 

tomada de determinadas decisões, as quais, marcadas por um claro saber sobre 

esses valores e suas aplicabilidades no cotidiano dos alunos, bem como além do 

espaço escolar. 

Ao propor um currículo vinculado a CTS, Santos (2002, p.41) afirma que 

Em geral, a tecnologia é reduzida apenas ao seu aspecto técnico. A 
identificação dos aspectos organizacionais e culturais da tecnologia 
permite compreender como ela é dependente dos sistemas 
sociopolíticos e dos valores e ideologias da cultura em que se insere. 

Deste modo, o ensino de ciências correspondente a uma ação social 

responsável, sugere a necessidade de avaliar variáveis relacionadas a valores e 

implicações éticas advindas do contexto, configurando assim uma disposição 

associada ao conhecimento consciente desses valores que a orienta, que acima de 

tudo, promove costumes, habilidades e competências do professor, que extrapole a 

sua opção por novos procedimentos metodológicos apenas. 

Em suma, os estudos de Santos (2002), trazem proposições curriculares que 

destacam a seriedade do ensino escolar de ciências, voltado ao preparo do 

indivíduo aprendiz para a vida ativa em sociedade, numa perspectiva de educação 

científica humanística, pensada pela concepção freiriana de educação para a 

liberdade, como condição para a qualidade de vida. 

Para Santos (2002, p.51) 

Ao pensar em uma proposta de educação científica e tecnológica 
humanística, estamos buscando uma educação que não se restrinja 
ao uso e não uso de aparatos tecnológicos, ao bom uso e ao mau 
uso, mas em uma educação capaz de pensar nas possibilidades 
humanas e nos seus valores, enfim em uma educação centrada na 
condição existencial. 
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Com esta concepção, a educação científica e tecnológica humanística a partir 

dos parâmetros pensados por Santos (2002), busca incorporar ao currículo e às 

atividades didático pedagógicas, os debates centrados em analisar os conceitos 

científicos em estreita relação aos valores culturais e sociais, e nestes, a promoção 

das possibilidades humanas para o uso consciente da ciência e tecnologia como 

condição social e ambiental para vida. 

Tais perspectivas, encontram respaldo na afirmação de Iszlaji et al (2014, p. 

1431), ao afirmarem que  

A incompreensão de termos e conceitos científicos, aliada à essa 
imagem do pesquisador, pode gerar o desinteresse pela ciência, o 
que poderia ser evitado com atividades de aproximação da cultura 
científica e sua aplicabilidade pelos meios de comunicação e pelas 
mídias de comunicação, mas é importante considerar que a não 
contextualização da informação seguida da figura estereotipada do 
cientista pode dificultar o interesse pelos assuntos científicos, 
fazendo com que os cidadãos não visualizem uma funcionalidade 
para o conhecimento científico. 

Ainda nesse sentido, Santos (2007, p. 475) afirma que  

[...], torna-se importante discutir os diferentes significados e funções 
que se têm atribuído à educação científica com o intuito de levantar 
referenciais para estudos na área de currículo, filosofia e política 
educacional que visem analisar o papel da educação científica na 
formação do cidadão. 

Neste cenário as evidências descritas na literatura consultada convergem 

para a composição de uma configuração conceitual no domínio do ensino das 

ciências, fortemente vinculada às análises sobre os seus aspectos e suas funções, 

como fomento para os processos avaliativos dos diferentes níveis de AC da 

sociedade brasileira e consequente da qualidade do ensino de ciências, 

consideradas suas proposições e políticas públicas para o devido atendimento, na 

concepção defendida por Santos (2007). 

Associada a essa perspectiva e ao analisar o papel da escola em tempos 

atuais, Marandino e Scarpa (2017, p. 168-9) ponderam  

Se as informações e conhecimentos estão fartamente disponíveis 
pelo mundo, se as experiências e histórias de vida dos indivíduos 
determinam seu papel neste mundo, a escola pode então ser o 
espaço para que os sujeitos tenham a oportunidade de refletir sobre 
tudo isso, se superar e se renovar, um lugar de transformação, 
individual e coletivo. Conhecimentos e habilidades se constituem em 
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direitos de todos os sujeitos no seu processo de aprendizagem e 
desenvolvimento. Ainda, é na escola que se dá a formalização dos 
diversos conhecimentos adquiridos dentro e fora dela, pois talvez 
seja apenas nela que ocorra uma maior sistematização e 
aprofundamento de temas de forma mediada pelo professor 

Por esta linha de raciocínio, Marandino e Scarpa (2017) defendem ainda a 

ideia de que a reformulação da escola enquanto ambiente institucionalizado como 

espaço de desenvolvimento, deve visualizar o aluno como indivíduo interdependente 

e na perspectiva de formação integral, uma vez que “[...]. A centralidade do 

estudante em seus percursos formativos faz parte dos objetivos de uma escola de 

qualidade.” 

Marandino e Scarpa (2017, p. 169) argumentam ainda que  

No artigo 6º das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (BRASIL, 2010), a dimensão do cuidar é tomada de maneira 
inseparável da dimensão do educar, funções sociais de todas as 
etapas da escolarização obrigatória brasileira, explicitando a intenção 
de integralidade dos processos de formação dos estudantes. 

Nesta direção, a escola para corroborar para a promoção de uma 

aprendizagem significativa e que valoriza os saberes e bens culturais, 

historicamente produzidos, necessariamente deve partir do acolhimento das 

intencionalidades e sensibilidades dos alunos, o que significa desenvolver seus 

currículos a partir de uma interconectividade entre ciência e tecnologia, ladeadas 

pelos saberes culturalmente acumulados. 

Pois segundo Marandino e Scarpa (2017, p. 169),  

Nesse diálogo, os estudantes têm a possibilidade de desenvolver 
outros interesses e sensibilidades e sentir-se parte do processo de 
produção e transformação de bens culturais, sair de seu ambiente 
conhecido e ampliar sua leitura de mundo. A escola tem o potencial 
de libertar os indivíduos de seus antecedentes sociais e culturais, é o 
local onde os indivíduos podem deixar de ser filhos, pais, pobres, 
ricos, doentes, com talento x ou y ou z ou sem talento nenhum e 
simplesmente ser no tempo presente, nem presos a um passado, 
nem presos a um futuro em que a lógica da produção dita as 
expectativas, papéis e deveres ligados ao mundo fora da escola. 

Nesta linha de pensamento, compreende-se a escola como um ambiente com 

capacidade de criar e promover equidade ao mesmo tempo em que promove uma 

espécie de liberdade, entre o vivenciado e o vivenciar, como construção de tempo 

linear, do que se tem e do que se quer. 
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Nas expectativas dessa escola pensada por Marandino e Scarpa (2017), esse 

tempo linear representa exatamente o tempo que o aluno é submetido a 

enquadramentos para sua inserção ao mundo letrado, supostamente entendido 

como condição preliminar para o seu reconhecimento como indivíduo político e 

socialmente ativo. 

No caso da escola brasileira, mais especificamente, o ensino médio, o 

entendimento de formação integral, induz a compreensão de uma escolarização que 

promova o desenvolvimento de habilidades e competências do aluno enquanto ser 

humano, considerando suas potencialidades como componente ativo do processo 

que alie a formação científica, tecnológica e humanística, para a superação da 

dicotomia das possibilidades de avançar no campo de sua escolarização ou 

restringir-se às exigências do mercado de trabalho. 

Para Marandino e Scarpa (2017, p. 169), 

A implicação dessa concepção para a educação é que não basta o 
acesso aos conceitos e às informações; é importante que na escola 
haja oportunidades de conhecer e ler criticamente as diversas 
maneiras sociais e históricas por meio das quais o ser humano se 
relaciona com o conhecimento. 

Com esta visão, e considerando que área de Ciências da Natureza, enquanto 

inclusa no currículo da escola, seguramente contribui de maneira considerável para 

a promoção de possibilidades para que o aluno desenvolva habilidades e atitudes 

investigativas, já a partir da sua realidade, buscando dissoluções de problemáticas 

comuns em seu contexto, e assim proponha possíveis alternativas para temas de 

importância social. 

Compreendendo que a Química é uma Ciência que investiga as mutações da 

natureza, e por assim ser, justifica-se o interesse pelas diferentes metodologias de 

ensiná-la e a firme preocupação em relacioná-la com os fazeres naturais do dia a dia 

dos alunos, em suas intencionadas probabilidades. 

Nesta perspectiva e reconhecendo a necessidade de implementar 

metodologias que facilite o envolvimento do ensino das ciências atualmente 

praticado nos bancos escolares, a fim de dar-lhe significância de uma formação 

crítica e cidadã dos alunos conforme defende (VANUCHI, 2019). 

Nesta realidade, entende-se que o Ensino de Química pode de fato 

caracterizar importante instrumento para uma formação cidadã, em que o seu 
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desenvolvimento seja compreendido como a base para a visão da Ciência, da 

Tecnologia e do Sociocultural, se complementam e devem ser trabalhadas 

metodologicamente associada e articulada às necessidades apresentadas no 

contexto. 

Assim, ao ser incluso no contexto escolar como uma possibilidade de diálogo 

permanente, conforme defende Vanuchi (2019), o ensino de química associando-se 

à alternativa de um ensino que busca minimizar o distanciamento do cotidiano e a 

linguagem escolar, representa uma variável que de fato valoriza a condição 

histórico-cultural do aluno.  

Também é importante compreender, que a aproximação do cotidiano aos 

conteúdos científicos deve ocorrer de forma articulada e plural, pois o cotidiano 

muitas vezes é apresentado de forma singularizada e limitada, deixando de lado 

outras possibilidades de existências, principalmente no que tange a existência de 

corpos muitas vezes silenciados por um currículo limitado e de distanciamento das 

suas formas ocultas. 

Mendonça e Eleutério (2011, p. 6), afirmam que  

[...] a educação escolar não se limita à escola, é importante saber 
como as comunidades pensam e produzem os saberes relacionados 
à natureza e os laços históricos que são criados nesses grupos a 
partir desses conhecimentos, os quais estabelecem um “troco de 
aprendizagem” e o valor pedagógico que esses saberes fornecem 
como temática contextualizando o ensino-aprendizagem. Porém, 
esse conhecimento que adquirido no meio social desse aluno nem 
sempre são levados em conta, fazendo com que a sociedade e a 
escola se tornam distantes essa forma de conhecimento se torna até 
mesmo irrelevante.  

Assim, compreende-se que os discursos sobre a necessidade de associar 

conhecimento sociocultural para a concepção de escola centrada em um ensino 

multicultural, plural e heterogêneo, além de buscar um tipo de ensino, que permita 

valorizar e promover a diversidade cultural, certamente fundamentará a constituição 

de novos saberes assentados nas experiências e nas práticas culturalmente 

acumuladas. 

Reconhecendo que pelo ensino multicultural, amplia-se as possibilidades para 

promover a igualdade de direitos e certificar a probabilidade de um ensino que 

verdadeiramente democratiza as condições de acesso a aprendizagem significativa. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e de natureza 

exploratória, oriundos da Comunidade Quilombola do Cedro, munícipio de Mineiros, 

ao Sudoeste do Estado de Goiás, como tema gerador contextualizado para o Ensino 

de Química Orgânica, a partir das práticas de manuseio e consumo de plantas 

medicinais do cerrado, com alunos da terceira série do ensino médio de uma 

unidade escolar no município de Mineiros. 

Considerando que para Silva (2019, p.21)  

[...] estudos exploratórios são desenvolvidos primordialmente por 
meio de pesquisas bibliográficas, com denso diagnóstico na 
literatura; em conversas com outros pesquisadores especialistas na 
área, buscando informações sobre as especificidades do fenômeno 
pesquisado; e pela condução de entrevistas em grupos focais. 

A pesquisa foi desenvolvida no espaço territorial da unidade escolar, nas 

dependências físicas da sala de aulas, e em ambientes externos à unidade, no 

espaço físico do laboratório de plantas medicinais da Comunidade Quilombola do 

Cedro, Laboratório da Faculdade FAMP; Laboratório da Fazenda Experimental da 

UNIFIMES, Farmácia de Manipulação, conforme planejamento prévio e anuência da 

coordenação de assessoramento didático-pedagógico da escola, no período de 

agosto de 2018 a dezembro de 2019, envolvendo alunos, professores da área de 

Ciências da Natureza (Biologia e Química), e membros da Comunidade Quilombola 

do Cedro. 

Os dados coletados nas pesquisas, visitas à Comunidade Quilombola do 

Cedro e estudos realizados foram agrupados, analisados e descritos 

qualitativamente, a partir de apresentações percentuais de variáveis categóricas, 

para elaboração de um material de apoio, a fim de atingir os objetivos específicos da 

pesquisa. Nessa perspectiva, 

[...] Os resultados brutos são tratados de maneira a serem 
significativos (falantes) e válidos. Operações estatísticas simples 
(percentagens), ou mais complexas (análise fatorial), permitem 
estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os 
quais condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela 
análise. (BARDIN, 2016, p. 172). 
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De acordo com a natureza descritiva e qualitativa, observou-se, registrou-se, 

analisou-se e interpretou-se quais os fatores que influenciam e motivam os alunos a 

adquirir novos saberes em química e educação ambiental, como uma ciência 

presente no seu dia-a-dia e importante para a preservação da vida do planeta, bem 

como, respeitar os conhecimentos tradicionais e valorizar os saberes culturais como 

os dos Quilombolas do Cedro, como processo natural para despertar nos 

remanescentes mais jovens do Quilombo, o interesse para a produção, distribuição 

e consumo de plantas medicinais do cerrado. 

Compreendendo segundo proposições de Bardin (2016, p. 101) ao afirmar 

que “[...] o analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode 

então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 

previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas”. 

Neste sentido, Marques (1997, p. 229), afirma ainda que: 

[...] (pesquisar) é produzir um texto de rica intertextualidade no qual 
se conjuguem, em uma intersubjetividade sempre ativa e provocante 
desde suas bases socioculturais, as muitas vozes de uma 
comunidade argumentativa especialmente convocada para o debate 
em torno de determinada temática; sejam as experiências do 
pesquisador, sejam os testemunhos de um campo empírico, sejam 
os testemunhos do respectivo campo teórico. 

Sob este entendimento os discursos focados nas relações intersubjetivas dos 

saberes culturalmente acumulados e o papel social da escola em transpor o esse 

saber cultural para o discurso cientificamente elaborado, próprio dos ambientes 

acadêmicos.  

 

4.1 Procedimentos 
 

Inicialmente, foi aplicado um Questionário Diagnóstico (Apêndice B), a 

respeito do conhecimento prévio sobre as plantas medicinais e sua utilização e o 

interesse dos estudantes em conhecer sobre as atividades desempenhadas com as 

plantas medicinais do bioma cerrado, através dos trabalhos desenvolvidos no 

laboratório de plantas medicinais da Comunidade Quilombola do Cedro, com o 

objetivo de desenvolver a prática, preservação, manuseio, conhecimento sobre as 

plantas medicinais do cerrado e a valorização dos saberes Quilombola do Cedro, 

efetuando a coleta de todas as sugestões apresentadas. 
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Para alcançar estes objetivos, foi desenvolvida uma pesquisa de campo, 

tendo como instrumentos para a coleta de dados dois questionários. Um deles foi 

aplicado no início da pesquisa (Apêndice B) para investigar o conhecimento prévio 

dos alunos sobre o conteúdo a ser abordado e outro na fase antecedente a 

realização da Feira de Ciências, a fim compreender o nível de assimilação da 

aprendizagem significativa. 

Nesse enfoque e perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar e 

contextualizada, foi possível desenvolver práticas sobre a valorização dos saberes 

culturais no atual contexto educacional, como forma de garantir a formação do 

cidadão sob a visão do multiculturalismo.  

Ainda neste contexto, buscou desenvolver novas metodologias para a 

compreensão de conceitos pré-concebidos sobre a disciplina de Química Orgânica, 

na intenção de mostrar como os conhecimentos científicos têm utilidades, assim 

como podem ser vivenciados na prática social através da utilização de plantas 

medicinais do cerrado. 

Para tanto: 

•  Utilizou a temática uso de plantas medicinais do cerrado como um 

dispositivo metodológico para abordagem de conteúdos da Química 

Orgânica, e mecanismo didático para ampliar o conhecimento sobre a 

diversidade da flora medicinal, disponível no cerrado da região do 

Quilombola do Cedro do município de Mineiros-GO; 

•  Reconhecer os componentes químicos das plantas medicinais do cerrado, 

seus efeitos preventivos e curativos na melhoria da qualidade de vida; 

•  Acompanhar as etapas de elaboração conceitual dos alunos sobre os 

conteúdos de Química Orgânica durante a evolução da pesquisa com 

Plantas Medicinais do Cerrado, desenvolvida na Comunidade Quilombola 

do Cedro; 

•  Possibilitar uma aprendizagem significativa sobre o tema Plantas 

Medicinais do Cerrado, suas utilizações, características e propriedades 

químicas. 

As informações coletas foram analisadas segundo procedimentos para 

Análise Textual Discursiva proposta por Moraes e Galiazzi (2007), que afirmam, 
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[...] uma metodologia de análise de dados e informações de natureza 
qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre 
os fenômenos e discursos. Insere-se entre os extremos da análise de 
conteúdo tradicional e a análise de discurso, representando um 
movimento interpretativo de caráter hermenêutico (MORAES E 
GALIAZZI. 2007, p. 7). 

Sob tal perspectiva foram desenvolvidas atividades contextualizadas a fim de 

promover o reconhecimento de fórmulas representativas das funções orgânicas 

(hidrocarbonetos, álcool, fenol, aldeído, cetona, éter, ácido carboxílico, éster, 

nitrocompostos, aminas e amidas), assim como compreender no contexto, a 

aplicação e as relações interdisciplinares de cada função orgânica no cotidiano. 

 

 

4.2 Etapas preparatórias da Feira de ciências 
 

 

As Feiras de Ciências de certa forma, podem promover a inserção do 

estudante no mundo da pesquisa e despertar certos interesses para a produção do 

conhecimento científico, além de possibilitar que os participantes investiguem 

situações que dizem respeito a problemáticas locais, regionais e nacionais, 

permitem ainda, a ampliação, construção e reconstrução de conhecimentos e 

saberes. 

Diante de tais circunstâncias e por considerar que as Feiras de Ciências 

representam uma fundamental estratégia metodológica para o Ensino de Ciências, e 

consequentemente, para a inserção dos estudantes adolescentes ao mundo da 

investigação acadêmica, e por consequência, desmistifica a ideia de que produzir 

ciência é uma tarefa difícil e distante, principalmente quando se fala em saberes da 

Química, historicamente ensinados a partir de conteúdos descontextualizados, 

pensou-se nesta etapa, como uma ferramenta didático-pedagógica capaz de 

despertar nos estudantes o gosto pela pesquisa a partir dos saberes culturalmente 

acumulados. 

Distintivamente, o primeiro desafio posto, foi focar nas atividades didáticas 

para o ensino de Química Orgânica na 3ª série do Ensino Médio, conforme 

programa pré-estabelecido com anuência da Coordenação Pedagógica da unidade 

escolar (Apêndice A), e associar a sua execução às atividades didáticas que 
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culminasse na compreensão da Feira, como espaço para tornar a Ciência algo ao 

alcance de todos, ainda que admitidas limitações metodológicas. 

Assim, a opção pelo tema deveu-se a intencionalidade de trazer para o 

conhecimento de todos, as práticas culturalmente desenvolvidas a tempos na 

comunidade Quilombola do Cedro/Mineiros/Goiás, quanto a cadeia para o uso das 

plantas medicinais do cerrado. 

Nesta perspectiva e por compreender o multiculturalismo como prática 

pedagógica centrada na abordagem das questões sociais, seus saberes e tradições, 

capaz de possibilitar experiências pedagógicas vinculadas às questões culturais da 

sociedade, a Feira foi pensada a partir da análise das atividades didático-

pedagógicas desenvolvidas com os estudantes da 3ª série do ensino médio, 

oferecida em uma unidade escolar, mantida pela iniciativa privada, na cidade de 

Mineiros/GO, numa abordagem multiculturalista, como princípio para valorização dos 

saberes culturais da comunidade quilombola do Cedro, para o uso de plantas 

medicinais, da flora do cerrado. 

Com esses direcionamentos, a proposta para a atividade teve como objetivo, 

promover a iniciação dos estudantes como pesquisadores, a partir dos processos de 

utilização dos métodos de produção do conhecimento e estimular a curiosidade 

como mecanismo para novos questionamentos científicos, a partir dos saberes 

adquiridos na realidade cotidiana vivenciada. 

A partir desta intencionalidade, desenvolver ainda: 

•   a criatividade e promover a competência investigativa dos estudantes, 

como base para construção de novos conhecimentos; 

•   habilidades e competências para produção científica a partir da capacidade 

de associação dos saberes multiculturais e os procedimentos 

metodológicos dos saberes científicos próprios dos espaços acadêmicos. 

Assim, promover e estimular, hábitos e técnicas de planejamento, 

experimentação e avaliação, como incentivo para o desenvolvimento da produção 

científica infanto-juvenil, e conscientizar, valorizar e divulgar o avanço científico-

tecnológico a ser ensinado no ambiente escolar. 

Todas essas atividades foram pensadas como preparo para o 

desenvolvimento das habilidades e atitudes investigadoras, estimando os aspectos 

qualitativos e quantitativos da produção científica, como processo natural de 
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conscientização da comunidade escolar sobre os problemas ambientais atuais e 

saberes culturais. 

 

 

4.3 Análise das atividades preparatórias para a Feira de Ciências. 
 

 

Pensada a partir de ideia de desenvolver uma atividade didática de ensino 

que estivesse em estreita concordância as Orientações Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio, o planejamento para a Feira de Ciências passa a ser realizado a 

partir da associação dos temas programadas para o ensino de Química e os saberes 

culturalmente acumulados pela comunidade Quilombola do Cedro, relacionados ao 

uso das plantas medicinais do cerrado. 

Com essa preocupação, o planejamento para este estudo fora efetivado em 

três etapas distintas, a saber: 

Na primeira etapa, anterior à realização da Feira propriamente dita, em sala 

de aula, discutiu-se qual seria o objeto de pesquisa para a apresentação na Feira de 

Ciências da Escola, e dentre outros, destacou-se o interesse em conhecer a prática 

no uso de plantas medicinais do cerrado, como cultura social amplamente usada na 

comunidade quilombola do cedro, para a prevenção e cura de determinadas 

anomalias, a princípio, daquela comunidade e posterior, de quem a procurasse. 

Uma vez definida a centralidade do estudo a ser desenvolvido, distribui-se à 

turma o questionário n° 1 - Questionário de Sondagem (Apêndice B), elaborado com 

questões fechadas, com o objetivo de diagnosticar o conhecimento prévio que os 

estudantes detinham sobre a problemática focada. 

Uma vez coletadas as informações preliminares desejadas, objeto do 

questionário 1, foram analisadas as informações e durante um período de 

aproximadamente um mês letivo, estas informações constituíram o principal assunto 

de discussão em sala de aula, cuja centralidade foi o uso popular de plantas 

medicinais e os princípios químicos ativos nas principais espécies, relacionando-os 

aos conhecimentos da Química Orgânica, segundo o programa didático 

estabelecido. 

Após tais procedimentos, foram agendadas e realizadas quatro visitas 

externas, todas objetivando a coleta de informações que corroborasse para a 
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compreensão e da aplicabilidade dos conhecimentos de química, mais 

especificamente os conteúdos da Química Orgânica, na vida cotidiana da sociedade, 

associando a prática culturalmente acumulada pelos quilombolas da Comunidade do 

Cedro, as quais: 

a)  Visita ao Centro Comunitário de Plantas Medicinais da comunidade 

quilombola do Cedro, oportunidade em que fora apresentado aos estudantes, além 

do histórico da comunidade, os principais procedimentos para coleta, 

processamento das plantas e suas respectivas indicações, sempre respeitando os 

saberes culturalmente acumulados pela comunidade, com o objetivo de observar e 

coletar informações segundo as proposições do Questionário para Visita Técnica ao 

Laboratório de Plantas Medicinais da Comunidade Quilombola do Cedro (Apêndice 

C). 

b)  Visita a propriedade rural (de propriedade de um aluno da turma), 

acompanhado por um dos membros do Centro Comunitário de Plantas Medicinais 

da comunidade do Cedro, quando foram discutidas e processadas coletas de 

plantas, de acordo com os procedimentos culturalmente realizados pela comunidade 

cedrina, também objetivando recolher informação (Apêndice D), quanto ao processo 

de coleta e acondicionamento prévio das plantas.  

c) Visita à Fazenda Experimental Dr. Luíz Eduardo de Oliveira Salles, do 

Centro Universitário de Mineiros e Faculdade Morgana Potrich (FAMP), com o 

objetivo de conhecer “in loco” os Laboratórios de análises Bio-físico-químicas, que 

dão suporte didático e metodológicos ao ensino de diferentes áreas das ciências, 

incluso os procedimentos de análise químico-orgânico de plantas, sementes e solos, 

com o objetivo de observar e coletar informações acadêmicas para o ensino das 

Ciências Bio-Físico-Químicas, como suporte para a compreensão e associação dos 

métodos de processos e aplicabilidade da química no cotidiano da vida, segundo o 

roteiro proposto pelo Questionário de Visitas Técnica (Apêndice D). 

Durante as duas visitas externas foram catalogadas diferentes espécies de 

plantas, com os respectivos descritivos de suas principais propriedades físico-

químicas e aplicabilidade terapêutica conforme descrição e caracterização dada 

pelos saberes da Comunidade Quilombola do Cedro (Apêndice E)  

d)  Visita a uma Farmácia de Manipulação da cidade de Mineiros, para 

conhecimento prévio das técnicas de manipulação de medicamentos, segundo 

orientações. 
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Após a visita, foi aplicado à turma o Questionário Final (Apêndice F), com 

objetivo de coletar informações que subsidiasse a análise do nível de saberes 

apreendidos pelos estudantes na fase preparatória para a Feira de Ciências. 

Processada as análises dividiu-se aleatoriamente a turma em três grupos com as 

seguintes atribuições: 

Grupo 1 (G1) – Ao G1 coube um levantamento, ainda que reconhecida suas 

limitações, sobre os saberes culturalmente produzidos e acumulados pela 

comunidade quilombola do Cedro, em Mineiros, cidade do Sudoeste Goiano, quanto 

ao uso das plantas medicinais, próprias da flora do bioma cerrado, apresentado no 

espaço da Feira de Ciências, um relato síntese desses saberes e suas respectivas 

trajetórias históricas.   

 Grupo 2 (G2) – Ao G2 coube selecionar, catalogar e apresentar uma coleção 

das principais espécies de plantas medicinais utilizadas pela comunidade do cedro, 

procedimentos de coleta, manuseio, preparo e guarda e processo de distribuição. 

Grupo 3 (G3) – Ao G3 encarregou-se a apresentação de um dossiê síntese 

dos principais produtos, os respectivos processos de preparos, indicações 

terapêuticas e posologia para possíveis usos. 

Após o encerramento da Feira de Ciências a turma, após discussão em sala 

de aula, cada um dos Grupos sob a coordenação e orientação do professor, 

elaborou o Relatório Final de Atividades, a partir do qual analisou o apreendido 

obtido por cada uma das equipes, ponderando, em especial sobre a estreita 

associação dos saberes multiculturais e suas versões apreendidas nos espaços, 

hábitos e rotinas escolares (Apêndice G). 

Os relatórios elaborados pelos grupos foram levados a discussão em sala de 

aula como sustentação para a conclusão e publicação da avaliação do aprendido 

durante todo o processo, apresentado na subseção subsequente.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Uma visão multiculturalista do ensino científico robustece as ideias de que, 

todas as configurações de conhecimento necessitariam fazer parte do ambiente e 

contexto das unidades escolares, ainda que a confiabilidade destes conhecimentos 

sejam objetos de incertezas. 

Essas incertezas têm motivado a organização de novas metodologias para 

construção do conhecimento na perspectiva CTSA, considerando a existência das 

várias forças que convergem e buscam o entendimento dos saberes empíricos 

arquitetados na sociedade. 

Para o contexto, Candau e Moreira (2003, p. 159) ao analisarem a relação 

que existe entre cultura e educação, afirmam que: 

Não há educação que não esteja imersa na cultura da humanidade e, 
particularmente, do momento histórico em que se situa. A reflexão 
sobre esta temática é co-extensiva ao próprio desenvolvimento do 
pensamento pedagógico. Não se pode conceber uma experiência 
pedagógica “desculturizada”, em que a referência cultural não esteja 
presente. A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. Portanto, 
as relações entre escola e cultura não podem ser concebidas como 
entre dois pólos independentes, mas sim como universos 
entrelaçados, como uma teia tecida no cotidiano e com fios e nós 
profundamente articulados. 

Outro aspecto fundamental neste procedimento, segundo Candau e Moreira 

(2013), está relacionado a compreensão de conhecimento com que se opera no 

ambiente escolar, e alertam para a importância que se deve dispensar ao olhar a 

respeito dos entendimentos das informações arquitetadas e com a mesma 

importância, a necessidade de perceber o aspecto cultural nesse contexto e refletir a 

respeito do que se está difundindo nas escolas e suas consequências. 

Para Candau e Moreira (2013, p. 32) 

[...] a escola como instituição está construída tendo por base a 
afirmação de conhecimentos considerados universais, uma 
universalidade muitas vezes formal que, se aprofundarmos um 
pouco, termina por estar assentada na cultura ocidental e europeia, 
considerada como portadora da universalidade. 

Assim, na perspectiva de discutir as práticas pedagógicas que comumente se 

concretizam no ambiente escolar, há que considerar como base de suas atribuições 
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a necessidade de atuar como um agente equilibrador do diálogo sobre o caráter do 

conhecimento e quais informações podem ou devem fazer parte dos currículos 

escolares brasileiras, especialmente se considerar as características multiculturais 

do país. 

Segundo a Unesco (2005, p. 5): 

“Diversidade cultural” refere-se à multiplicidade de formas pelas 
quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua 
expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos 
grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas 
nas variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se 
transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade 
das expressões culturais, mas também através dos diversos modos 
de criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões 
culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados. 

Compreendendo que no contexto das salas de aula, de maneira natural 

convivem uma distinção cultural, representadas implicitamente pela cultura da 

ciência, simulada pelos professores e pelos recursos didáticos, e pela cultura dos 

estudantes, adquirida ainda no contexto social que cada um deles. 

A partir desta percepção e no intuito de dinamizar novas metodologias que 

associe a concepção multicultural de ensinar e os procedimentos próprios do 

ambiente escolar desconectado ou aleio ao contexto de origem dos alunos, buscou-

se associar o ensino de química orgânica aos saberes culturalmente acumulados 

pela Comunidade Quilombola do Cedro, no que diz respeito ao uso dos recursos 

vegetais com fins medicinais. 

No Brasil, tem se tornado crescente o número de estudos a respeito da 

utilização dos recursos medicinais por comunidades tradicionais e 

consequentemente ao registro dessa herança cultural e sua significância diante da 

necessidade de estabelecer, a partir dos costumes e uso sustentável dos recursos 

ambientais, uma nova metodologia para o ensinar as ciências. 

Tais estudos demonstram que uma difusão vertical de informações pela qual 

é manifestado o acatamento dos jovens aos anciões da comunidade, os verdadeiros 

detentores desses saberes relacionados ao manejo e uso de plantas dotadas de 

atributos medicinais. 

Segundo Thiago (2011, p. 52)  

A comunidade do Cedro é reconhecida no município de Mineiros pela 
produção e uso de fitoterápicos. Nessa comunidade os 
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conhecimentos sobre a medicina tradicional foram adquiridos por 
intermédio da vivência do dia-a-dia (educação informal). Ocorre, 
portanto, uma transmissão vertical de conhecimentos pela qual é 
manifestado o respeito dos jovens aos mais velhos da comunidade 
os quais são detentores dos saberes relacionados ao manejo e uso 
de plantas dotadas de atributos medicinais.  

O uso cultural das plantas medicinais pela comunidade do Cedro constitui 

valoroso contributo para o ensino de química orgânica, considerando a perspectiva 

da estreita conexão entre os saberes empíricos e os saberes admitidos para e no 

ambiente escolar. 

As plantas usadas como medidas terapêuticas pela comunidade cedrina há 

mais de um século, desde seu preparo e administração, segundo a sintomatologia 

que os convivas apresentem, constitui um cabedal de conhecimentos que implica as 

reações químico orgânica, além dos procedimentos e aspectos como a posologia, e 

torna essencialmente atrativo como elemento multicultural a ser incluso nos 

programas didáticos para o ensino de Química. 

Esse contributo se dá desde os procedimentos de coleta, preparo, 

administração fitoterápico para uso interno quanto para a distribuição a baixo custo 

para a comunidade externa. 

Essas atividades, enquanto atitudes peculiares daquela comunidade, 

possibilita não só discutir a aplicabilidade das ciências no cotidiano dos alunos como 

também auxiliar na compreensão de sua construção acadêmica, ou seja, promove a 

interrelação cultura e linguagem escolar propriamente dita. 

Sob o entendimento de que a perspectiva multiculturalista é uma abordagem 

importante para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas para o ensino 

das ciências, a exemplo para o ensino de química, capaz de promover na escola 

contemporânea, além do fomento, o estímulo para a aprendizagem significativa das 

ciências, e consequentemente, para o ensino de Química, aprendido enquanto 

componente curricular obrigatório para o ensino médio no Brasil, como 

conhecimento aplicável na vida cotidiana. 

A relação multiculturalismo e composição curricular para o ensino das 

ciências, vem se constituindo instrumento fundamental para o aprender 

significativamente da química aplicável a vida no dia a dia, capaz de garantir, 

reconhecer e valorizar aspectos como a identidade, estrutura organizacional, 
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costumes e cultura de grupos excluídos, frente a cultura hegemônica do 

conhecimento científico, tradicionalmente ensinado nas escolas. 

A Feira de Ciências se configura como uma oportunidade para a adoção de 

uma prática pedagógica centrada na perspectiva multicultural, procurando associar 

às aulas de química (ensinando química orgânica), a aspectos e desafios que 

permita a interconexão dos trabalhos realizados na comunidade quilombola, em 

contraponto às práticas para o ensino de química orgânica e sua aplicabilidade na 

vida diária, trabalhadas no contexto social e cultural. 

Neste sentido as atividades trabalhadas, a partir da feira de ciências, matéria 

base para as abordagens e discussões relacionadas às funções orgânicas da 

química, aplicáveis cotidianamente ao meio ambiente e como problematização da 

proposta metodológica para o desenvolvimento didático-pedagógico do ensino das 

funções orgânicas (em química), apoderou-se dos saberes culturais sobre a 

utilização das plantas medicinais do cerrado, a partir das práticas e atividades 

desenvolvidas no laboratório da comunidade Quilombola do Cedro, em Mineiros. 

De abordagem qualitativa, de natureza exploratória, centrada na identificação 

dos fatores de motivação e valorização dos saberes culturais, busca-se estabelecer 

clara interrelação dos saberes multiculturalmente acumulados, com os saberes 

característicos do ambiente escolar, como fonte direta de dados e análise. 

Os resultados obtidos a partir da análise de questionários elaborados 

considerando as proposições metodológicas da CTSA, evidenciam o potencial da 

estratégia pedagógica de valorização da cultura quilombola da comunidade Cedrina 

no preparo e uso das plantas medicinais do cerrado, como audaz instrumento para o 

ensino de química. 

Nas discussões em sala o aluno A, na coordenação do G1, afirma: 

Professor, na verdade eu fiquei com muita preguiça em pensar nisso, 
por que toda vez que a gente vai pesquisar a gente nunca vê 
condições de aplicar isso na prática de nossa vida, porque ciência é 
ciência, coisa de química, coisa de experiência feita no laboratório de 
ciências da escola, ai pensei ...ixiii mais um trabalha chato!, mas vou 
confessar pro senhor, foi uma das melhores feiras de ciência que 
participei, porque a gente viu a química ser aplicada lá no laboratório 
do Cedro e depois as pessoas usando.   

Nesta afirmação observa-se que as práticas para as atividades propostas, 

além permitir a efetiva participação do aluno na construção dos novos 
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conhecimentos, deu a ele a oportunidade de visualizar a significância da química 

para o dia a dia das pessoas, e consequentemente, aguçou sua curiosidade para 

outras pesquisas, as quais possam lhes dar respostas a outras curiosidades. 

O Aluno B, descreve 

Acho que esse trabalho foi um grande desafio, pois aprendemos 
muito sobre a importância de algumas espécies vegetais para a 
fabricação de remédios, e deveríamos repassar com cuidado tudo 
que aprendemos para os visitantes da nossa feira. Nesse projeto 
deveríamos não somente executar as atividades sugeridas pelo 
professor, mas também, sugerir próprias atividades em grupo. 
Concordo que a relação do tema com algumas disciplinas estudadas 
na escola facilitou e esclareceu diversas coisas. Gostei muito do 
assunto abordado nessa edição da feira de ciências, pois tive a 
oportunidade de aprender muito tanto do ponto de vista do conteúdo 
abordado nas aulas práticas, como também no próprio 
desenvolvimento de ideias e sugestões para o desenvolvimento de 
atividades. Contudo penso que por ser um assunto tão importante, e 
principalmente, por incluir nele uma rica região de nossa cidade, 
deveria ser um assunto mais abordado em sala de aula, 
principalmente dos futuros estudantes do ensino médio.  

Nessa mesma discussão completa a aluna C  

Diante do desenvolvimento dessa pesquisa acerca da Comunidade 
Quilombola do Cedro e sua contribuição significativa para a saúde, 
cultura da população mineirense, evidencia-se a necessidade de 
apoiar projetos que evitem o desmatamento e a degradação do 
cerrado, promovendo a proteção e a conservação dos recursos 
naturais (especialmente florestais) e a inclusão social. 

   O despertar da consciência de que a preservação ambiental deva ser 

tratada no ambiente escolar, como uma temática transversal e com estreita relação 

a todos os componentes do currículo, tornou-se a tônica na discussão com os 

alunos, a exemplo dos depoimentos transcritos acima. 

Para a aluna D “[...], foi um trabalho que nos propôs muito conhecimento e 

novas experiências com a Comunidade do Cedro, foi de muito aprendizado e com 

certeza com muito ganho para eles e para nós.”, corroborando com o entendimento 

do Aluno coordenado do G 3, encarregado da apresentação do trabalho na feira de 

ciências, quando afirma que: 

Com a colaboração das turmas do ensino médio conseguimos 
transmitir para aqueles que visitaram nossos estandes no dia da 
apresentação a cultura e a história do Cedro, além de sua 
colaboração na sociedade de Mineiros, também repassamos ao 
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público um pouco dos medicamentos produzidos na Comunidade e 
as plantas que utilizam para tal finalidade. [...], repassando um 
conhecimento que certamente era desconhecido por parte dos 
alunos da escola e por grande parcela da população. Pra mim 
pessoalmente, esse trabalho foi de grande valia porque me deu a 
chance de saber mais sobre a comunidade Quilombola do Cedro 
aqui de Mineiros e mais importante ainda poder descobrir que a 
química é verdadeiramente uma ciência que pode e deve ser 
aplicada no nosso dia a dia pra facilitar nossa vida, [...].  

Para a aluna E coordenadora do G 2, responsável pela catalogação das 

principais plantas medicinais, suas características, seus princípios ativos e sua 

consequente utilização terapêutica, o trabalho significou além de uma experiencia 

inovadora que lhes possibilitou entender muito melhor o sentido do estudo da 

química orgânica enquanto conteúdo das atividades escolares, afirmando  

A realização dessa pesquisa deu para a gente a oportunidade de 
além de conhecer os trabalhos que a Comunidade Quilombola do 
Cedro realiza com as plantas do cerrado, para que cada uma delas 
serve e como faz os chás e as garrafadas e como deve tomar, 
mostrou pra gente que em tudo tem química e que ela faz parte do 
nosso dia a dia e serve pra muitas coisas, desde a preparação e 
conservação de alimentos e preparação de remédios, 
industrializados ou não, [...]     

A convergência observada nos depoimentos dos alunos envolvidos 

demonstra que as atividades propostas foram prontamente realizadas e produziu 

uma inquietude no grupo, no sentido de que o fazer escolar como uma extensão do 

contexto, além de proporcionar amplo envolvimento, oportuniza a descoberta de 

outras variáveis, antes não pensada como parâmetro para os conteúdos propostos, 

conforme depoimento do aluno F, membro do G 2,  

Professor, vou ser bem sincero com o senhor, quando a gente teve 
que fazer essa pesquisa pensei que ia ser mais uma daquelas 
tarefas pra encher linguiça e passar o tempo e ai quando a gente 
começou fui ficando mais interessado e ai, tipo assim, quando nós 
fomos para a primeira visita lá no Cedro e escutamos as histórias 
deles e como eles fazem os remédios e pra que serve, eu fiquei 
pensando que se a escola fosse um jeito da gente ir aprendendo e já 
fazendo, ai ia ser mais massa, porque ai a gente ia vendo pra que 
serve as coisas que ensina pra gente na escola. Então ia ser bem 
legal [...], e isso com certeza ia ajudar a gente apreender as coisas e 
não esquecer, [...]. 

Em síntese, ao utilizar da perspectiva CTSA para o Ensino de Química, esta 

atividade demonstrou que a atribuição de significados para as atividades didáticas,  
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constituiu uma estratégia eficiente para compreensão de problemas reais, auxiliando 

na contextualização do ensino e de sua utilização como ferramenta de resolução de 

problemas como os de utilização dos recursos naturais ou relacionados as questões 

ambientais, culturais, políticas, sociais e econômicas, e representa uma estratégia 

eficaz para implementar no espaço escolar para promoção de atividades que de 

claras evidências da significância do papel social da Ciência ensinada no contexto 

escolar. 

Para aluno G, membro do grupo G 3, 

Apresentar nosso trabalho na feira deu um frio na barriga, mas 
professor foi muito massa, porque quando a gente entende para que 
serve o que a gente aprende na escola fica muito melhor. Eu posso 
garantir pro senhor que vendo como o pessoal do Cedro faz e depois 
vendo também as coisas lá nos laboratórios da UNIFIMES e da 
FAMP, deu muito pra gente saber como a química faz parte da nossa 
vida diariamente, sinceramente foi massa, [...]. 

As atividades desenvolvidas possibilitaram aos estudantes o entendimento 

conceitual e aplicação da química orgânica ao contexto cultural e socioambiental, 

facilitando a compreensão do conhecimento empírico sobre uso das plantas 

medicinais do cerrado, historicamente utilizado na comunidade do Quilombola do 

Cedro, em Mineiros. 

Para a aluna S as visitas, tanto nos laboratórios da Faculdade FAMP, quanto 

do Fazenda Experimental do Centro Universitário de Mineiros e o da Comunidade do 

Cedro, permitiram que os alunos fizessem inúmeros questionamentos a respeito da 

coleta, manuseio, processamento e consumo dos produtos comumente produzidos 

no laboratório da comunidade. 

Para a aluna esse foi um, 

[...] passo importante professor, porque nas palestras e conversas 
que a gente teve lá, nós aprendemos muito sobre a cultura e o jeito 
deles viver, desde o início de sua história e claro como eles tratavam 
as pessoas deles que ficavam doentes lá, e eu pessoalmente aprendi 
muito sobre princípios da química naqueles chás, comprimidos, 
xaropes, garrafadas, ah, nos remédios que eles fazem lá, achei muito 
importante mesmo, [...]   

Sob a preocupação de que, as atividades desenvolvidas durante os 

procedimentos da pesquisa pudessem convergir para a perspectiva da Alfabetização 

Cientifica, buscou compreender também parte da historicidade daquela comunidade 
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com o objetivo de analisar quais as implicâncias diretas das práticas que 

constituíram aqueles saberes e suas relações com a estrutura cultural, social, 

política e econômica do grupo, numa estreita comunhão com a concepção de Da 

Costa, Ribeiro, De Freitas e Zompero (2015, p.531) quando afirmam   

Consideramos que para proporcionar a Alfabetização Cientifica aos 
estudantes, a escola terá que promover um ensino que oportunize, 
além da necessária aprendizagem conceitual e de vocabulários 
pertinentes à ciência, também discutirem e refletirem sobre 
problemas reais da realidade em que vivem, proporcionando aos 
alunos um processo de enculturação científica e tecnológica.  

A partir da ideia de que as ciências exercem permanente influências em todas 

as atividades vivenciadas em sociedade ao longo de toda a história humana, e que 

essa condição vem sendo fortemente acentuada nas sociedades contemporâneas 

de maneira unidirecional, entendeu-se de fundamental importância, oportunizar aos 

alunos a possibilidade de visualizar a ciência e a sociedade em permanente 

conexão, ou seja multidependente. 

Ao analisar as proposições para AC, em seus diferentes aspectos e 

procedimentos metodológicos, Marandino et al (2018, p. 2) argumentam que   

Inúmeros autores apontam que a AC é um processo que ocorre ao 
longo da vida e que busca promover a compreensão e a apropriação 
dos conhecimentos relacionados à ciência [...]. Nessa perspectiva, 
entender e se apropriar de conhecimentos científicos envolve 
interpretar, atribuir significados e analisar os conhecimentos, mas 
também ter habilidades para tecer as conexões entre o 
conhecimento adquirido e seu cotidiano, avaliar situações e tirar 
conclusões baseadas em evidências. Engloba, ainda, tomar decisões 
tanto na vida pessoal, quanto na vida em sociedade sobre as 
complexas relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 
(CTSA).  

Além disso, se vista nesta perspectiva, não se pode desconhecer que as 

transformações observadas, quer nas ciências, quer na sociedade, são 

concomitantes, ou seja, ambas se configuram como transformadas e 

transformadoras. 

Ainda nesta linha de raciocínio, Marandino et al (2018, p. 2) afirmam que 

A relação entre a AC e a participação social nos debates 
contemporâneos tem sido destacada por vários autores [...]. A 
articulação entre AC e o movimento CTSA também aponta para a 
relevância de trabalhar com aspectos relacionados a questões 
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sociotécnicas no sentido de desenvolver uma educação 
compromissada com um mundo melhor e socialmente mais justo. 

Com a preocupação em garantir que a participação dos alunos no projeto, 

não ficasse pautada apenas nas visitas e palestras, que antecedera e na 

apresentação da Feira de Ciências, foi solicitado aos grupos que apresentassem 

seus respectivos relatórios (Apêndices G e H), com o objetivo de que a partir das 

discussões e reflexões para a formulação dos respectivos relatórios, pudessem 

responder também, pela sistematização dos assuntos sob uma visão científica. 

Todas as atividades desenvolvidas foram norteadas a partir de um 

planejamento prévio, com descritivo dos objetivos, do material a ser utilizado, dos 

procedimentos metodológicos e ao final da atividade, o registro por um fechamento 

síntese para a atividade. 

Para o Aluno D, participar desse projeto para a Feira de Ciência,  

[...], foi muito útil, acredito que não só para mim, mas para todos os 
alunos, porque assim que a gente ia discutindo, normalmente depois 
de ouvir também as palestras, a gente ia compreendendo melhor 
tanto os termos da química orgânica como parte e características da 
ciência vivenciada e ensinada dentro da escola. 

 Para o aluno G 

Se o intuito do senhor com esse trabalho foi fazer a gente aprender 
de fato para que serve a química orgânica e como a gente não vive 
sem ela na nossa vida diária e assim aplicar esse conhecimento para 
a gente melhorar nossa vida, eu pelo menos posso dizer que acho 
que a gente conseguiu, tipo assim, a entender que as ciências estão 
muito ligadas com os jeitos das pessoas viverem em sociedade, [...]. 

  Observados os depoimentos é possível compreender que as atividades 

executadas fizeram com que os alunos compreendessem que a ciência está sempre 

à disposição da sociedade, e que ciência, tecnologia, sociedade e ambiente se 

relacionam de diferentes maneiras e em configurações que acontecem em temas 

políticos, éticos, econômicos e culturais. 

Outro aspecto importante observado, a partir da execução das atividades 

propostas e relatadas nos depoimentos do aluno, é o fato de se verem agentes de 

ampliação desses conhecimentos, a exemplo do que afirma o aluno F enquanto 

relator do seu Grupo “[...], outra coisa que a gente compreendeu professor, foi que 

se a gente precisa divulgar mais que se ensinado desse jeito a gente aprende mais 
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fácil e que o jeito da escola falar as coisas tem tudo a ver com o que a gente vive lá 

fora dela, da escola. 

Assim, os depoimentos demonstram que as atividades desenvolvidas, além 

de contribuir para a compreensão do conhecimento construído por cientistas, no 

interior das academias, as atividades e práticas didáticas fundadas em ações 

exploratórias e investigativas, promovem o aluno a condição de agente de ações de 

natureza exploratória e interativa, condicionando-o na compreensão das ciências a 

partir de sua própria realidade. 

Contudo há que considerar ainda, que em se tratando de atividades propostas 

para o ensino de química, cujo foco, foram os conteúdos de química orgânica 

propostos para o currículo do ensino médio, as complexidades já começam na fase 

de planejamento, e que apresentam como primeiro desafio, o abandonar dos 

procedimentos e metodologias tidas como clássicas, destacando os desafios 

próprios de desenvolvimento de concepções inovadoras dessa natureza, o que 

implica de imediato, na aceitação, no comparecimento e no empenho dos alunos. 

Essa atividade ao longo de sua execução, demonstrou uma considerável 

capacidade de evolução do envolvimento dos alunos, durante todo o tempo de 

execução. 

Para Iszlaji, Novo, Martins e Marandino (2014, p. 1439) em atividades desta 

natureza “[...], é importante destacar o caráter inovador da proposta que insere os 

alunos em um processo de formação crítica a respeito da divulgação e da geração 

do conhecimento científico em relação com a sociedade. [...].” 

O enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no ensino de Ciências, e 

consequentemente no ensino de Química, apresenta-se como uma opção que 

permite promover uma discussão focada na relação tecno-científica e fatores sociais 

expressivos, incluindo as análises econômicas e sua articulação com o 

desenvolvimento tecnológico e científico, demonstrando possibilitar a experiência 

dos alunos do ensino médio no contexto de investigação nas áreas das Ciências 

Humanas, Exatas e da Natureza. 

Frente as constantes mutações dos e nos processos de reordenamento das 

estruturas culturais, sociais, políticas e econômicas, que em síntese, são 

determinantes para o desenvolvimento das habilidades e competências, que por sua 

vez determinam as associações das múltiplas interfaces do conhecimento e 

saberes, para a plena compreensão dos novos desafios e rumos em que se deva 
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discutir o processo de ensino, e consequentemente, de aprendizagem, em que pese, 

suas metodologias, abordagens e estratégias educativas. 

Neste formato, implementar um procedimento para o ensino de Química a 

partir de práticas pedagógicas subentendidas nas feiras de ciências, enquanto 

atividade do processo de escolarização, incorporando a cultura da comunidade 

quilombola do Cedro/Mineiros, no uso de plantas medicinais do cerrado, constituiu 

uma alternativa bastante satisfatória para os conteúdos de Química Orgânica, como 

é possível observar nos depoimentos dos alunos envolvidos. 

A análise dos dados obtidos, permitiu o planejamento de novas aulas, 

considerando a motivação e os interesses apresentados por cada um, assegurando 

assim, “[...] a atividade construtiva do aluno”. (ZABALA, 1998, p. 77). A proposta 

desta atividade, visou conhecer a elaboração e a construção das ideias por parte 

dos alunos, intencionando desenvolver o conhecimento químico, a partir de temas 

ligados à preservação ambiental e a valorização dos saberes culturais de 

Comunidade Quilombola do Cedro.  

 



81 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As manifestações observadas durante o planejar, executar e avaliar a 

atividade, objeto desta investigação, oportunizou aos alunos envolvidos, 

compreender os contributos das experiencias vivenciadas culturalmente para 

aprendizado em Química, quando os alunos da 3ª série do Ensino Médio, estudando 

as funções orgânicas e os princípios ativos de plantas medicinais, demonstraram 

construir um novo conhecimento de e a respeito da Química, a partir do resgate da 

cultura quilombola sobre as plantas medicinais do cerrado, dos remanescente 

quilombolas da Comunidade do Cedro, em Mineiros. 

O ensino de Química Orgânica a partir da experiência que culminou com a 

prática didático-pedagógica da Feira de Ciências, possibilitou aos alunos, de acordo 

com os relatos, compreender os conteúdos da ciência química, a partir de uma visão 

cidadã e universal, estreitamente relacionada com a cultura, o trabalho, a ciência, a 

tecnologia, a sociedade e o ambiente, capaz de oportunizar uma interferência direta 

na realidade, como o caso daquela comunidade quilombola remanescente que, a 

exemplo da sociedade brasileira, convive com problemas de ordem econômica, 

social e ambiental, e o domínio e uso do conhecimento e das tecnologias. 

Os experimentos, além de facilitarem a compreensão da natureza da ciência, 

dos seus conceitos e consequentemente auxiliar no desenvolvimento de atitudes 

científicas, oportunizou, através do diagnóstico de concepções não-científicas e 

valorização dos saberes culturais, o despertar dos alunos envolvidos, para o 

desenvolvimento da ciência e sua aplicação na realidade cotidiana. 

De acordo com os depoimentos dos alunos, o conhecimento tradicional da 

Comunidade Quilombola do Cedro, auxiliou-os no entendimento da necessidade da 

preservação do meio ambiente como a primeira forma de manuseio daquelas 

plantas medicinais, desenvolvendo o interesse pela parte científica e didática de 

minimizar os problemas de origem socioambiental e como parte significativa do seu 

sistema cultural considerado por eles como elemento essencial à sobrevivência da 

comunidade. 

Neste sentido e relacionando as atividades realizadas tanto em sala de aula, 

quanto nos ambientes externos, no decorrer desta análise, compreendeu-se haver 

promovido, a partir das ações realizadas, antes, durante e depois da Feira de 
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Ciências, estratégias eficientes para humanização dos conteúdos de Química 

Orgânica, e consequentemente na perspectiva CTSA, considerando o 

multiculturalismo como caminho realmente possível para uma abordagem das 

Ciências da Natureza na escola que inclua essa reflexão como parte do processo de 

produção da ciência, com possibilidades de fomentar a perspectiva humana, ética, 

cultural e social da ciência e do cientista, e de explicitar as relações entre ciência, 

tecnologia, produção e trabalho no ensino de Ciências.  

Os processos dos quais se lançou mão para o desenvolvimento das 

atividades, buscando insistentemente relacionar o Ensino de Química Orgânica com 

as matrizes culturais para o uso de Plantas Medicinais, que caracterizaram saberes 

próprios da Comunidade Quilombola do Cedro, não só corroboraram para um 

aprendizado ladeado de ludicidade, como promoveu, observados os depoimentos e 

relatórios, uma significância do Ensino de Química na vida cotidiana daqueles 

alunos. 
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APÊNDICE A – PROGRAMA DE ENSINO - QUÍMICA 
ORGÂNICA – FUNÇÕES ORGÂNICAS E O COTIDIANO 
 

 

I – HIDROCARBONETOS: 
 

 

a) Definição: compostos constituídos por hidrogênio e carbono, somente 

compostos binários (de carbono e hidrogênio). 
 

b) Principal origem: destilação fracionada do petróleo. 
 

c) Classificação: de acordo com o tipo de cadeia e saturação, os 

hidrocarbonetos são classificados em alcanos (alifáticos e saturados), alcenos 

(alifáticos e insaturados por dupla), alcinos (alifáticos e insaturados por tripla), 

alcadienos (alifáticos e insaturados por duas duplas), ciclanos (cíclicos e saturados), 

ciclenos (cíclicos e insaturados por dupla) e aromáticos (cíclicos, insaturados, com 

ressonância das ligações  visando a estabilização do composto). 

 

 

 

d)Principais representantes dos hidrocarbonetos: 

FUNÇÃO: 
 

 HIDROCARBONETO 
(FÓRMULA 

MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- CH4 (metano) 
- C2H6 (etano) 

 
- GNV /biogás. 
 

- Fermentação da 
matéria orgânica e 
bolsões de gás. 

- Componente do 
biogás/combustível. 

- C3H8 (propano) 
- C4H10 (butano) 

- G.L.P. 
- 1ª Fração 
destilada do 
petróleo. 

- Gás de cozinha. 

- C5H12 (pentano) a C10H22 
(decano) 

- Solventes leves (nafta 
leve, éter do petróleo). 
 

- 2ª Fração 
destilada do 
petróleo. 

- Solventes 
industriais. 

- C7H16 (heptano) a C10H22 
(decano) 

- Gasolina. 
- 3ª Fração 
destilada do 
petróleo. 

- Combustível e 
solvente. 

- C8H18 (octano) a C14H30 
(tetradecano) 

- Nafta pesada, ligroína, 
thinner, água-raz. 

- 4ª Fração 
destilada do 
petróleo. 

- Solventes. 

- C10H22 (decano) a 
C16H34 (hexadecano) 

- Querosene. 
- 5ª Fração 
destilada do 
petróleo. 

- Solvente e 
combustível de avião. 

- C12H26 (dodecano) a - Óleo diesel. - 6ª Fração - Combustível. 
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C18H38 (octadecano) destilada do 
petróleo. 

- Média C16H34 
(hexadecano) 

- Óleo lubrificante. 
- 7ª Fração 
destilada do 
petróleo. 

- Lubrificantes. 

- Média C18H36 
(octadecano) 

- Graxas 
- 8ª Fração 
destilada do 
petróleo 

- Lubrificantes 
industriais 

- C2H4 (eteno) - Etileno 
- Produto natural 
- Pirólise do 
petróleo 

- Síntese de plásticos 
- Amadurecimento de 
frutos 

- C5H8 (2-metil-but-1,3-
dieno) 

- Isopreno 
- Produto natural 
de origem vegetal 

- Síntese da borracha 
- Síntese de terpenos 

 
- C2H2 (etino) 

- Acetileno 
- Reação do 
carbureto de 
cálcio com água 

- Soldas metálicas 

- C3H6 (ciclo-propano) - Ciclopropano - Petróleo - Anestésico 

- C6H6 (benzeno) - Anel benzênico 
- Petróleo 
- Alcatrão da ulha 

- Solvente 
- Síntese orgânica 

- C8H8 (etinil-benzeno) - Estireno 
- Petróleo 
- Alcatrão da ulha 

- Síntese orgânica 

- C10H8 (naftaleno) - Naftalina 
- Petróleo 
- Alcatrão da ulha 

- Solvente sólido 
- Inseticida 

 

 

 

II - ÁLCOOIS: 
 

 

a) Definição: compostos que apresentam uma ou mais hidroxilas ligadas a 

carbonos saturados (acíclicos ou cíclicos). 
 

b) Principal origem: os alcoóis são muito comuns na natureza, podendo se 

originar de processos fermentativos (metanol e etanol, por exemplo) ou de 

complexas reações bioquímicas, tais como o colesterol e a glicerina. 
 

c) Classificação: são classificados de acordo com o número de hidroxilas 

(monóis, dióis ou glicóis e polióis). Os monóis são reclassificados de acordo com a 

posição que a hidroxila ocupa (primários secundários e terciários). Os alcoóis, 

genericamente, são classificados como compostos anfótero (se comportam como 

ácidos em meio fortemente básico e, como básico, em meio fortemente ácido), 

embora os alcoóis primários sejam levemente mais ácidos e os terciários, mais 

básicos. 
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d) Principais álcoois: 
FUNÇÃO: 

 
ÁLCOOL 

(FÓRMULA MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- CH3OH (metanol) - Álcool metílico 
- Fermentação e 
destilação seca da 
celulose 

- Combustível 
- Síntese orgânica 

- C2H5OH (etanol) - Álcool etílico 
- Fermentação da 
sacarose ou amido 

- Combustível 
- Bebidas alcoólicas 

- C3H6(OH)3 (propanotriol) - Glicerina 
- Produto natural 
- Saponificação de 
triglicérides 

- Umectantes 
- Síntese de 
explosivos 

- C27H46O (colesterol) - Colesterol 
- Produto natural 
sintetizado em 
animais 

- Síntese de 
hormônios e 
esteroides 

 

 

III – ENÓIS: 
 

 

a) Definição: Compostos que apresentam a hidroxila localizada em carbono 

insaturado por dupla ligação. 

b) Origem: a partir da hidratação de alcinos ou compostos insaturados por 

tripla ligação. Em solução ficam em equilíbrio dinâmico (tautomeria) com aldeídos ou 

cetonas. 

c) Principal característica: a instabilidade, transformando-se em aldeídos 

ou cetonas, conforme a posição ocupada pela hidroxila (se em carbono primário, 

tautomeriza-se com aldeídos; se em carbono secundário, tautomeriza-se com 

cetonas). 

 

 

d) Principais enóis: 

FUNÇÃO: 
 

ENOL 
(FÓRMULA 

MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- C2H3OH (etenol) - Álcool vinílico 
- Hidratação do 
etino. 

- Formação da 
vitamina C. 
- Solvente.  

- C3H6OH (prop-1-en-2-ol) - Álcool alílico 
- Hidratação do 
propino. 

- Tautomerização da 
propanona. 
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IV – FENÓIS: 
 

a) Definição: compostos que apresentam hidroxila (s) ligada (s) diretamente 

em parte aromática. 

b) Principal origem: Oxidação de hidrocarbonetos aromáticos. 

c) Principal característica: são ácidos fracos e atuam como antioxidantes e 

germicidas em diversos produtos cosméticos e comestíveis. 

 

 

d) Principais fenóis: 

FUNÇÃO: 
 

FENÓIS 
(FÓRMULA 

MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- C6H5OH (hidróxi-benzeno) 
- Fenol comum ou ácido 
fênico 

- Oxidação do 
benzeno 

- Conservante, 
germicida 

- C7H7OH (p-hidróxi-metil-
benzeno) 

- P-Hidróxi-tolueno ou p-
cresol 

- Alquilação do 
fenol comum 

- Germicida, 
componente da 
creolina 

- C8H8O3 (p-hidróxi-
benzoato de metila) 

- Alquil-parabeno (p-
hidróxi-benzoato de 
metila) 

- Oxidação do p-
cresol 

- Antioxidante e 
germicida 

- C7H6O3 (ácido o-hidróxi-
benzóico) 

- ácido salicílico (ácido o-
hidróxi-benzóico) 

- Produto natural 
obtido do 
salgueiro 

- Antitérmico e 
analgésico 

 

 

V – ÉTERES: 
 

 

a) Definição: compostos provenientes da substituição dos dois hidrogênios 

da água por dois radicais não acílicos. 
 

b) Principal origem: desidratação intermolecular de álcoois. 
 

c) Principais características: são muito pouco polares e, portanto, pouco 

solúveis em água. Os menores são muito voláteis e inflamáveis e são utilizados 

como solventes industriais. 
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d) Principais Éteres: 
FUNÇÃO: 

 
ÉTER 

(FÓRMULA 
MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- C4H10O (epóxi-etano) - Éter etílico 
- Desidratação 
intermolecular do 
etanol 

- Solvente, 
anestésico local 

- C4H6O (etenóxi-eteno) - Éter divinílico 

- Reação entre o 
cloreto de vinila e 
etenóxido de 
sódio 

- Solvente 

- C4H8O2 (dietileno-epóxi) - Dioxano 
- Dimerização do 
etileno-glicol 

- Solvente anfifílico 

 

 

VI – ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 
 

 

a) Definição: compostos que apresentam como grupamento orgânico 

representativo, a carboxila, que é proveniente da união de uma carbonila (C=O) com 

uma hidroxila (OH), normalmente representada por - COOH. 

b) Principal Origem: oxidação enérgica de álcoois, aldeídos e 
hidrocarbonetos. 

 
c) Principais características: são ácidos fracos (normalmente com grau de 

dissociação menor do que 1%), que ocorrem nos organismos provenientes da 

oxidação de alimentos. Atuam como reguladores de pH, antioxidantes e 

conservantes. 

 

 

d) Principais representantes: 

FUNÇÃO: 
 

ÁCIDO CARBOXÍLICO 
(FÓRMULA 

MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- CH2O2 (ácido metanóico) - Ácido fórmico 
- Oxidação do 
metanol 

- Germicida, síntese 
de polímeros 

- C2H4O2 (ácido etanóico) - Ácido acético 
- Oxidação do 
etanol e 
fermentação 

- Antioxidante e 
germicida 

- C7H6O2 (ácido benzóico) - Ácido benzóico 
- Oxidação do 
tolueno 

- Fungicida e 
antioxidante 

- C8H6O4 (ácido p-
benzenodióico) 

- Ácido tereftálico 
- Oxidação do p-
xileno 

- Síntese de polímeros 
(P.T.E.) 
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VII – ÉSTERES: 

 

a) Definição: compostos provenientes da substituição do hidrogênio da 

carboxila de um ácido por um radical não acílico. 

b) Principal origem: provém da desidratação intermolecular de ácidos 

carboxílicos com álcoois (esterificação de Fischer) ou de ésteres com álcoois 

formando novos ésteres (transesterificação). 

c) Principais características: os ésteres menores são caracterizados pela 

maior volatilidade e odor característico (essências de frutas). Fazem parte dessa 

função os triglicérides (triacilgliceróis), as ceras e os poliésteres, como a embalagem 

PET, por exemplo; estes de cadeias longas. 

 

 

d) Principais ésteres: 

FUNÇÃO: 
 

ÉSTER 
(FÓRMULA 

MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- C3H6O2 (etanoato de 
metila) 

- Acetato de metila - Produto natural - Essência de maçã 

- C6H12O2 (etanoato de 
secbutila) 

- Acetato de secbutila 
- Reação do ácido 
acético com o 
butan-2-ol 

- Essência de banana 

- C19H38O2 (octadecanoato 
de metila) 

- Octadecanoato de 
metila 

- Triglicérides e 
metanol 

- Biodiesel 

- C39H78O2 (octadecanoato 
de uneicosila) 

- Octadecanoato de 
uneicosila 

- Triglicérides e 
terpenos 

- Cera biológica 

- (C10H8O4)n (politereftalato 
de etileno) 

- Politereftalato de 
etileno (P.E.T.) 

- Tereftalato de 
dimetil com 
etilenoglicol 

- Embalagens 
plásticas 

- C9H8O4 (ácido 2-
acetoxibenzóico) 

- Ácido acetilsalicílico 
(A.A.S.) 

- Ácido salicílico e 
acético 

- Analgésico e 
antitérmico 

 

 

VIII – ALDEÍDOS: 
 

 

a) Definição: compostos carbonílicos puros que apresentam a carbonila 

localizada em carbono primário. 
 

b) Origem principal: oxidação branda de álcoois primários. 
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c) Principais características: os menores são voláteis de cheiro 

desagradável (formol e aldeído acético). Os maiores são insolúveis em água e de 

odor mais agradável. Quando combinados com várias hidroxilas alcoólicas (poli-

hidróxi-aldeídos), constituem vários tipos de carboidratos. 

 

 

d) Principais compostos: 
FUNÇÃO: 

 
ALDEÍDO 

(FÓRMULA 
MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- CH2O (metanal) 
- Aldeído fórmico, 
formol 

- Oxidação do 
metanol 

- Conservante, 
síntese de polímeros 

- C2H4O (etanal) 
- Aldeído acético, 
acetaldeído 

- Oxidação do 
etanol 

- Síntese do ácido 
acético e clorofórmio 

- C6H12O6 (penta-hidróxi-
hexanal) 

- Glicose 
- Produto natural 
(Fotossíntese) 

- Fonte de energia 
seres vivos 

- C7H6O (fenil-metanal) 
- Benzaldeído, aldeído 
benzóico 

- Oxidação do 
tolueno ou álcool 
benzílico 

- Aroma de amêndoa 

 

 

IX – CETONAS 
 

 

a) Definição: compostos carbonílicos puros que apresentam a carbonila em 

carbono secundário. 
 

b) Origem principal: oxidação enérgica de álcoois secundários. 
 

c) Principais características: as de menor cadeia são voláteis e de odor 

característico (acetona, por exemplo). As de maior cadeia são pouco polares, 

insolúveis em água e pouco voláteis. Quando apresentam várias hidroxilas 

alcoólicas, também atuam como carboidratos. 
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d)Principais compostos: 

FUNÇÃO: 
 

CETONA 
(FÓRMULA 

MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- C3H6O (propanona) 
- Dimetil-cetona, 
acetona 

- Oxidação do 
propano-2-ol 

- Solvente e sínteses 
orgânicas 

- C5H10O5 (tetra-hidróxi-
pentan-2-ona) 

- Ribose - Produto natural - Molécula do DNA 

- C8H8O (metil-fenil-cetona) - Metil-fenil-cetona 
- Oxidação da 
fenilalanina 

- Responsável pela 
fenilcetonúria 

 

 

X – AMINAS: 
 

 

a) Definição: compostos provenientes da substituição de hidrogênio (s) da 

amônia (NH3) por radical (ais) não acílicos. 
 

b) Principal origem. Natural: decomposição de aminoácidos e proteínas. 

Sintética: reação de amônia com haletos de alquila (derivados halogenados). 
 

c) Principais características: são compostos alcalinos (básicos), de odor 

desagradável. Os menores apresentam cheiro de amônia ou peixe podre. 

 

 
 
d) Principais compostos: 

FUNÇÃO: 
 

AMINA 
(FÓRMULA 

MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- C6H7N (fenil-amina) - Anilina 
- Redução do nitro-
benzeno 

- Síntese de corantes 
e da sulfa 

- C3H9N (trimetil-amina) - Trimetil-amina 
- Redução de 
nitrocompostos e 
nitrilas 

- Síntese orgânicas e 
desinfetantes 

 

 

XI – AMIDAS: 
 

 

a) Definição: compostos nitrogenados que apresentam grupo (s) acila (s) 

unido (s) a Nitrogênio. 
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b) Principal origem: existem amidas naturais, como a uréia, que provém da 

decomposição de aminoácidos e proteínas. As proteínas são poliamidas. Existem 

poliamidas sintéticas, como o náilon e o kevlar, provenientes de polimerizações. 

c) Principais características: as amidas são básicas, mas, menos básicas 

que as respectivas aminas. Tem grande importância biológica, já que vários 

compostos heterocíclicos amídicos (bases púricas e pirimidicas, drogas alcalóides 

etc.). 

 

 

d) Principais compostos: 

FUNÇÃO: 
 

AMIDA 
(FÓRMULA 

MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- CH4N2O (metano-diamida) - Uréia (carbodiamida) 
- Decomposição 
de aminoácidos e 
proteínas 

- Adubo e Síntese 
diversos 

- (C12H22N2O2)n (nylon, 
kevlar) 

- Nylon, kevlar 

- Polimerização 
entre ácido p-
benzenodióico e p-
fenileno-diamina 

- Coletes a prova de 
bala, peças 
automotivas 

 

 

XII – NITROCOMPOSTOS 
 

 

a) Definição: compostos provenientes da substituição da hidroxila do ácido 

nítrico por um radical orgânico. 

b) Principal origem: reação de hidrocarbonetos com mistura sulfonítrica 

(HNO3/H2SO4). 

c) Principal característica: por conterem grupo fortemente oxidante unido a 

carbonos (redutores), constituem compostos muito reativos e explosivos. 
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d) Principais compostos: 
FUNÇÃO: 

 
NITROCOMPOSTO 

(FÓRMULA 
MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- C3H5N3O9 (1,2,3-trinitro-
oxi-propano) 

- Trinitrato de Glicerina 
(T.N.G.) 

- Reação da 
glicerina com 
mistura sulfonítrica 

- Explosivo 

- C7H5N3O6 (2,4,6-trinitro-
tolueno) 

- Trinitro-tolueno (T.N.T.) 
- Reação da 
glicerina com 
mistura sulfonítrica 

- Explosivo 

 

 

XIII- DERIVADOS HALOGENADOS: R-X ou Ar-X 
 

 

a) Definição: compostos provenientes da substituição de um ou mais 

hidrogênios de um hidrocarboneto por halogênio (s) qualquer. 
 

b) Principal origem: reação de halogenação de hidrocarbonetos. 
 

c) Principais características: não formam pontes de Hidrogênio e, portanto, 

tendem a ser pouco solúveis em água. A importância dessa função está relacionada 

à sínteses orgânicas diversas e grande utilização cotidiana. 

 

 
 
d) Principais compostos: 

FUNÇÃO: 
 

HALOGÊNIOS 
(FÓRMULA 

MOLECULAR) 

DENOMINAÇÃO: 
 

NOMENCLATURA 
USUAL/COMERCIAL 

ORIGEM: 
 

FORMA DE 
OBTENÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
 

PRINCIPAL 
IMPORTÂNCIA 

- C6Cl6 (1,2,3,4,5,6-
hexacloro-ciclohexano) 

- hexacloro-ciclohexano 
(BHC) 

- Reação do 
benzeno com o 
cloro 

- Inseticida 

- C14H9Cl5 
(diclorodifeniltricloroetano) 

- DDT 
- Reação com 
etanal e 
halogenação 

- Inseticida 

- CHCl3 (tricloro-metano) - Clorofórmio 
- Halogenação do 
metano 

- Anestésico e 
solvente orgânico 

- CCl2F2 (dicloro-difluor-
metano) 

- CFC (Fréon) 
- Halogenação do 
metano 

- Gás propelente, 
sistemas de 
refrigeração 

- C2H3Cl (cloro-eteno) - Cloreto de vinila 
- Reação do 
acetileno com HCl 

- Síntese do PVC 

- C12H4O2Cl4 (2,3,7,8-
tetraclorodioxina) 

- Tetraclorodioxina 
(TCDD) 

- Subproduto da 
síntese do 2,4-D 

- Veneno altamento 
tóxico 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 
 

 

Aluno(a): _____________________________________ Data: _____/_____/______ 

Professor: Niltônio Carrijo Flores                                                Disciplina: Química. 

 

 

1-) Quais das plantas medicinais abaixo você conhece: 

 

(  ) Boldo (  ) Alecrim (  ) Babosa (  ) Hortelã (  )Cravo 
(  ) Espinheira 

Santa 

(  ) Canela (  ) Cebola  (  )Alho (  ) Eucalipto (  ) Carqueja 
(   ) Quebra 

pedra 

(  ) Camomila (  ) Valeriana (  ) Erva -doce (  ) Funcho (  ) Pata de vaca 
(  ) Capim 

Cidreira 

(  ) Erva de 

Santa Maria   
(  ) Gengibre (  ) Maracujá (  ) Melissa (  ) Hibisco 

(  ) Chapéu de 

couro 

(  ) Urtiga (  ) Manjerona (  ) Babosa  (  ) Romã   (  ) Salgueiro 
(  ) Ginkgo 

biloba 

(  ) Sabugueiro (  ) Guaco (  ) Urucum (  ) Cânfora (  )  Boldo   
(  ) Cana do 

brejo 

(  ) Calêndula (  ) Erva cidreira (   )Capuchinha (   ) Capuchinha  (  ) Citronela. 
(  )Anis 

Estrelado 

 

 

2-) Na sua casa você ou sua família fazem uso de plantas medicinais? 

     (         ) sim     (          ) não 

 

 

3-) Se sim, em qual forma utiliza? 

(    ) In natura          (          ) Beneficiada 

 

 

4-) Quais são as plantas medicinais que você usa na sua casa? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5-) Você vê alguma relação entre a química que você estuda e as plantas 

medicinais? 

 

(     ) sim           (       ) não 

Se sua reposta for sim, escreva o porquê. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6-) Cite algumas receitas caseiras preventivas ou curativas que utilizam 

plantas medicinais do cerrado e que apresentaram resultados positivos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA VISITA AO LABORATÓRIO 
DE PLANTAS MEDICINAIS DA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DO CEDRO 
 

 

Aluno(a): _____________________________________ Data: _____/_____/______ 

Professor: Niltônio Carrijo Flores                                                Disciplina: Química. 

1-) Observar e citar os diversos tipos de plantas medicinais do local. 

 

 

 

2-) Escolha uma das espécies observadas e faça a sua descrição botânica. 

 

 

 

3-) Qual a parte da planta escolhida que é utilizada com finalidade medicinal. 

 

 

 

4-) Qual a época e hora adequada para a sua coleta? 

 

 

 

5-) Qual o nome popular e científico da referida planta 

 

 

 

 

 

6-) Quais são as formas de utilização desta planta? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO PARA VISITA AO HERBÁRIO DA 
UNIFIMES DE MINEIROS-GO 

 

 

Aluno(a): _________________________________ Data: _____/_____/______ 

Professor: Niltônio Carrijo Flores                                                Disciplina: Química. 

 

1-) Observar e citar os diversos tipos de plantas medicinais do local. 

 

 

 

2-) Escolha uma das espécies observadas e faça a sua descrição botânica. 

 

 

 

3-) Qual a parte da planta escolhida que é utilizada com finalidade medicinal. 

 

 

 

 

4-) Qual a época e hora adequada para a sua coleta? 

 

 

 

 

5-) Qual o nome popular e científico da referida planta? 

 

 

 

 

6-) Quais são as formas de utilização desta planta? 

 

 

 

 

 



103 
 

APÊNDICE E - FICHA DE CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E 
BIOLÓGICAS DAS PLANTAS MEDICINAIS DO CERRADO 
 

Aluno(a): _________________________________ Data: _____/_____/______ 

Professor: Niltônio Carrijo Flores                                                Disciplina: Química. 

Nome Científico: 

 

 

 

 

Nome Popular: 

 

 

 

 

Parte Utilizada: 

 

 

 

Indicação Terapêutica: 

 

 

 

Composição Química: 

 

 

 

Principal Constituinte: 

 

 

 

 

Fórmula Molecular: 

 

 

 

 

Fórmula Estrutural Plana: 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO FINAL 
 

 

Aluno(a): _________________________________ Data: _____/_____/______ 

Professor: Niltônio Carrijo Flores                                           Disciplina: Química. 

 

1-) Quais das plantas medicinais abaixo você conhece: 

 

(  ) Boldo (  ) Alecrim (  ) Babosa (  ) Hortelã (   ) Cravo 

(  ) Canela (  ) Quebra pedra (  ) Espinheira Santa (  ) Eucalipto (  ) Carqueja 

(  ) Cebola (  ) Camomila (  ) Capim Cidreira (  ) Erva -doce (  ) Funcho 

(  ) Pata de vaca (  ) Valeriana (  ) Erva de Santa Maria   (  ) Gengibre (  ) Maracujá 

(  ) Melissa (  ) Ginkgo biloba (  ) Chapéu de couro (  ) Urtiga (  ) Manjerona 

(  ) Cana do brejo (  ) Romã   (  ) Salgueiro (  ) Hibisco (  ) Sabugueiro 

(  ) Urucum (  ) Cânfora (  )  Boldo    (  ) Babosa  (  ) Calêndula 

(  ) Capuchinha (  ) Anis Estrelado  (  ) Citronela. (  ) Alho (  ) Guaco 

(  ) Erva cidreira     

 

 

2-) Na sua casa você ou sua família fazem uso de plantas medicinais? 

     (          ) sim           (          ) não 

 

 

3-) Se sim, em qual forma utiliza? 

(          ) In natura          (          ) Beneficiada 

 

 

4-) Quais são as plantas medicinais que você usa na sua residência? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

 

 

5-) Você vê alguma relação entre a química que você estuda e as plantas 

medicinais? 

(          ) sim          (          ) não 
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Se sua resposta for sim, escreva o porquê. 

_______________________________________________________________ 

 

 

6-) Cite algumas receitas preventivas ou curativas em que foram utilizadas 

plantas medicinais que deram resultados positivos. 

_______________________________________________________________ 

 

7-) Que vantagens se têm na utilização das plantas medicinais? 

_______________________________________________________________ 

 

 

8-) Em sua opinião a utilização do tema “Plantas Medicinais do Cerrado” 

contribuiu para a sua compreensão dos conteúdos de química orgânica? 

(          ) sim          (          ) não 

 

Se sua resposta for sim, escreva o porquê: 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – RELATÓRIO FINAL DO GRUPO 2 
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APÊNDICE H – PROPOSTA PARA O ENSINO DE QUÍMICA 
ORGÂNICA A PARTIR DOS CONHECIMENTOS SOBRE 
PLANTAS MEDICINAIS DO CERRADO, CULTURALMENTE 
ACUMULADOS PELA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO 
CEDRO 
 

 

Historicamente a comunidade Quilombola do Cedro iniciou a produção de 

fitoterápicos, através do uso de plantas medicinais do cerrado, a partir do incentivo 

de algumas entidades locais, dentre elas destacam-se: a Pastoral da Criança e o 

Movimento Popular da Saúde (MOPS), ambas da Igreja Católica, as quais eram 

responsáveis em reunir as famílias em local aberto e arejado, a fim de realizar 

exames biométricos em crianças e ministrar os produtos fitoterápicos indicados para 

as mais variadas enfermidades, além de distribuí-los gratuitamente à comunidade. 

Os remédios manipulados, preparados às sombras das centenárias 

mangueiras, pelas mulheres e meninas da Comunidade Quilombola do Cedro, 

previamente designadas para a tarefa, a partir dos excelentes resultados 

apresentados, passaram a ser procurados cada vez mais pelas pessoas, iniciando 

assim, a comercialização dos produtos fitoterápicos elaborados. 
 
A fim de atender essa nova fase, foi criado, em 1997, o projeto Centro 

Comunitário de Plantas Medicinais do Cedro, e neste, o laboratório destinado à 

preparação controlada, comercialização e distribuição de remédios, a partir das 

plantas medicinais. 

Segundo relatos de membros da comunidade, houve resistência ao novo 

local de preparo dos remédios, especialmente entre os mais velhos, que desde há 

muitos anos, preparavam tudo em suas residências, entendendo que assim seriam 

vigiados, para eles seria uma dúvida da eficácia dos medicamentos preparados. 

A ressignificação das práticas tradicionais se dá, em primeiro lugar, pelas 

influências das concepções externas à sociedade quilombola, a exemplo das 

comunidades tradicionais ou rurais. Neste sentido, o Laboratório de Plantas 

Medicinais do Cedro, em especial, para atender as normas sanitárias vigentes, 

elaboram os medicamentos como xaropes, sumos, garrafadas, óleos, sabão, 

pomadas, cremes, chás e tinturas. 
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Assim, passou-se a observar o passo a passo do cotidiano no laboratório em 

relação ao preparo das plantas, a saber: 

 

 

I. Coleta das Plantas 

 

 

Extraídas no ambiente natural ou cultivadas nos quintais, em canteiros (Foto 

1), obedecendo: 

a)    as plantas das quais são utilizadas as folhas, caule ou partes do caule, 

flores e frutos, são colhidas no período da manhã, de preferência antes 

das dez horas, quando o sol ainda não está tão forte. 

b)      as plantas das quais são utilizadas a raiz, são colhidas de preferência no 

período da tarde. 

 

 

Foto 1 - Coleta das plantas medicinais em canteiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Arquivo da Associação Comunitária (2007). 
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II.  Limpeza das plantas 

 

 

Todas as plantas coletadas são cuidadosamente lavadas em água corrente. 

 

 

III.  Preparo – obedece-se rigorosamente a mesma ritologia: 

a. Corte. As plantas são cortadas ou picadas em pequenas partes após a 

lavagem; 

b. Desidratação. É realizada em balcões ou mesas limpas sem exposição 

ao sol.  

c. As plantas que não são utilizadas desidratadas precisam ser colhidas há 

poucos minutos antes de serem manipuladas (Foto 2). 

 

 

Foto 2 - Plantas coletadas e em processo de desidratação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Foto: Niltônio Carrijo Flores (2019). 

 

 

IV Embalagem - processada manualmente: 
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a.   As plantas desidratadas são colocadas em sacos de papel 

para não acumular água, onde se registra: 

i.a data da coleta,  

ii.o nome do coletor responsável,  

iii.a parte e o nome da planta. 

As plantas são armazenadas e organizadas em armários numa sala exclusiva 

para este fim (Foto 3). 

 

 

Foto 3 - Plantas embaladas para guardar em almoxarifado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Niltônio Carrijo Flores (2019). 

 

 

V - Reparação ou manipulação: 

 

 

a. São utilizadas as plantas em estoque e algumas plantas recém 

coletadas, os instrumentos utilizados para a preparação são: 

i.  panelas, 

ii.  colheres, 
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iii.  fogão, 

iv.  forno, 

v.  liquidificador, 

vi.  destiladora de água  

vii.  esterilizador (Foto 3). 

 

 

Foto 4 - Equipamentos usados na preparação dos remédios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Foto: Niltônio Carrijo Flores (2019). 

 
 
 

VI – Envasamento 

 

 

Processo em que os preparados são acondicionados para estoques e ou para 

comercialização. 

a. Os remédios líquidos, são engarrafados 

b. As tinturas e xaropes, são colocados em recipientes de vidro e 

colocados dentro de sacos de papel para evitar o contato com a luz. 

c. As pomadas, pílulas, cremes, sabonetes, são colocados nos 

recipientes finais. 
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Os medicamentos são etiquetados informando o cabeçalho da Farmácia de 

Manipulação de Medicamentos e Produtos Naturais da Comunidade do Cedro, o 

nome do medicamento, a composição, modo de usar, nome do responsável pelo 

medicamento, telefone de contato, data de fabricação e data de validade (Foto 7). 

 

 

Foto 5 - Remédios prontos para serem etiquetados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto: Niltônio Carrijo Flores (2019). 

 
 
 
 
VII – Comercialização ou doação. 

 

 

 

É realizada numa sala anexa ao Laboratório onde os medicamentos são 

organizados em estantes e as entradas e saídas são controladas em um caderno 

específico para este fim (Figura 8). 
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Foto 6 - Espaço para comercialização ou doação dos remédios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto: Niltônio Carrijo Flores (2019). 

 

 

Já a outra linha de preparação dos remédios, são os preparados nas 

residências, esses, seguem processos diferentes comparados aos seguidos no 

Laboratório. São preparados seguindo as técnicas e rituais emanados do 

aprendizado e prática medicinal, construídos e guardados na memória dos cedrinos. 

O cedrino usa e valoriza o remédio produzido no laboratório, mas não deixa 

de preparar e usar o remédio caseiro. Nesse contexto, 89% dos informantes 

preferem utilizar remédios preparados nas residências e produzidos no laboratório 

de plantas medicinais, enquanto outros 7% preferem utilizar remédios apenas do 

Laboratório e 4% exclusivamente remédios preparados na própria residência 

(Gráfico 1). Constata-se uma significativa valorização de ambas as formas de 

preparo do remédio. 
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Gráfico 1. Preferência dos cedrino quanto ao uso dos medicamentos conforme local 
de preparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Legenda: RPC = Informantes que preferem remédios de produção caseira, RPL = Informantes que 
preferem remédios produzidos no Laboratório de Plantas Medicinais do Cedro, RPCL = Informantes 
que preferem remédios de produção caseira e os produzidos no Laboratório de Plantas Medicinais do 
Cedro. 
Fonte: Niltônio Carrijo Flores (2020). 

 

 

O laboratório de plantas medicinais é valorizado pelos cedrinos, não 

somente pela produção de fitoterápicos, mas por ser também um espaço de 

socialização entre os membros da comunidade, como também da comunidade com 

a sociedade externa, é tido como a porta de entrada da comunidade. Por ser um 

espaço criado recentemente, ocorre então, um processo de inclusão do laboratório 

como espaço de socialização da comunidade. 

 
 
 
VIII - Atividades desenvolvidas para a elaboração de uma Feira de Ciências 
 

 

Essa pesquisa foi elaborada numa perspectiva interdisciplinar e 

multidisciplinar, embasada nos pilares da multiculturalidade, norteando-se numa 

sequência de dados construtivos, iniciada com o diagnóstico do conhecimento 

prévio, seguida pelo estudo de textos que ampliam esses conceitos, assim como o 

desenvolvimento de atividades práticas, para se alcançar os objetivos direcionados à 
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elaboração de uma Feira de Ciências, segundo Lima (2005), este tipo de evento se 

apresenta como um convite para abrir todas as janelas da curiosidade e interesse do 

aluno, da criatividade, da vida e do sentido social da escola, além de ser um método 

de motivação para aquisição de novos conhecimentos, com a intenção de abordar 

os conceitos químicos sobre funções orgânicas para os alunos da 3ª série do ensino 

médio de uma Unidade escolar privada, bem como valorizar os saberes culturais no 

trabalho com plantas medicinais do cerrado de uma comunidade Quilombola do 

município de Mineiros-GO, fundamentada e subdivida nas seguintes atividades: 

•    Específicas: que irão abordar os conteúdos específicos da disciplina 

de química orgânica, em especial, às funções orgânicas;  

•    Complementares: as quais estão sugeridas atividades que irão ser 

trabalhadas entre as atividades específicas, com o objetivo de 

contextualizar o conteúdo e valorizar os saberes culturais no trabalho 

com plantas medicinais do cerrado de uma comunidade Quilombola; 

•    Experimentais: elaboração de uma Feira de Ciências com a intenção 

de vincular o conhecimento científico adquirido no conteúdo de 

química, na abordagem das funções orgânicas, com a valorização dos 

saberes culturais de uma comunidade Quilombola do Cedro do 

município de Mineiros-GO, no trabalho desenvolvido com plantas 

medicinais do cerrado. 

As informações sobre o uso e manuseio com plantas medicinais do cerrado 

pela comunidade Quilombola do Cedro do município de Mineiros-GO, a forma 

correta de utilização e preparação de chás, xaropes e pomadas, foram algumas das 

técnicas observadas nessa pesquisa, no intuito de transpor para o cotidiano os 

conteúdos teóricos estudados. 

Segue no desenvolvimento do trabalho, as dificuldades e resultados, em que 

constatamos que uma Feira do Ciências organizada e sistematizada, pode ser um 

instrumento que realmente motiva a construção e ampliação de conhecimentos de 

forma a transformar os saberes empíricos em científicos, despertando os educandos 

para novas descobertas e aguçando o interesse deles para futuras vocações que até 

então poderiam estar ocultas. 

Essas atividades correspondem ao desenvolvimento de conteúdo específico 

da disciplina de química orgânica, que serviram de embasamento para o 
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entendimento e reconhecimento das funções orgânicas presentes nos princípios 

ativos das plantas medicinais do cerrado. 

 
Objetivo: 
 

 
a)    Reconhecer fórmulas representativas das funções orgânicas: 

hidrocarbonetos; álcool, fenol, aldeído, cetona, éter, ácido carboxílico, 

éster, nitrocompostos, aminas e amidas; 
 
b)     Compreender o contexto, a aplicação e as relações de interdisciplinares 

em cada função orgânica no cotidiano; 

c)    Trabalhar as atividades específicas com a apresentação das funções 

orgânicas, hidrocarbonetos, oxigenadas e posteriormente as 

nitrogenadas com suas respectivas diferenças na composição e efeitos 

químicos ambientais (Apêndice A). 

 

 

IX Atividades complementares ligadas a valorização dos saberes empíricos 
 

 

 

Atividade 1 
 
 
 

No primeiro contato com os alunos, foi apresentado uma proposta de trabalho 

com plantas medicinais do cerrado manufaturadas no Quilombo do Cedro do 

município de Mineiros-GO, oportunizando momentos para que os estudantes 

pudessem expressar suas ideias prévias, com diálogo e questionamentos. 

Após esse primeiro contato, foi entregue um questionário diagnóstico ao 

aluno, para que ele o levasse para casa e realizasse um levantamento com sua 

família. Este questionário teve como objetivo realizar um levantamento prévio sobre 

plantas medicinais do cerrado conhecidas e utilizadas pelos alunos e sua família, 

descobrir quais plantas medicinais os mesmos mais utilizam, para que as utilizam, 

como utilizam e com quem adquiriram este conhecimento, e dar início a 

conscientização, resgate e valorização do conhecimento popular, através dos 

saberes quilombolas no trabalho com plantas medicinais do cerrado, pois o aluno 

nos dias atuais, tem mais acesso a informações sobre o conhecimento científico. 
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Esse questionário é do tipo chek list que de acordo com Ming (2005), é um 

tipo de entrevista em que as perguntas já estão contidas em uma lista. Um aspecto 

positivo desse tipo de questionário é que durante esta coleta de dados, os alunos 

têm a oportunidade de contextualizar o conteúdo trabalhado, o que se constitui 

numa experiência diferenciada de aprendizagem. 
 

O fato de o nome das plantas já estar listado, pode conduzir a erros, pois a 

mesma planta pode ter diferentes nomes populares, ou plantas diferentes 

apresentarem o mesmo nome popular. Porém esta é uma forma de delimitar as 

plantas mais conhecidas na região. Segundo Correia Junior et al (1994) 

A planta Rosmarinus officinalis, da família Labiatae, recebe os nomes 
populares de alecrim, alecrim-de-jardim e rosmarino. O nome popular 
alecrim é dado indistintamente, conforme a região, a outras plantas 
da família Verbenaceae, do gênero Lippia. (CORREIA JUNIOR et.al., 
1994, p.4). 

 
 

Após a entrega do questionário, foi explicado para os alunos sobre o 

conteúdo das questões apresentadas e procurou orientá-los quanto aos 

procedimentos que deveriam ser adotados ao respondê-lo (Apêndice B). 
 

A partir da análise dos questionários respondidos pelos alunos, foi solicitado 

aos mesmos em sala de aula, para se dividirem em três grupos (G1, G2 e G3), a fim 

de dar continuidade aos trabalhos. Ato contínuo a divisão dos grupos, realizou-se 

um sorteio das plantas medicinais mais citadas na pesquisa prévia desenvolvida, as 

quais serviram de suporte para pesquisas necessárias à realização das atividades 

subsequentes e direcionamento para a apresentação na Feira de Ciências. 

 

 

Sugestão de filme: 
 

Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. (5 min.) 
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Atividade 2 
 

 

Para a execução desta atividade foi previsto a leitura, análise e 

questionamento do texto abaixo, o qual possibilita interação e fundamentação 

teórica para os alunos iniciarem um processo de discussão e direcionamento do 

trabalho a ser desenvolvido com plantas medicinais do cerrado e reconhecimento 

dos saberes empíricos aplicados por uma comunidade Quilombola do Cedro do 

município de Mineiros-GO. 

 

 

HISTÓRICO DAS PLANTAS MEDICINAIS 
 

O uso das plantas como alimento sempre existiu; os homens sempre 

buscaram retirar da natureza recursos para melhorar sua qualidade de vida. As 

plantas sempre foram utilizadas como alimento e, aos poucos, como matéria prima 

para fabricar roupas, ferramentas e outros objetos. É provável que as observações 

dos aspectos peculiares das plantas, como modificações nas diversas estações do 

ano, poder de regeneração e outros tenham contribuído decisivamente para o uso 

dessas plantas em rituais de cura. As plantas chegaram a ser elevadas à categoria 

de divindade, uma vez que seus poderes alucinógenos serviam para fazer crer que 

no estado de torpor o homem se aproximava de Deus. 
 
Uma das mais antigas utilizações foi do tabaco, que rapidamente foi 

transferido a diversas civilizações. Conta a história que, desde 3000 a.C., na 

China, o Imperador 

Sheng-Nung experimentava o poder do ginseng. Destaca-se que esse 

imperador viveu 123 anos. 
 
Também na China, o Imperador Huang Ti mencionava 252 plantas em seu 

“Cânone das Ervas” (2.798 a. C.). Um dos herbários mais antigos pode ser 

encontrado atualmente no Egito, os papiros de Erbs, que catalogou 125 plantas 

medicinais e 811 receitas. Destacou-se no Egito o médico Imhotep, que utilizava 

ervas medicinais em suas curas. Além da cura, os egípcios utilizavam plantas no 

famoso método de preparo das múmias que, até os dias atuais, não está totalmente 

desvendado. No ano de 400 a.C., Diocles escreveu o primeiro livro conhecido sobre 

ervas medicinais, sistematizando os conhecimentos adquiridos até aquele 
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momento. 
 
Hipócrates, denominado “Pai da Medicina”, idealizou sua obra “Corpos 

Hipocratium”, em que, onde dentre outras informações médicas, apontou para cada 

doença o remédio vegetal e o tratamento. Já na era cristã, preciosa contribuição foi 

deixada por Pelácius, médico de Nero, que realizou estudos sobre mais de 500 

espécies de plantas medicinais. Plínio, o Velho, em sua obra “História Natural”, 

escreveu sobre as plantas medicinais em oito dos trinta e sete volumes. 
 
O fortalecimento da Igreja Católica na Idade Média determinou o 

esquecimento das pesquisas já realizadas, bem como o desenvolvimento de novas 

pesquisas sobre as plantas medicinais. Isso se deu porque a Igreja Católica era 

contrária ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos. 
 
Somente no século XIII, com o surgimento das Escolas de Salerno e 

Montpelier, na Europa, o assunto sobre plantas medicinais é tomado. No ano de 

1484 foi impresso o primeiro livro sobre o cultivo das planas medicinais, com base 

nos escritos do século IV por Dioscórides. A partir daí diversos livros surgem na 

Europa contemporânea com a invenção da imprensa. 
 
Na Alemanha, em 1542, foi elaborada uma lista com mais de 300 espécies 

de plantas medicinais, sendo a primeira farmacopeia. Em 1533 foi criada a primeira 

cátedra de botânica na Escola de Medicina de Pádua, contribuindo para a ascensão 

da fitoterapia e a difusão da publicação de herbários. 
 
Importante salientar que a própria história da botânica se confunde com a 

busca de plantas com interesse medicinal. Muitos dos primeiros trabalhos que 

buscavam nomear e categorizar os vegetais tinha como objetivo catalogar plantas 

medicinais. A influência das plantas medicinais na botânica é tão forte que os 

primeiros autores da botânica são denominados “herbalistas”, alusão às 

compilações sobre o uso de ervas. Enfim, a busca por novas plantas medicinais 

acabou levando à descobertas botânicas e vice-versa. 

O português Garcia Orta utilizando os conhecimentos trazidos da Índia, 

editou em 1563 a obra Colóquios dos Simples, das Drogas e Cousas Medicinais da 

Índia. O inglês Nicolas Culpeper publica, no século XVII, o tratado “Herbário 

Completo”, que relaciona as plantas e os planetas. Trabalho inédito e bem ilustrado 

foi escrito no século XVIII por Sir John Hill em “Virtudes de las Hierbas Britânicas”. 

Há que se destacar o trabalho de alquimistas que impulsionaram a arte de curar 
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com plantas. 
 
No século XIX, o processo de produção industrial de medicamentos cresceu 

deixando para traz os processos de cura por meio de ervas medicinais. Ressalta-se 

que durantes as grandes guerras mundiais, com o direcionamento à produção de 

material bélico, a produção industrial em grande escala foi interrompida, fato que 

novamente favoreceu a utilização de ervas medicinais. 
 
O primeiro herbário do nosso continente data do século XVI é o Manuscrito 

Badanius, de origem asteca. No Brasil o uso das ervas medicinais era prático 

utilizada pelos índios que aqui viviam nos rituais praticados pelos “pajés”. O 

conhecimento dos poderes de diversas ervas era adquirido e repassado de geração 

em geração. Com a chegada dos colonizadores europeus, esse conhecimento 

também foi repassado a esses, que exploraram as diversas regiões do país. Na 

verdade, o conhecimento aqui encontrado foi somado ao conhecimento trazido 

pelos europeus, incentivando ainda mais os estudos e a utilização das ervas. 
 
Inevitável a comparação entre as ervas conhecidas na Europa e as nativas 

que foram objeto de testes de similaridade. Além dos europeus, também a cultura 

africana foi adicionada a toda essa gama de conhecimento, uma vez que os 

escravos utilizavam as ervas em seus rituais religiosos e para cura de diversas 

doenças. A união das três vertentes de conhecimento se traduziu na base do 

conhecimento sobre ervas medicinais no Brasil. 
 
A sistematização do conhecimento a respeito das plantas medicinais 

brasileiras foi obtida em diversos trabalhos, dentre os quais podemos destacar: 

“Matéria Médica Brasileira” de Manuel Freire Allemão de Cysneiros (1862 a 1864); 

“Elementos de Botânica Geral e Médica” de Joaquim Monteiro Caminhoá (1877); 

“Formulário Official e Magistral” de José Ricardo Pires de Almeida que reuniu a 

contribuição de vários especialistas, publicando 4 volumes (1877); “ Dicionário das 

Plantas Úteis do Brasil e das Exóticas Cultivadas”, coleção com 6 volumes, de 

caráter nacional (1926 a 1975) e “Farmacopéia Brasileira”, publicada em 1929 por 

Rodolpho Albino Dias da Silva. 

Atualmente, no Brasil e no mundo, as novas tendências globais de uma 

preocupação com a biodiversidade e as ideias de desenvolvimento sustentável 

trouxeram novos ares ao estudo das plantas medicinais, que acabaram 

despertando novamente um interesse geral na fitoterapia. 
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Referência: 

 

BRAGA, C. M. Histórico da utilização de plantas medicinais. 2011. 24f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Licenciatura em Biologia) - Universidade de Brasília, 2011. 

p. 10-12. 

 

 

 

Após a leitura do texto, mantendo os grupos de alunos que já havia sido 

formado, foi solicitado aos mesmos que escrevessem o que consideraram mais 

interessante no texto, e logo em seguida, socializassem com toda a turma, 

possibilitando um momento de debate entre professor e alunos. 

 

 

Sugestões de Texto: 
 
 

BARRACA, S. A. Relatório do Estágio Supervisionado Produção Vegetal-II: 

manejo e produção de plantas medicinais e aromáticas. p. 2-4. Disponível em: 

http://www.esalq.usp.br/siesalq/ pm/p02.pdf 

 

 

 

Atividade 3 
 
 
 

Visita ao laboratório de plantas medicinais da Comunidade Quilombola do 

Cedro do município de Mineiros-GO, no dia 14 de maio de 2019, sob a supervisão 

dos professores do Colégio Ágape-Unidade Cerrado, das disciplinas de química 

(Niltônio), biologia (Lucas) e geografia (Suzana), com o objetivo de levar o aluno a 

interagir com os diferentes espécimes de plantas medicinais do cerrado, valorizar os 

saberes culturais da comunidade Cedrina no trabalho e manuseio das ervas nativas, 

de forma que o aluno pudesse apreciar sua forma, sentir seu sabor, seu odor, a 

textura de suas folhas, conhecer o nome dado pelos membros do quilombo e seus 

métodos de manuseio, estar ciente de que um mesmo nome popular pode se referir 

http://www.esalq.usp.br/siesalq/%20pm/p02.pdf
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a várias plantas diferentes, um mesmo espécime (planta) pode ter vários nomes 

populares e, para um mesmo mal ou doença, existem várias plantas indicadas. 

Nesta visita, no primeiro momento, os alunos foram reunidos em salão da 

comunidade quilombola do cedro, oportunidade em que assistiram a um depoimento 

de um membro do quilombo, Sr. Gilmar, atual presidente da comunidade cedrina do 

município de Mineiros, na oportunidade foi relatado sobre a origem, história e 

fundação da Comunidade Quilombola, os seus representantes e os costumes 

desenvolvidos no quilombo. Na segunda parte da visita, após a explanação 

realizada, os alunos foram direcionadas para o laboratório de plantas medicinais 

nativas do cerrado, sob a supervisão e orientação de outro membro da comunidade, 

Srª Simone, quando puderam observar o trabalho e manuseio das plantas, a forma 

correta utilizada na extração do material biológico, os produtos fitoterápicos 

desenvolvidos pelos membros da comunidade, como são feitos e armazenados, a 

aplicabilidade no tratamento de algumas doenças, além de outras orientações no 

tratamento e preservação de determinadas espécimes nativas.    

Com o propósito de verificar o resultado de aprendizagem desta visita, um 

questionário fez parte desta atividade, sendo o mesmo entregue no início da 

visitação, para os alunos realizarem as devidas anotações durante o 

desenvolvimento das explanações pelos membros da comunidade do quilombo, e 

posterior socialização, na primeira aula subsequente ao retorno na escola, de acordo 

com a mesma divisão dos grupos selecionados (Apêndice C). 

 

 
Atividade 4 
 
 
 

Visita ao horto de plantas medicinais/herbário da UNIFIMES, fazenda 

FELEOS (Fazenda Luís Eduardo de Oliveira Salles), antigo IPAF, no dia 23 de maio 

de 2019, no período matutino, na supervisão dos professores do Colégio Ágape-

Unidade Cerrado, de química (Niltônio), biologia (Lucas) e geografia (Suzana), com 

o objetivo de levar o aluno a interagir com os diferentes espécimes de plantas 

medicinais, podendo com isso, apreciar sua forma, sentir seu sabor, seu odor, a 

textura de suas folhas, conhecer o nome dado pelos botânicos e pela população, e 

estar ciente de que um mesmo nome popular pode se referir a várias plantas 

diferentes, um mesmo espécime (planta) pode ter vários nomes populares ou 
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científicos e, para um mesmo mal ou doença existem várias plantas medicinais 

indicadas. 

No período noturno, às 19h, no mesmo dia, os alunos visitaram o laboratório 

de química da Faculdade Morgana Potrich-FAMP, no município de Mineiros-GO, sob 

a supervisão e orientação dos professores de química/biologia do Colégio Ágape 

(Niltônio e Lucas), a coordenação do curso de farmácia, através do Sr. Dwight Assis, 

a professora de farmacobotânica e farmocognosia do curso de farmácia, Srª Neire 

Moura, oportunidade em que receberam orientações no trabalho e manuseio com 

plantas medicinais, sendo apresentado na ocasião para os alunos, um seminário 

abordando as diferenças entre planta medicinal e fitoterápicos, bem como o uso e 

aplicação de algumas espécimes nativas. 

Com o propósito de verificar o resultado de aprendizagem desta visita, dois 

questionários fizeram parte da atividade, sendo os mesmos entregues no início da 

chegada ao Instituto (IPAF) e Faculdade Morgana Potrich-FAMP, para que os alunos 

o preenchessem durante o desenvolvimento das informações prestadas pelos 

técnicos, monitores e professores, e posterior socialização, na primeira aula 

subsequente ao retorno na escola, de acordo com a mesma divisão dos grupos 

selecionados (Apêndices D e E). 

 

 

Atividade 8 

 

 

Nesta atividade, desenvolvida em sala de aula, no dia 25 de maio de 2019, no 

Colégio Ágape-Unidade Cerrado, foi aplicado novamente um questionário final (pós-

teste), utilizando as mesmas questões do questionário inicial (pré-teste). Essa 

atividade teve como objetivo observar se ocorreram realmente mudanças 

conceituais significativas com o desenvolvimento das ações executadas, referente 

ao conhecimento sobre o uso e as propriedades preventivas e curativas das Plantas 

Medicinais do Cerrado, utilizadas na Comunidade Quilombola do Cedro do município 

de Mineiros-GO (Apêndice F). 
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Atividade 9 

 

 

Essa atividade teve como objetivo a socialização de todas as ações 

desenvolvidas pelos grupos de alunos da 3ª série do ensino médio (G1, G2 e G3) do 

Colégio Ágape-Unidade Cerrado, em sala de aula, no dia 28 de maio de 2019, no 

trabalho com plantas medicinais do cerrado, desde o seu manuseio pelos 

representantes da Comunidade Quilombola do Cedro, até o conhecimento científico 

aplicado nas Instituições de Ensino Superior (UNIFIMES e FAMP), na intenção de 

valorizar os saberes culturais e desmistificar o conhecimento científico adquirido no 

conteúdo relacionado às funções orgânicas. 

O desenrolar da atividade planejada, foi feito através de uma discussão 

realizada em sala de aula pelos alunos, com apresentação de alguns resultados 

observados, através da metodologia de sala de aula invertida,  quando foi sugerido 

aos alunos que elaborassem um relatório final a respeito de todas as ações 

desenvolvidas, a fim de servir como parâmetro para a construção da “Feira de 

Ciências”, que seria apresentada no dia 31 de maio de 2019, no pátio do Colégio 

Ágape-Unidade Cerrado, do município de Mineiros-GO. 

A “Feira de Ciências” serviu como instrumento de divulgação dos saberes 

culturais desenvolvidos na Comunidade Quilombola do Cedro do município de 

Mineiros-GO, onde foi abordado nessa proposta, todas as informações sobre o 

trabalho e manuseio com as plantas medicinais do cerrado pesquisadas, por meio 

de espécimes coletadas, desenhos, fotografias e/ou textos com ilustrações 

produzidas pelos alunos, exposição de alguns produtos comercializados no 

laboratório de plantas medicinais da Comunidade Cedrina (chás, garrafadas, 

sabonetes), para toda a comunidade escolar e mineirense. (Apêndice G – Relatório 

dos Alunos). 


