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RESUMO 
 
 

Neste trabalho foi utilizada a temática Plantas Medicinais e Chás, como proposta 
para desenvolver conteúdos de química orgânica,  3º  ano do  Ensino Médio, em 
escolas públicas da cidade de Dom Pedrito. A maior parte dos alunos encontram 
muitas dificuldades quando são apresentados à disciplina de química,      
especialmente química orgânica, devido às exigências de memorização quanto 
às suas regras, às suas denominações e classificações. Diante disso, os 
estudantes não  percebem as relações existentes entre o conteúdo apresentado 
pelos professores e as substâncias orgânicas utilizadas no seu cotidiano, 
ocasionando um desinteresse pelo assunto, e algumas vezes, até uma rejeição 
pelo conteúdo. A utilização de plantas medicinais vem acompanhando a história 
e o desenvolvimento dos seres humanos, visto que, o conhecimento a respeito 
deste assunto vem passando por transformações e, consequentemente, são 
repassados de geração para geração. Atualmente, vem aumentando seu 
espaço como objeto de muitas pesquisas, que almejam sua comprovação e o 
reconhecimento pelo Ministério da Saúde. O emprego de chás de plantas 
medicinais costuma ser um dos recursos para uma parte da população, 
especialmente, a de baixa renda, devido ao custo elevado dos medicamentos 
industrializados e as limitações do sistema de saúde Pública. No entanto, seu uso 
tem aumentado consideravelmente, entre as classes de maior poder aquisitivo, 
pela busca por tratamentos mais saudáveis e alternativos. Nesse contexto, o 
objetivo dessa pesquisa é utilizar o tema Plantas Medicinais e Chás como uma 
ferramenta interessante, na perspectiva de traçar uma ligação entre o conteúdo 
de química orgânica e o cotidiano dos alunos, de forma que possa contribuir 
para uma aprendizagem que permita a formação do conhecimento químico dos 
estudantes. Dentro dessa concepção, optou-se por uma abordagem qualitativa, 
com caráter exploratório. Estre trabalho foi elaborado durante o período de 
pandemia por Covid-19. Dessa forma, seu desenvolvimento aconteceu de 
acordo com as normas das Atividades de  Ensino Remoto Emergenciais 
(AEREs) da UNIPAMPA. Optou-se pela construção de uma proposta de 
sequência didática, que teve como ponto de partida, o conhecimento dos alunos 
(saberes populares) a respeito da temática. Nesta proposta foram sugeridas 
abordagens relacionando as  plantas e chás, utilizados no dia a dia dos alunos, 
com identificação de estruturas químicas e  nomenclatura  de compostos 
orgânicos, bem como a classificação dos mesmos de acordo com o grupo 
funcional. A última etapa da proposta consistiu no compartilhamento das 
atividades desenvolvidas pelos estudantes e o conhecimento de química 
adquirido. 
 
 
 
Palavras-chave: Sequência didática, ensino médio, saberes populares 
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ABSTRACT 

 
In this work, the theme Medicinal Plants and Teas was used, as a proposal to 
develop contents of organic chemistry, in the last year of High School and EJA, in 
public schools in the city of Dom Pedrito. Most students encounter many 
difficulties when they are introduced to the discipline of chemistry, especially 
organic chemistry, due to the requirements of memorization regarding its rules, 
denominations and classifications. Therefore, students do not perceive the 
existing relationships between the content presented by the teachers and the 
organic substances used in their daily lives, causing a lack of interest in the 
subject, and sometimes, even a rejection by the content. The use of medicinal 
plants has been following the history and development of human beings, since 
knowledge about this subject has been undergoing transformations and, 
consequently, is passed on from generation to generation. Currently, it has been 
increasing its space as the object of many researches, which aim to prove it and 
be recognized by the Ministry of Health. The use of herbal teas is usually one of 
the resources for a part of the population, especially the low income, due to the 
high cost of industrialized medicines and the limitations of the public health 
system. However, its use has increased considerably, among the classes with 
greater purchasing power, due to the search for healthier and alternative 
treatments. In this context, the objective of this research is to use the theme 
Medicinal Plants and Teas as an interesting tool, in the perspective of drawing a 
connection between the content of organic chemistry and the students' daily 
lives, so that it can contribute to a learning that allows the formation students' 
chemical knowledge. Within this conception, a qualitative approach was chosen, 
with an exploratory and bibliographic character. The activities developed came 
from the students' knowledge (polular knowledge) regarding the theme. In the 
sequence, approaches were carried out relating the plants and teas used on a 
daily basis with organic compounds present in them, name of the compounds 
and classification according to the chemical function. The last stage of the work 
was the construction of a table containing medicinal plants most used in the 
region and their relationship with organic chemistry. 

 
 

Keywords: Didactic sequence, high school, Popular knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As dificuldades de ensino e aprendizagem enfrentadas pelas escolas na 

atualidade vêm sendo um problema crescente e de múltiplas causas. O ensino de 

química, assim como as Ciências Exatas, cada dia se aproxima mais do método 

tradicional de ministrar os conteúdos, neste sentido podemos destacar o que cita 

Miranda e Costa, 2007: 

[...] Baseada na transmissão de conteúdo dessa forma, em que o 
aluno decora conceitos, símbolos, nomes, fórmulas e deixa de lado o 
conhecimento científico e a contextualização entre a química e o cotidiano, 
esta prática tem desestimulado os estudantes e influenciado negativamente na 
aprendizagem dos mesmos, uma vez que não possibilita a percepção da 
relação existente, entre o que estuda em sala de aula, a natureza e sua própria 
vida (MIRANDA, COSTA, p. 28 2007). 

 

Em contrapartida, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2008) demonstram que o desenvolvimento intelectual dos alunos não está na 

quantidade de  conceitos, e sim na qualidade, com a qual se almeja dar significado aos 

componentes curriculares da área de Ciências da Natureza: Química, Física e 

Biologia. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular, deixa explícito que as 

Ciências que fazem parte dessa área, têm em comum a investigação sobre a natureza 

e o desenvolvimento tecnológico. Mesmo assim, é possível observar que, geralmente, 

nos programas escolares, existe uma grande quantidade de conteúdo para 

desenvolver, com riqueza de detalhes desnecessários, o que provoca uma aceleração 

da transmissão de conteúdos por parte dos professores e ocasionam acúmulo de 

informações sem sentido para o aluno. 

De acordo com PELIZZARI (2002) “A aprendizagem é muito mais significativa 

à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um 

aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio.” 

Segundo Torres et.al. (2005) há uma variedade muito grande de plantas Medicinais as 

quais apresentam substâncias químicas que auxiliam nas atividades biológicas e 

também seu uso pode ser terapêutico. 

De acordo com Silva e Gauche (2009) os alunos poderão vivenciar a respeito 

de plantas medicinais e chás e sentindo-se motivados para construção de 

conhecimentos químicos e, também conseguem perceber maior integração entre as 

informações e as relações humanas. 
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A História relata que a cultura da utilização de plantas medicinais ocorre há 

muito tempo, visto que as plantas eram utilizadas pelo homem com o objetivo de ter 

uma qualidade melhor de vida. De acordo com a evolução humana, existem 

informações de que esse tipo de prática era adotado antes mesmo de Cristo, e com o 

passar do tempo, no Brasil, essa cultura foi utilizada por índios e africanos, em que 

costumavam ser usadas as plantas medicinais em rituais e para a saúde, de acordo 

com a cultura de cada povo (LORENZI, MATOS, 2002). 

Baseado nas dificuldades de ensino e aprendizagem apresentadas por alunos 

e professores, o presente trabalho tem como objetivo utilizar o tema plantas 

medicinais e chás como recurso didático para contribuir com o desenvolvimento de 

conteúdos de química orgânica no Ensino Médio. O tema pode ser abordado através 

de uma sequência didática elaborada de forma que, os conteúdos de química possam 

ser trabalhados de maneira contextualizada, enfatizando a importância da química e 

a sua interligação com a cultura e a sociedade. 

O desenvolvimento de uma metodologia para ensinar alguns conceitos de 

química orgânica, baseado nas características e propriedades das plantas medicinais 

e nos saberes populares dos alunos, pode proporcionar uma melhora significativa no 

ensino e aprendizagem. Dessa forma, esta pesquisa também busca investigar o nível 

de conhecimentos dos alunos no que se refere, à plantas medicinais e chás, bem 

como, a respeito de uma possível relação entre às plantas e os conteúdos de química 

orgânica vistos na terceira série do Ensino Médio. Com base nos dados obtidos será 

possível trabalhar conceitos como cadeias carbônicas, estrutura e nomenclatura dos 

compostos e funções orgânicas e algumas propriedades dos compostos em geral, de 

forma contextualizada e interligada ao cotidiano dos alunos. 

Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é utilizar o tema Plantas Medicinais 

e Chás como uma ferramenta interessante, na perspectiva de traçar uma ligação entre 

o conteúdo de química orgânica e o cotidiano dos alunos, de forma que possa 

contribuir para uma aprendizagem que permita a formação do conhecimento químico 

dos estudantes. Dentro dessa concepção, almeja-se construir uma proposta de uma 

sequência didática, que tenha como ponto de partida, os conhecimentos dos 

estudantes (saberes populares) a respeito da temática escolhida e, que possa 



16  
promover a interação entre os alunos através de debates sobre. A sequência didática 

proposta também apresenta sugestões de atividades, visando facilitar o aprendizado 

de química orgânica, incentivar o trabalho colabarativo e o trabalho de pesquisa, bem 

como, a organização dos dados pesquisados. 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Plantas Medicinais: um breve histórico 

 
As plantas sempre foram utilizadas pela humanidade, primeiramente como 

alimento, mas com o passar do tempo, tornaram-se matéria prima para a confecção 

de roupas, ferramentas e outros objetos, a fim de melhorar a sua qualidade de vida 

(BRAGA, 2011). O uso das espécies vegetais com fins de tratamento e cura de 

doenças e sintomas, aparece no início da civilização, despertando no homem o 

manuseio dos recursos naturais em benefício próprio (DI STASI, 1996). 

Segundo Mata (2009) um dos relatos mais antigos data de 60 mil anos em que  

as plantas eram utilizadas na época do Homem de Neanderthal, e em um jazigo 

arqueológico em Shanidar, (hoje Iraque), encontraram restos de pólen de plantas. 

As plantas foram observadas por algum tempo e constataram em suas 

particularidades que durante as estações do ano elas sofriam algum tipo de 

transformações que contribuíam de forma significativa em rituais sagrados, bem como 

na cura de enfermidades e que algumas espécies tinham poder alucinógeno, deixando 

o ser humano mais próximo da divindade “DEUS” (BRAGA, 2011). 

Destaca-se ainda na História, 3000 a. C. que o Imperador Chinês Sheng Nung 

fazia uso das propriedades medicinais do ginseng, sendo que este viveu até os 123 

anos de vida (RICARDO, 2011). Aristóteles e Teofrasto (371 a.C., em “A história das 

plantas”), Plínio (23-79 d.C., em “História natural”) e Dioscórides (século I, em “Matéria 

Médica”) recebem notoriedade na descrição da botânica e no uso de plantas 

medicinais, ampliando o conhecimento acerca delas (MARQUES, 1998). 

Após a queda do Império Romano, a Europa atravessou um longo período de 
obscurantismo científico entre os séculos V e XV, a chamada Idade Média. De 
forma paralela, nesse período, o mundo árabe emergiu com grande atividade 
científica, sendo acrescido de alguns conhecimentos de origem indiana. 
Dessa forma, surge a Medicina Árabe, destacando-se o médico Avicena [...] 
(ALMEIDA, 2011, p. 38). 

Segundo Turolla e Nascimento (2006) as Antigas Civilizações têm suas 

próprias referências históricas acerca das plantas medicinais. Muito antes de aparecer 

qualquer forma de escrita, o homem já utilizava as plantas, algumas como alimento e 

outras como remédios. Em seus experimentos com ervas, houve sucessos e 

fracassos; muitas vezes, estas curavam, mas, outras vezes, matavam ou produziam 

efeitos colaterais graves (AZEREDO, COUTINHO, 1799). 

Segundo Tomazzoni, Negrelle e Centa, (2006) a descoberta das propriedades 
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úteis ou nocivas dos vegetais ocorreu por meio do conhecimento empírico, ou seja, 

da observação feita pelos homens do comportamento dos animais, por exemplo. Além 

disso, existem relatos lendários em que se atribuem às plantas poderes divinos, pois 

seu uso fazia parte de rituais religiosos que colocavam os homens em contato direto 

com os deuses. Essas valiosas informações foram sendo, inicialmente, transmitidas 

oralmente às gerações seguintes, para, posteriormente, com o surgimento da escrita, 

passarem a ser compiladas e arquivadas (SIMÕES, et al. 2003). 

No começo da Era Cristã, o grego Pedanius Dioscórides, médico militar nascido 

em Anazarbo da Cilícia (40–90 d.C.), catalogou e ilustrou cerca de 600 diferentes 

plantas usadas para fins medicinais, descrevendo o emprego terapêutico de muitas 

delas, sendo muitos os nomes por ele apresentados ainda hoje usados na botânica 

(TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 2006). 

De acordo com Pereira (2020): 

 “A obra em que ele reuniu esses registros é denominada De Matéria Médica, considerada a principal 
referência ocidental para a área de plantas medicinais até o Renascimento, o que mostra sua valiosa 
importância. Em sua obra entre diversos interessantes relatos, Dioscórides já descrevia o uso de ópio 
como medicamento e como veneno, utilizado por Nero para eliminar seus inimigos”. (PEREIRA, p.3, 
2020) 
 

Segundo Simões et al. (2003), Claudius Galeno (129–216 d.C.), médico, filósofo 

grego e considerado o “pai da farmácia”, foi o primeiro grande observador científico 

dos fenômenos biológicos de seus mais de 300 tratados. 

De acordo com Monteiro e Brandelli (2017), Galeno estimulou oficiais romanos 

a fiscalizarem remédios para verificar se continham o que era declarado em seus 

relatórios, dando início à Vigilância Sanitária. Isso foi feito porque misturas contendo até 

100 ingredientes, conhecidas como theriacs (do grego para “antídoto”), eram comuns 

naquela época e levaram a fraudes e superfaturamento por muitos século. 

A flora brasileira é constituída por uma grande diversidade de plantas com 

propriedades medicinais (MEDEIROS; CRISOSTIMO, 2013). A utilização dessas 

plantas para fins terapêuticos vem despertando a atenção dos programas de 

assistência à saúde e, com a finalidade de evitar o uso inadequado desta prática 

medicinal, o Ministério da Saúde vem investindo no uso da fitoterapia como 

complemento para o Sistema Único de Saúde (SUS), visando à distribuição e 

utilização destes medicamentos de forma racional (SANTOS et al., 2011). 

Podemos encontrar algumas plantas que são tóxicas, não utilizadas pelo 

homem, mas os indígenas utilizam no momento da caça (VASCONCELOS et.al. 2009; 
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JESUS; SUCHARA, 2013). 

Existem registros que, no Estado do Rio Grande do Sul, na Fundação 

denominada “Rincão Gaia", fundada por José Antônio Lutzenberg, são ministradas 

aulas que tratam do assunto plantas medicinais e aromáticas. Lutzenberg foi um 

defensor das questões relacionadas ao meio ambiente, e sempre lutou para que a 

sociedade pudesse viver de maneira saudável e sustentável (D’ ÁVILA, 1910). 

No município de Dom Pedrito, segundo BARRETO, 2011 localizado na região 

da campanha, extremo sul do Brasil, faz fronteira com o Uruguai, possuí grande área 

territorial, a agricultura e a pecuária são destaques, na região da Campanha com 

aproximadamente 38.898 habitantes, as plantas medicinais são bastante utilizadas 

com finalidade terapêutica. O uso das plantas medicinais, que é parte da cultura 

popular, está presente nas rodas de chimarrão, no ambiente familiar, fazendo parte do 

cotidiano do aluno e pode ser abordado de forma contextualizada que facilite a 

compreensão de alguns conteúdos de química orgânica. Nesse contexto, algumas 

pesquisas indicam que no Rio Grande do Sul, existem estabelecimentos que cultivam 

exclusivamente Plantas Medicinais e, logo após o processo de maturação e secagem 

das folhas, são comercializadas (MARQUES; BARROS, 2001). 

 

2.2. Composição Química das Plantas Medicinais 

 
A composição química de algumas plantas foi estudada e catalogada e fazem 

parte de uma relação Estadual de plantas medicinais. Entre elas estão plantas nativas 

e exóticas como: Marcela, Erva-doce, Espinheira-Santa, Carqueja, Pata-de- vaca, 

Pitangueira, Erva-de-bugre, Açoita-cavalo, Quebra-pedra, Poejo, Mastruço, Alfa-vaca, 

Tansagem, Guanxuma, Gervão, Erva-santa, Guabiroba, Sálvia-da-gripe, Guaco, 

Carqueja-miúda, Erva-de-bicho, Cipó-mil-homens, Quitoco, Sabugueiro, Jurubeba, 

Sete-sangrias, Chapéu de couro, Maracujá, Arnica, Arnica-do-mato, Guaco-cambará, 

Angico-vermelho, Murta, Araçá, Carrapicho-rasteiro, Penicilina, Corticeira-do-

banhado, Erva-lanceta, Urtiga-brava, Banana-do-mato, Suçuaiá, Erva- mate, 

Cancorosa, Salsaparrilha, Pixirica, Pariparoba, Coronilha, Baleeira, Oliveira e 

Douradinha (BRASIL, 2006). 

Segundo Heck, Ribeiro e Barbieri (2017) algumas Plantas Medicinais 

apresentam em sua composição química uma grande variedade de constituintes. No 
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entanto, os princípios ativos são substâncias químicas encontradas em maiores 

concentrações em plantas que vão atuar como medicinais, provocando reações no 

organismo que as utiliza. Esses compostos são sintetizados a partir da luz e dos 

nutrientes que a planta recebe ou consegue extrair do solo. De acordo com a estrutura 

química, podem ser classificados em alguns grupos principais (HECK, RIBEIRO; 

BARBIERI; 1998). 

Pietta (2000) destaca os Flavonoides, os quais são representados por flavona, 

flavononas, flavonóis, isoflavonóides e catequina. Estes são encontrados com 

abundância em frutas, legumes e no Reino Vegetal, formados por 15 Carbonos 

organizados em anéis aromáticos. Fazem parte da fotossíntese, sua coloração pode 

ser amarela, amarela pálida, azul, roxo ou avermelhado e auxiliam no metabolismo. 

Exemplo: tomate, laranja, limão, possuem quercetina e mircetina também encontradas 

nas alcaparras, cebola e nozes. Em alguns legumes são compostos por dadzeína e 

genisteína que são os derivados da soja. A coloração roxa, azul, violeta e avermelhada 

são encontradas em ameixas, cerejas e açaí. 

Outra categoria presente na composição das plantas são Catequinas ou 

Banchás, encontradas nas folhas da Camellia Sinensis, originaria da Ásia (mais 

precisamente do sudeste Asiático), são substâncias compostas por constituintes 

fenólicos, possuem ação antioxidante e são utilizados no tratamento de diabetes, 

obesidade, combate o colesterol e triglicerídeos. Também colaboram para evitar o 

crescimento de células cancerígenas. Na sua composição podem ser encontrados 

fenólicos ou flavonóides, tais como flavonóis e ácidos fenólicos, além de cafeína, 

pigmentos, carboidratos, aminoácidos e certos micronutrientes como as vitaminas B,  

C   e   E,  e minerais como o cálcio, magnésio, zinco, potássio e ferro (YARIWAKE, 2005). 

Apresentam uma variabilidade sazonal de constituintes químicos, podendo estar 

presentes como triterpenos, flavonóides e polifenóis nas folhas de Maytenus 

aquifolium Mart. (Celastraceae). 

Os Polifenóis são uma classe de constituintes que normalmente estão ligados 

aos flavonóides, possuem estrutura química derivada do benzeno, ligado a um grupo 

hidrofílico. São comumente encontrados em hortaliças, frutas, chás, onde apresenta 

funções como agente anti-inflamatório e antialérgico (PIETTA, 2000). 

Uma classe de grande importância na composição das plantas medicinais são os 

Óleos Essenciais, também chamados de óleos voláteis. São misturas de substâncias 
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orgânicas voláteis de consistência semelhante ao óleo. Os óleos essenciais, são 

encontrados em diversas partes do vegetal, especialmente nas folhas e flores. Podem 

ser obtidos por um processo de hidrodestilação das plantas. Boa parte dos óleos 

essenciais possuem cheiro e aroma agradável.  

O elevado número e a diversidade de substâncias presentes nesta classe é 

que determina a imensa variedade de ações farmacológicas. A maior parte dos óleos 

voláteis é constituída por derivados fenilpropanoides ou de terpenoides. Sua 

composição varia desde hidrocarbonetos terpênicos; álcoois simples e terpênicos; 

aldeídos; cetonas; fenóis; ésteres; óxidos; peróxidos; furanos; ácidos orgânicos; 

lactonas; cumarinas; e até compostos com enxofre.  

Nos óleos essências estes constituintes são encontrados em diferentes 

concentrações, sendo um deles o constituinte majoritário, e os demais estão em 

baixíssimas quantidades. Os óleos voláteis podem apresentar propriedades 

analgésicas, cicatrizantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas, antiespasmódicas, 

expectorantes, relaxantes, vermífugas, entre outras. Além disso, alguns são utilizados 

em cosméticos e como aromatizantes de alimentos (HECK; RIBEIRO; BARBIERI, 

2017). 

Os terpenos são substâncias constituídas por unidades de isopreno (cinco 

átomos de carbono). De acordo com o número destas unidades são classificados em 

monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos e poliprenos. Os 

monoterpenos e sesquiterpenos são comumente encontrados em óleos essenciais, 

os tetraterpenos formam os carotenos, precursores da vitamina A (HECK et al, 1998). 

Os taninos são compostos polifenólicos acompanhados de outros 

componentes aromáticos. Eles são capazes de precipitar as proteínas, o que explica 

sua propriedade adstringente, uma vez que agem nas proteínas das células 

superficiais das mucosas. Algumas plantas que apresentam taninos em sua 

composição, são utilizadas com muita frequência, para amenizar diarreias, devido à 

formação de uma camada protetora com as proteínas precipitadas. Os taninos também 

apresentam propriedades antimicrobianas, antivirais, hipoglicemiantes e 

antiespasmódicos. São comumente encontrados em diversas plantas, como  

espinheira-santa e pitangueira (HECK; RIBEIRO; BARBIERI, 2017). 

Compostos orgânicos nitrogenados denominados alcaloides, são 

encontrados em toda a extensão da planta, mas se acumulam, principalmente, em 
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tecidos externos (tegumentos de sementes, cascas de caules e raízes). Os alcaloides 

apresentam atividades biológicas diversificadas, atuam no sistema nervoso central, 

como calmante, sedativo, estimulante, analgésico e anestésico. Uma característica 

importante da classe dos alcaloides é que, alguns podem ser tóxicos ou cancerígenos 

e outros, por sua vez, antitumorais (HECK; RIBEIRO; BARBIERI, 2017). 

Os glicosídeos cardioativos ou cardiotônicos constituintes de algumas plantas 

e apresentam estrutura esteroidal ligada a vários açúcares. Causam forte efeito no 

músculo cardíaco, agem na contractilidade, condutibilidade e automaticidade. Sua 

absorção no organismo acontece de forma cumulativa, sendo possível causar 

intoxicações crônicas. Fazem parte da constituição de medicamentos valiosos 

extraídos de algumas plantas e são restritos à droga extraída e purificada, que sob 

recomendação médica, auxiliam no tratamento de doenças cardíacas. A digitoxina, 

presente na dedaleira (Digitalis purpurea, D. lanata), é o mais importante desse grupo 

(HECK; RIBEIRO; BARBIERI, 2017). 

 
2.3 Os Chás e a importância dos Saberes Populares 

 

Fitoterapia é o nome dado à Ciência que estuda as plantas medicinais. Esta 

Ciência teve sua origem no conhecimento e no uso popular, através da utilização de 

produtos de origem vegetal, com finalidade terapêutica para prevenir, amenizar ou 

curar algum estado patológico (HECK; RIBEIRO; BARBIERI, 2017). 

Alguns relatos mencionam que o chá é proveniente da China, onde viveu um 

imperador que só consumia água fervida, e deu origem a essa tradição como cuidado 

de higiene e saúde. Não foram encontrados registros históricos que comprovem estes 

relatos. No entanto, a “Lenda” diz: 

 
Em um dos passeios, esse imperador descansou à sombra de uma árvore, 
quando algumas folhas caíram no recipiente, no qual teria sido colocada água 
fervida. Ao acordar, observou que a água havia ficado colorida e não retirou 
as plantas que haviam caído nela. Impressionado e curioso, decidiu 
experimentar a bebida. Achou que a mesma era revitalizante e com sabor 
muito agradável. Para alguns Chineses, foi assim que o Chá foi descoberto 
pelo Imperador Shen Nung (BRAIBANTE; PAZINATO,  2014, p.168) 

 

Segundo Lorenzi e Matos (2002) o chá tem sua história como uma bebida 

tradicional preparada pelos Monges Budistas, com folhas de uma planta conhecida 
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como Camellia Sinensis (chá da Índlorenziia), cultivada no Himalaia. Não existem 

registros históricos que comprovem que tenham ocorrido dessa maneira ou que foi o 

imperador Shen Nung o “descobridor” desta bebida, sabe-se que os chineses 

produziam e a utilizavam deste a Antiguidade (SENNA, 2010). 

O homem primitivo buscou na natureza as soluções para os diversos males 
que o assolava, fossem esses de ordem espiritual ou física. Aos feiticeiros, 
considerados intermediários entre os homens e os deuses cabia a tarefa de 
curar os doentes, unindo-se, desse modo, magia e religião ao saber empírico 
das práticas de saúde, a exemplo do emprego de plantas medicinais. A era 
Antiga inaugurou outro enfoque, quando, a partir do pensamento hipocrático, 
que estabelecia relação entre ambiente e estilo de vida das pessoas, os 
processos de cura deixaram de ser vistos apenas com enfoque espiritual e 
místico (ALVIM et al., 2006). 

 

De acordo com o Decreto -  Lei nº 986 Brasil, 1969, o chá foi definido como 

toda substância ou mistura de substânciasa no estado sólido, líquido, pastoso, ou 

qualquer forma adequada destinada a fornecer ao organismo humano elementos 

normais à sua       formação e desenvolvimento. O chá possui sabor e aroma agradável, 

e está se tornando uma das bebidas mais consumidas. É constituído por compostos 

como flavonoides, catequinas, polifenóis, alcalóides, vitaminas e sais minerais, os 

quais apresentam propriedades que podem combater infecções, retardar o 

envelhecimento, regular o colesterol e aumentar a densidade óssea entre outras. 

Essas substâncias podem contribuir para uma qualidade de vida melhor, pois ajudam 

na prevenção de muitas doenças. Além de ter um agradável sabor e aroma, é hoje 

uma das bebidas mais consumidas (SCHMITZ, et al, 2005). 

De acordo com Morais et al. (2009) e Pazinato et al. (2012), os chás podem 

apresentar propriedades curativas e preventivas, por esta razão muitas vezes são 

administrados como medicamentos. Ainda de acordo com estudos realizados por 

Pazinato et al (2012), percebe-se que a relação entre as estruturas químicas das 

moléculas de compostos presentes nos chás e as influências dessas sobre o corpo 

humano, possibilitam compreender como elas agem, atuando de forma a minimizar a 

sensação de dor, induzir a calma ou a sensação de euforia, ou ainda, eliminar a 

depressão. 

Segundo Senger, Schwanke e Gottlieb (2010) os chás podem ser consumidos 

com a finalidade de anti-inflamatório (constituídos de polifenóis), antioxidante 

(possuem catequinas), cardiovasculares e para pessoas com diabetes, nesses casos 

em sua composição estão presentes os radicais livres, os quais capturam espécies 
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reativas de oxigênio, estabilizando o colesterol e aumentando a sensibilidade da 

insulina. 

A diversidade da Mata Atlântica inclui espécies utilizadas por comunidades 

tradicionais no tratamento de doenças através do preparo de remédios caseiros. O 

uso de plantas na cura de enfermidades ainda é comum entre vários povos, sendo 

mais evidente nos países em desenvolvimento, onde a maior parte da população 

pobre não tem acesso aos medicamentos industrializados. De acordo com a literatura, 

o uso terapêutico das plantas medicinais pode ser por formas bem distintas 

(AYYANAR;  IGNACIMUTHU, 2005; OLIVEIRA; OLIVEIRA; ANDRADE, 2010). 

Segundo Soares, Vieira-Baptista  e Tavares, (2017) o banho de assento é um 

tipo de tratamento que tem como objetivo aliviar os sintomas de doenças que afetam 

a região genital, como infecção pelo vírus herpes, candidíase ou infecção vaginal, por 

exemplo. Esse tipo de tratamento deve complementar o tratamento recomendado pelo 

médico e pode ser feito com óleos essenciais, bicarbonato de sódio ou vinagre, de 

acordo com o objetivo do banho. 

De acordo com Costa e Teles (2014) a decocção, cozimento, é uma forma de 

utilização das plantas com finalidade terapêutica bastante utilizada. A decocção 

consiste na ebulição da planta em água potável por tempo determinado, para partes 

da planta rígidas como: cascas, raízes, rizomas, caules, sementes e folhas. O tempo 

do processo pode variar de 05 a 20 minutos. Logo após coar e consumir quente. 

Segundo Barbosa (2010), inalação é conhecida como um método simples e 

comum, baseado na combinação de vários compostos voláteis ao vapor d’água, com 

ação diretamente nas vias respiratórias. Para realização desse procedimento, a planta 

deve ser colocada em uma vasilha com certa quantidade de água fervente, com um 

pano, papel ou funil o vapor que passará por esses materiais deverá ser aspirado 

lentamente durante um tempo adequado de acordo com cada enfermidade. 

Segundo Löbler (2014), infusão significa colocar as plantas em um recipiente e 

logo em seguida jogar água fervendo sobre as mesmas, deixando a mistura descansar 

por mais ou menos 5 a 10 minutos, em recipiente fechado. Também é possível realizar 

o processo inverso, colocar na chaleira ou no bule já com água fervendo em seu 

interior, mas com o fogo desligado, colocando folhas nesse recipiente e o processo 

será o mesmo. Esta prática também pode ser empregada com plantas frágeis como 

flores, botões e folhas. 
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De acordo com Moreira (2002), maceração é um processo consiste em picar 

partes da planta e colocar submersas em álcool, água ou óleos. Vale salientar que 

esse processo ocorre em temperatura ambiente. As partes mais delicadas podem 

permanecer de 10 a 12 horas, entretanto, raízes e cascas que são partes duras 

poderão permanecer por mais tempo podendo chegar a 24 horas. Haverá uma 

fermentação para obtenção de um volume e resultado desejado. 

Segundo Arnous, Santos e Beinner (2005) as plantas empregadas com 

finalidade terapêutica podem ser utilizadas na forma de óleo. Para isso, as escolhidas 

devem passar por um preparo, no qual devem podem ser plantas secas ou frescas, 

picadas ou moídas. Estas são colocadas em um recipiente com óleo de Oliva, Girassol 

ou Milho. Este recipiente deve ser transparente e fechado, pois deverá ser exposto ao 

sol duas a três semanas e agitado diariamente. Se ocorrer a formação uma camada 

de água, esta deverá ser retirada. Logo após esse preparo conservar em um vidro 

escuro protegido da luz. 

Cunha, Silva e Roque (2003) relatam que a utilização de plantas medicinais na 

forma de pó. Para isso a planta passa por um processo manual de trituração com as 

mãos. Na sequência, é peneirada e colocada em sacos bem fechados, evitando a luz. 

Casca e  raízes podem ser utilizados também nesse processo. Após este preparo para 

obtenção do pó, o mesmo também pode ser utilizado em infusões com óleo e água, 

bem como, colocado sobre o local lesionado. 

De acordo com Chaves e Barros (2006) algumas plantas medicinais que 

apresentam frutos, podem ser utilizadas para tratar enfermidades na forma de suco 

ou sumo. No preparo espreme-se a fruta, onde se obtém de imediato o suco, porém, 

a fruta pode também ser triturada em um pilão ou liquidificador, lembrando que o suco 

deverá ser consumido logo após o preparo. O sumo mais conhecido é o Aloe Vera 

que serve como hidratante, possui vitaminas e polissacarídeos. 

Segundo Velloso e Peglow (2003) a forma mais utilizada para conservação dos 

princípios ativos das plantas medicinais é a tintura, visto que, a maioria das plantas é 

solúvel em álcool. A tintura é preparada com álcool de cereais, onde as partes da 

planta ficam em maceração, ao abrigo da luz e à temperatura ambiente, por período 

de 8 a 10 dias, assim, os princípios ativos podem ser conservados por longo tempo. 

Quanto a tintura é preparada a partir de plantas frescas é denominada alcoolatura. Na 

preparação a mistura deve ser coada, filtrada e guardada em recipiente escuro, 
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protegido da luz e do ar. Utiliza-se na forma de gotas dissolvidas em água, para uso 

interno, ou em compressas e fricções, para uso externo. 

De acordo Ghedini et al. (2002) os xaropes são uma aplicação de plantas 

medicinais muito popular. Estes são administrados contra tosse, dores de garganta ou 

bronquite. Geralmente é feita uma calda com açúcar cristal ou rapadura, na proporção 

de uma parte ou duas para cada parte de água. Na sequência, leva-se ao fogo até 

ficar com uma consistência desejada, mexe por 3 a 5 minutos e guarda-se na 

geladeira por 15 dias. Este preparo deve ser feito a partir de plantas frescas e picadas. 

Alguns procedimentos de preparo de diferentes plantas medicinais, bastante 

utilizadas de forma terapêutica, estão apresentados em um quadro no anexo A.  

2.4 Plantas medicinais e o ensino de Química 

 
De acordo com a BNCC, com relação ao Ensino  Médio, os saberes populares 

também contribuem na formação do conhecimento, podendo o professor abordar a 

temática para a divulgação e interesse em relação ao consumo consciente das plantas 

medicinais. 

Segundo Dorneles (2005) as Diretrizes Curriculares no ensino de Química 

deverão auxiliar o aluno a ser crítico e tentar adequar ao seu cotidiano diferentes 

possibilidades que forneçam seu ensino e aprendizado sobre plantas medicinais e 

chás. A Química é uma Ciência que estuda as transformações geradoras de novos 

produtos. No entanto, sabemos que grande parte dos estudantes descreve esta 

disciplina como de difícil compreensão. Possivelmente, essa descrição se deve da 

forma     como ela é tratada em sala de aula, onde é valorizada a simples memorização 

de nomes e fórmulas e a resolução de situações problema, geralmente, sem nenhuma 

contextualização (CARDOSO; COLINVAUX, 2000). 

De acordo com a BNCC o ensino de Química deve ser contextualizado e ter 

significado prático no cotidiano do aluno. Desse modo, os conteúdos de Química 

orgânica como cadeias carbônicas, nomenclatura de compostos orgânicos e funções 

orgânicas, normalmente, trabalhados no ensino médio na disciplina de Química, 

podem ser abordados a partir dos princípios ativos presentes em plantas medicinais. 

A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel considera que para o 

aprendizado acontecer, se fazem necessárias duas condições: na primeira, o aluno 

deve ter disposição para aprender, caso contrário a aprendizagem é através da prática 
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de memorização, logo é superficial; na segunda, o conteúdo deve ser potencialmente 

significativo para o aluno para que este possa construir seu conhecimento tendo a 

percepção do mesmo no seu dia a dia (PELIZZARI et al., 2002). 

Se os alunos não conseguem estabelecer uma ligação entre o conteúdo 

estudado e sua efetiva aplicação no cotidiano, acaba denominando a Química como 

uma disciplina muito difícil de entender e aprender. De acordo com Bernardelli (2004) 

para mudar essa concepção que o aluno tem da Química, o professor deve atuar como 

mediador da aprendizagem. Para isso, ele deve relacionar as necessidades básicas 

dos seres humanos tais como, alimentação, vestuário, moradia, transportes, cuidados 

com a saúde entre outros com os conceitos químicos que estão implícitos. 

De acordo com Franco (1997 apud FERREIRA, 2006), a cultura popular sobre 

o uso de plantas medicinais não pode ser ignorada, visto que de 119 substâncias 

químicas extraídas de plantas para utilização terapêutica no Brasil, 74% foram de 

origem do conhecimento popular. 

Segundo Feltre (2004) as indústrias da área Química proporcionam o 

isolamento e a análise dos princípios ativos das plantas para a produção e utilização 

de fármacos. O salgueiro (árvore do gênero Salix), é a planta precursora de fármaco, 

cuja casca era utilizada desde o antigo Egito, para extrair um princípio ativo conhecido 

por salicina. Essa substância era empregada no tratamento de dores reumáticas, 

febres e calafrios. Em 1860, o químico alemão Hermann Kolbe desenvolveu em 

laboratório, um derivado da salicina, que é utilizado até o momento e ficou conhecido 

como aspirina. 

De acordo com Rodrigues, Nascimento e Almeida (2011) o conhecimento 

prévio dos alunos sobre plantas medicinais e chás deve ser considerado e valorizado, 

pois a partir desse conhecimento é possível explorar a composição química e as 

funções orgânicas dessas substâncias. 

Uma planta pode apresentar milhares de constituintes químicos, porém apenas 

alguns deles podem apresentar atividade terapêutica ou tóxica. Esses constituintes 

apresentam estruturas moleculares, cuja cadeia pode conter um ou mais grupos 

funcionais, que são responsáveis pelo efeito terapêutico da planta e são organizados 

em classes distintas, de acordo com a semelhança das propriedades químicas. Alguns 

podem ser classificados em terpenos, triterpenos, taninos, saponinas, flavonoides, 

alcaloides, etc. (JÚNIOR; VISOTO, 1996, apud CARVALHO et al., 2002). 
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Segundo Chassot (1995) a Química, assim como outras áreas que compõem 

as Ciências da Natureza, não é uma Ciência pronta e acabada, mas sim em constante 

construção do conhecimento. 



 

 

3 METODOLOGIA 
 
 

 Consideramos este projeto como qualitativo, pois de acordo com Minayo 

(2007).  “Dado o seu caráter de expressão das experiências e vivências, o senso 

comum é o chão dos estudos qualitativos”. Quanto ao tipo de pesquisa, pode ser 

classificada como exploratória. Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória objetiva 

promover maior afinidade com o problema de pesquisa para conseguir resolvê-lo, bem 

como, permite realizar um levantamento bibliográfico e a realização de entrevistas 

entre outras ações. Desta forma, a utilização das plantas medicinais relacionadas com 

ensino de química torna o aprendizado menos complexo de modo que a utilização das 

mesmas possibilite uma ligação da teoria com a prática, pois as plantas utilizadas em 

chás estão diretamente ligadas ao cotidiano dos alunos.  

A primeira etapa de elaboração do projeto consiste em descobrir o nível de 

conhecimento dos alunos sobre Plantas Medicinais e qual a relevância desses 

saberes populares para os sujeitos da pesquisa. Para isso, serão elaborados 

questionários e aplicados em turmas do terceiro ano do Ensino Médio. Serão utilizadas 

perguntas como: Você conhece alguma planta medicinal? Você tem o hábito de fazer 

e consumir algum chá? Seus familiares costumam consumir algum tipo de chá? Onde 

você procura chás para o consumo? Quais os chás que você e/ou seus familiares 

costumam ingerir ou passar na pele como forma de medicação alternativa? Além 

disso, será efetuado um levantamento bibliográfico sobre quatro Plantas Medicinais, 

bastante conhecidas na região além da realização de uma sequência didática. Estas 

foram selecionadas para apresentar aos alunos e perguntando se conhecem, se já 

utilizaram (de que forma) e se tem algum conhecimento sobre suas propriedades e 

sobre sua composição. 

O desenvolvimento é baseado na elaboração de uma sequência didática para 

o ensino de cadeias carbônicas, fórmulas estruturais e moleculares e funções 

orgânicas, contextualizando com o tema plantas medicinais e chás, considerando os 

conhecimentos populares dos estudantes sobre o tema. 

Segundo Zabala (2010, p. 61) “Uma sequência didática é construída com 

atividades planejadas que podem contribuir para a aprendizagem de inúmeros 

conteúdos em Ciências da Natureza, especialmente, na área de Química”. A 



 

elaboração e aplicação de uma sequência didática busca a motivação para a 

aprendizagem, o conhecimento significativo e a diversificação de estratégias e 

recursos didáticos. Podem ser realizadas demonstrações, aulas expositivas, 

experimentos de laboratório com materiais alternativos, questionamentos, jogos, 

textos, vídeos entre outros. Além disso, o aluno pode atuar significativamente no 

decorrer da sequência didática através de diversas habilidades, trabalhando em 

pequenos grupos, realizando pesquisa bibliográfica, elaboração de questionários, 

entrevistas, entre outros. 

De acordo com Ribeiro e Ramos (2012) estudantes que aprendem em 

pequenos grupos apresentam maior realização do que alunos que foram submetidos 

a instruções individuais, visto que o compartilhamento de informações que ocorre no 

grupo proporciona aos alunos a oportunidade de compreender melhor os conceitos 

abordados. Além disso, também podem aprender com colegas mais experientes. 

Antes da elaboração da sequência didática, foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre quatro plantas medicinais, bastante conhecidas na região. Estas 

foram selecionadas para apresentar aos alunos e perguntar se conhecem, se já 

utilizaram (de que forma) e se tem algum conhecimento sobre suas propriedades e 

sobre sua composição. Estas quatro plantas encontradas na região estão 

apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Plantas medicinais conhecidas na região da campanha e sua relação com    
a Química orgânica. 

 
 

Nome Popular Espinheira Santa Macela Carqueja Pitangueira 

Nome Científico Maytenus Ilicifolia Achyrocline 

Satureoides 

Baccharis 

Trimera 

Eugenia uniflora L 

Foto da Planta  

 

 

 

 

 

 

 

Nº de alunos que 

conhecem 

    

Forma consumo Chás; Cápsulas; 

Compressas 

Chás; Cosméticos; 

Shampoo; 

Adstringente 

Chás Chá das Folhas 

Propriedades 

medicinais 

Reduz acidez 

Gástrica, Ação 

Antioxidante; 

cicatrizante, diurética, 

laxativa, anti-

infecciosa e 

analgésica. 

Relaxante muscular, 

analgésico, 

calmante, digestivo, 

anti- inflamatório, 

antidiarreico. 

Ação digestiva, 

diurética, antigripal; 

antibiótica; anti- 

inflamatória, 

antianêmica 

Possui ação 

antidiarreica, 

adstringente, 

digestiva, diurética, 

antifebril, 

antiespasmódica, 

antirreumática, 

estimulante, 

fortificante. 

Principais 

constituintes da 

planta 

Triterpenos, Taninos, 

flavonóides 

Flavonoides, 

Monoterpenos, 

Ácidos, Ésteres, 

Polissacarídeos, 

Taninos 

Flavonóides, 

Terpenóides 

Óleo essencial, 

taninos, 

flavonoides, 

antocianinas, 

saponinas, sais 

minerais, 

vitamina C 

Estrutura química 

de um exemplar da 

classe 

 

 

Taninos 

 

 

Flavonoides 

 

 

Terpenóides 

(Carquejol) 

 

 

Vitamina C 
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Funções 

químicas 

Fenol,Éster, Álcool, 

Éter 

Fenol, Cetona, Éter Álcool, 

Hidrocarbonetos 

Ácidos graxos, 
Fenol, 

Hidrocarbonetos, 

Álcool 
Fonte: Autora (2021) 

 
 



 
 

4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
4.1 Elaboração da Sequência Didática 
 

A sequência didática elaborada é constituída por cinco etapas que objetivam 

desenvolver alguns conceitos de Química orgânica, focando nos grupos funcionais e 

sua relação com plantas medicinais e chás. 

 
Sequência Didática: Aprendendo Química Orgânica a partir das Plantas Medicinais 

Conteúdo Abordado: Introdução à Química Orgânica 

Ano/Série: 3º Ano do Ensino Médio  

Duração: 5 aulas 

Objetivos: 

 Promover uma interação entre a turma através de debate de acordo com 

os seus conhecimentos populares; 

 Propor diferentes atividades visando facilitar o aprendizado de química 

orgânica para os alunos; 

 Incentivar o trabalho colaborativo; 

 Orientar os alunos a fazer pesquisa e organizar os dados pesquisados. 
 

4.2. Descrição das Etapas 
 

Etapa 1: Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema. 

 
Momento 1: Entrega de um questionário aos alunos e início de um diálogo para 

investigar os conhecimentos e /ou utilização de plantas medicinais e chás dos  

discentes. 

 

Momento 2: Apresentação do Quadro 1 e um vídeo sobre plantas medicinais. (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=g7CKQ-i7sH4 ) 

 

Momento 3: Atividade: Em grupos com 3 ou 4 pessoas responda por que as plantas 

são  muito estudadas? 



 

 
Etapa 2: Coleta de informações através de pesquisa em livros e na internet. 
 
 
Conteúdos Abordados: Características do átomo de carbono, cadeias carbônicas e 

fórmula estrutural e molecular de alguns compostos orgânicos presentes na  

composição de algumas plantas.  

 
Momento 1: Debate referente às respostas dadas pelos alunos sobre a pergunta da 

Etapa 1 

Momento 2: Os alunos receberão orientações de como realizar uma pesquisa sobre 

plantas. Serão sugeridos quatro nomes de plantas, conhecidas em nossa região: 

Espinheira Santa; Macela; carqueja; Pitangueira para que os mesmos possam realizar 

a pesquisa. 

Momento 3: Atividade em grupo: Organizar um quadro com as informações 

pesquisadas. Listar algumas propriedades e os nomes dos principais constituintes das 

plantas pesquisadas. 

 
Etapa 3: Familiarização com compostos orgânicos e suas estruturas químicas. 

 
 
Conteúdos Abordados: Estruturas químicas, nomes e fórmulas de alguns  

compostos orgânicos presentes na composição de algumas plantas. 

 
Momento 1: Roda de conversa sobre a química orgânica e leitura coletiva de um texto 

(Afinal o que é química orgânica e qual a sua origem?) encontrado no Anexo B.  

Momento 2: Apresentação da Química Orgânica: átomo de carbono, cadeias 

carbônicas, classificação das cadeias carbônicas, fórmula estrutural e molecular, 

nomenclatura de compostos carbônicos (cadeias simples, ramificadas, cíclicas) 

(Anexo C). Serão sugeridas formas de montagem de moléculas orgânicas com 

materiais alternativos. 

Momento 3: Atividade em grupo: Montagem de moléculas orgânicas com materiais 

alternativos e resolução de exercícios ou jogos.  

Sugestão de materiais: bolinhas de isopor, alfinetes, palitos ou palitos de churrasco, 

massa de modelar, argila, podendo variar de acordo com a criatividade do aluno. 
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Etapa 4: Abordagem sobre os riscos das plantas medicinais e sua relação com 

diferentes funções orgânicas. 

 
Conteúdos Abordados: Grupos Funcionais e nomenclatura de alguns compostos 

orgânicos presentes na composição de algumas plantas. 

 
Momento 1: Leitura coletiva e debate sobre o texto (Uma breve noção sobre o tema: 

uso e riscos das plantas medicinais) encontrado no Anexo D. 

Momento 2: Apresentação dos grupos funcionais (Anexo E) e orientação sobre a 

montagem de moléculas orgânicas em programas de computador e celular. 

Aplicativos para celulares obtidos pelo Play Store Apps para visualização de 

moléculas orgânicas: 1) Molecular Constructor; 2) Molecule 3D; 3) Molecular 3D; 4) 

Modelar Organic Chemistry. 

 

Momento 3: Atividades em grupo: Montagem de moléculas orgânicas com programas 

sugeridos (Avogadro a- http://avogadro.softonic.com/descargar b-

http://avogadro.cc/wiki/Main_Page c- http://www.baixaki.com.br/download/avogadro). 

Resolução de exercícios e elaboração de um jogo sobre diferentes funções  orgânicas 

e as plantas. 

 
 
Etapa 5: Compartilhamento das atividades desenvolvidas 
 
 
Momento 1: Cada grupo deverá apresentar aos colegas suas atividades realizadas 

(Moléculas Orgânicas montadas com materiais alternativos; Moléculas Orgânicas 

montadas em programas de computador ou celular; jogo elaborado pelo grupo) 

Momento 2: Roda de conversa: o que acharam mais difícil e o que acharam mais 

interessante durante toda sequência didática. 

 
4.3. Detalhamento das Etapas da Sequência Didática 
 

A primeira etapa da sequência didática consiste em descobrir o nível de 

conhecimento dos alunos sobre Plantas Medicinais e qual a relevância desses saberes 
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populares para os sujeitos da pesquisa. Esta etapa também tem o intuito de investigar 

se estabelecem alguma relação entre a Química, as plantas e o cotidiano 

(medicamentos, drogas, corantes, cosméticos, alimentos e energia entre outros). 

Além disso, um dos propósitos dessa etapa é incentivar o trabalho em grupo. 

Para isso, foi elaborado um que questionário para aplicar em turmas do terceiro 

ano do Ensino Médio, para dar início a um debate sobre o tema. Foram utilizadas 

perguntas como: Você conhece alguma planta medicinal? Você tem o hábito de fazer e 

consumir algum chá? Seus familiares costumam consumir algum tipo de chá? Onde 

você procura chás para o consumo? Quais os chás que você e/ou seus familiares 

costumam ingerir ou passar na pele como forma de medicação alternativa? Acredita-

se que as respostas dos alunos aos questionamentos sobre plantas medicinais e 

consumo de chás fornecerão uma lista das plantas mais conhecidas e, possivelmente, 

utilizadas pelos sujeitos da pesquisa, bem como, provavelmente 

devem ser as comumente encontradas na região. 

Em um segundo momento, será apresentado aos alunos o quadro 1 e um vídeo 

sobre plantas medicinais. Logo após, será feita uma abordagem relacionando os 

saberes populares relatados com alguns conteúdos de Química orgânica. Em um 

terceiro momento a intenção é promover uma interação entre os alunos para 

responder por que as plantas são muito estudadas? De acordo com as respostas 

acredita-se que os alunos sejam motivados a pesquisar. 

Na segunda etapa, os alunos serão orientados a fazer um levantamento 

bibliográfico sobre quatro plantas, tanto em livros quanto na internet, em que devem 

construir uma tabela com dados de cada planta: nome, composição, propriedades, e 

algumas estruturas de constituintes. Com esta atividade os alunos podem observar 

aspectos das plantas e dos chás relacionados com a Química. 

A terceira etapa, terá início com uma roda de conversa sobre a Química 

orgânica e o que já foi trabalhado até o momento. Logo após ocorrerá uma leitura 

coletiva do texto: “Afinal o que é Química Orgânica e qual a sua origem?”. Na segunda 

parte da aula, a linguagem utilizada na Química orgânica será apresentada aos alunos. 

Nessa etapa, o tema plantas medicinais não ficará necessariamente em evidencia. 

Nesse momento, serão abordadas regras básicas para identificação de cadeias 

carbônicas e a nomenclatura de compostos orgânicos. Os estudantes serão 

orientados a construir moléculas orgânicas com diferentes materiais alternativos. A 

montagem das moléculas com materiais alternativos pode despertar a criatividade dos 



 
alunos e auxiliar na resolução de exercícios. No terceiro momento, serão sugeridos 

os seguintes sites para montagem de moléculas com materiais alternativos: 

1) Montagem de moléculas com garrafas pet. 

Figura 1: Montagem com garrafas pet 

 
Fonte: http://porvir.org/porfazer/quimica-une-alunos-de-escolas-publica/20120831  
 
 
 
2) Montagem de moléculas com bolinhas de isopor. 
 
Figura 2: Montagem com bolinhas de isopor 

 
Fonte: http://pibid-quimufgd.blogspot.com.br/2012/04/jogo-modelo-molecular.html 
 
3) Montagem de moléculas com massinha de modelar. 
 
 
 
Figura 3: Montagem com massa de modelar e palitos 

 

 
 

Fonte: http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php  
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4) Montagem de moléculas com balas de goma:  

Figura 4: Montagem com balas de goma e palitos 

 
Fonte: http://equipebio.blogspot.com.br/2009/04/montagem-da-dupla helice- dodnafeita.html   

 

 

Na etapa 4, será trabalhado o texto: “Uma breve noção sobre o tema: uso e 

riscos das plantas medicinais”, com a intenção de verificar se os alunos sabem da 

existência dos riscos de uso desorientado de plantas medicinais. Será empregada 

uma abordagem sobre alguns riscos na utilização de plantas medicinas e, a relação 

das mesmas com diferentes grupos funcionais dos compostos orgânicos. No segundo 

momento serão apresentadas diferentes funções orgânicas (Hidrocarbonetos, 

Alcoois, Fenois, Eteres, Aldeidos, Cetonas, Acidos Carboxilicos, Ésteres,Aminas, 

Amidas). Dessa forma, também serão trabalhadas estruturas químicas dessas 

funções orgânicas e nomenclatura. Além disso, será dada orientação para que os 

alunos possam utilizar a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) através de 

programa de computador ou celular, para desenhar e visualizar moléculas de 

compostos orgânicos. Assim, alunos poderão explorar o programa e aprender química 

orgânica desenhando as moléculas. Alguns programas para computador que podem 

ser utilizados são: Avogadro, ChemSketch, Pymol, Bkchem ou Chemitorium. Para 

celulares também serão sugeridos programas como Molecular Constructor, Modelar 

Organic Chemistry, Molecule viewer 3D, 3D Molecular Models, Molecule 3D, 

Moléculas, Organic Compounds ou Ver Molecule 3D.  

Alguns exemplos de moléculas encontradas no App Molecular Constructor: 
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Quadro 2 - Moléculas encontradas no App Molecular Constructor 

 
  

Água Etanol Benzeno 

Fonte: Autora (2021) 

Depois da familiarização dos alunos com o(s) programa(s) para montagem de 

moléculas, será solicitado que cada grupo crie um jogo sobre funções orgânicas para 

apresentar para os colegas. 

A etapa 5 consiste em uma socialização dos conhecimentos adquiridos, no 

decorrer da abordagem da química orgânica a partir do estudo sobre as plantas 

medicinais. Cada grupo vai mostrar as moléculas de compostos orgânicos, presentes 

na composição das plantas pesquisadas pelo seu grupo. Estas moléculas serão 

confeccionadas com os materiais alternativos escolhidos por cada grupo, assim como 

as moléculas desenhadas com programa de computador/celular. Por fim, cada grupo 

terá elaborado um jogo sobre funções orgânicas que pode aplicar com outro grupo da 

turma. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente trabalho pode enfatizar de forma didática a utilização das plantas 

medicinais e chás como recurso didático no ensino de Química desenvolvido no 

terceiro ano do Ensino Médio, valorizando os saberes populares dos alunos, como um 

tema gerador, através de uma metodologia que proporciona aos mesmos uma 

participação mais ativa. 

Os alunos, através das atividades propostas, podem construir seus conceitos 

de Química orgânica, com a utilização de vídeos, textos, discussões, pesquisa, 

montagem de moléculas, exercícios e elaboração de jogos relacionados a temática 

plantas medicinais/chás. 

Dessa maneira o professor pode obter um conhecimento maior do aluno, 

identificando se ele tem o hábito de consumir algum tipo de planta medicinal/chá, onde 

o aluno pode fortalecer um convívio maior com seus familiares, pois esse tipo de 

costume é passado de geração em geração. 

Têm-se conhecimento de que algumas pessoas costumam utilizar alguma 

planta medicinal antes mesmo de procurar a rede Pública de Saúde, sem saber da 

sua eficácia ou se a planta apresenta parte com toxidade. O aluno pode executar a 

prática orientada pelo professor em sua residência e investigar sobre as propriedades 

e composição química das plantas que utiliza para consumo. 

De acordo com as mudanças ocorridas na sociedade com relação à economia 

e cultura, a utilização de plantas medicinais/chás ganhou uma importância relevante, 

pois os indivíduos estão em busca de uma maneira saudável de viver. 

Com esse tema pode-se proporcionar várias possibilidades de aprendizado, 

criando perspectivas, estratégias, desenvolvendo uma aula onde o ensino 

aprendizado seja mais motivador. 

Diante do contexto é indispensável ter em mente que o aluno pode organizar 

essa proposta de ensino oferecida e adequar a sua realidade de acordo com seus 

conhecimentos (saberes populares) e suas necessidades. 

Dessa forma, através da temática, plantas medicinais e chás, que fazem parte 

do cotidiano de muitos alunos, é possível trabalhar alguns conteúdos de Química 

orgânica, visto que as estruturas químicas e as propriedades dos constituintes dos 



 
chás proporcionam a abordagem de conteúdos como cadeias carbônicas, 

nomenclatura dos compostos orgânicos e grupos funcionais, entre outros. 

Sendo assim, a utilização das Plantas Medicinais relacionadas com ensino de 

Química tornam o aprendizado menos complexo de modo que a utilização das mesmas 

possibilite uma ligação da teoria com a prática, pois as plantas utilizadas em chás 

estão diretamente ligadas ao cotidiano dos alunos. 

Estre trabalho foi elaborado durante o período de pandemia por Covid-19. Dessa 

forma, seu desenvolvimento aconteceu de acordo com as normas das Atividades de  

Ensino Remoto Emergenciais (AEREs) da UNIPAMPA. Optou-se pela proposta de 

uma sequência didática para o ensino de alguns conceitos de química orgânica, no 3º 

ano do Ensino Médio, utilizando a temática Plantas Medicinais e chás. 

Ressaltamos o interesse em pesquisas futuras, e possívelmente uma aplicação 

desse trabalho de forma presencial.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A - Quadro: Algumas Formas de Preparo de Diferentes Plantas 
Medicinais para Uso Terapêutico 
 
INFUSÕES MACERAÇÃO 

 
Significa colocar as ervas em um 
recipiente e logo em seguida jogar água 
fervendo sobre as ervas, deixando a 
mistura descansar por mais ou menos 5 
a 10 minutos, sendo que todo esse 
processo dar-se-á com o recipiente 
fechado. 

 
Consiste em picar partes da planta e colocar 
junto ao álcool, água ou óleos, vale salientar 
que esse processo ocorre em temperatura 
baixa. As partes mais delicadas podem 
permanecer de 10 a 12 horas, raízes e 
cascas que são partes duras poderão 
permanecer por mais tempo até podendo 
chegar a 24 horas. Haverá uma fermentação 
para obtenção de um volume e resultado 
desejado. 
 

INALAÇÃO ÓLEOS 

 
Conhecido como um método simples e 
comum, combinação de vários compostos 
voláteis ao vapor d’água, com ação 
diretamente nas vias respiratórias, 
colocando a planta em uma vasilha com 
água fervente a uma certa quantidade, com 
um pano, papel ou funil o vapor que passará 
por esses materiais deverá ser aspirado 
lentamente e o tempo adequado para cada 
enfermidade. 
 

 
Plantas utilizadas para esse tipo de preparo 
devem ser secas, frescas,  picadas ou 
moídas, colocadas em um recipiente com 
óleo de Oliva, Girassol ou Milho. Em um 
recipiente transparente e fechado deverá ser 
exposto ao sol duas a três semanas e 
agitado diariamente, se uma camada de 
água se formar no recipiente deverá ser 
retirada, logo após esse preparo conservar 
em um vidro escuro protegido da luz. 

PÓ SUCO OU SUMO 

 
A Planta deve ser triturada com as mãos, 
peneirada e colocada em sacos bem 
fechados, evitando a luz. Casca e raízes 
podem ser utilizadas também nesse 
processo. Pode ser utilizado em infusões 
com óleo e água, colocados sobre o local 
lesionado. 
 

 
Espreme-se a fruta, onde se obtém de 
imediato o suco, pode também ser triturada 
em um pilão ou liquidificador, se ficar com 
pouco suco pode-se acrescentar água e 
deverá ser consumida logo em seguida do 
preparo. O sumo mais conhecido é o Aloe 
Vera que serve como hidratante , possui 
vitaminas e polissacarídeos. 
 

 
TINTURA 

 
XAROPE 



 
 
É a forma mais utilizada para conservação 
dos princípios ativos das plantas medicinais 
a maioria solúvel em álcool. O álcool tem 
qualidade superior ao álcool comum. 
 

 
Utilizados contra tosse, dores de garganta 
ou bronquite. Geralmente é feita uma calda 
com açucar cristal ou rapadura, na 
proporção de uma parte ou duas para cada 
parte de água. Leva ao fogo até ficar com a 
consistência desejada. 
Pode ser feito de plantas frescas e picadas. 
mexe por 3 a 5 minutos e guarda-se na 
geladeira por 15 dias.  
 

Fonte: Almeida (2017) 
 

 
 

ANEXO B – Texto “Afinal o que é química orgânica e qual a sua origem?” 
 
 

 Antigamente, as substâncias encontradas na natureza eram divididas em três 

grandes reinos: o vegetal, o animal e o mineral, sendo que tanto o reino vegetal 

como o reino animal seriam constituídos por seres vivos ou orgânicos. Com isso, 

por volta do ano de 1777, a Química foi dividida em dois ramos de acordo com 

Torben Olof Bergmann: a Química Orgânica que estudava os compostos obtidos 

diretamente dos seres vivos e a Química Inorgânica que estudava os compostos 

de origem mineral. O desenvolvimento da Química Orgânica foi prejudicado pela 

crença de que, somente a partir dos organismos vivos (por exemplo, animais e 

vegetais), era possível extrair substâncias orgânicas, e que essas substâncias 

presentes nos organismos vivos eram consideradas substâncias orgânicas. 

Tratava-se da teoria, conhecida pelo nome de Teoria da Força Vital, formulada por 

Jöns Jacob Berzelius, que afirmava: “a força vital é inerente da célula viva e o 

homem não poderá criá-la em laboratório." Em 1828, um dos discipulos de 

Berzelius, Friedrich Wöhler, conseguiu por acaso obter a uréia em laboratório, uma 

substância encontrada na urina e no sangue. Wöhler aqueceu o cianato de amônio, 

um composto mineral, e obteve a uréia, composto orgânico, derrubando assim, a 

Teoria da Força Vital.  

Após o êxito desta experiência vários cientistas voltaram ao laboratório para obter 

outras substâncias orgânicas e verificaram que o elemento fundamental era o 

carbono. Sendo assim, em 1858 Friedrich A. Kekulé definiu a Química Orgânica 

como sendo a parte da química dos compostos do carbono. Atualmente são 

conhecidos milhões de compostos orgânicos e devido às pesquisas, diariamente 



 
são obtidas novas substâncias, aumentando significativamente o número de 

compostos orgânicos.  

 

 

Fonte: Adaptado de História da Química Orgânica por: Roberto Grillo Cúneo. 

Disponível em: https://www.algosobre.com.br/quimica/historia-da-quimica-

organica.html 

 

  



 
ANEXO C -  Familiarização com compostos orgânicos e suas estruturas químicas. 

 

 Apresentação da Química Orgânica 

 

Essa denominação química Orgânica é porque estudava compostos que eram 

encontrados apenas em organismos vivos, como animais e vegetais. Em 1825 foi 

substituída pelo médico alemão Friederich Wohler (1800-1882) que sintetizou em 

laboratório a uréia (NH2)2CO, composto orgânico de origem animal.  Através desse 

experimento ficou comprovado que as substâncias orgânicas não eram exclusivas de 

origem animal ou vegetal, mas que poderia ser artificial. 

Átomo de Carbono: É um elemento que tem dois alótropos naturais ( grafite e 

diamante), mas que se liga com outros elementos, formando milhões de compostos 

orgânicos. 

Cadeias Carbônicas: São compstos orgânicos cujas estruturas formadas 

principlamente por átomos de carbono e de hetroátomo que compõem as moléculas 

orgânicas. 

 

Classificação das Cadeias Carbônicas:  

De acordo com a disposição (arranjo) dos átomos na cadeia carbônica, podendo 

apresentar ou não extremidades livres, podem ser classificadas em três grupos: 

a) Cadeia aberta, acíclica ou alifática  

b) Cadeia fechada, cíclica 

c) Cadeia mista 

 

Cadeia Aberta; alifática ou acíclica: é composta pelo menos de duas extremidades e 

não apresenta ciclos na cadeia. 

 

 

 
 
 



 
 
Cadeia fechada ou cíclica: não apresenta extremidades e átomos fecham em pelo 

menos um ciclo. 

 

 
 
 

Cadeia Mista: os átomos de carbonose ligam entre si de modo a terem extremos livres 

e também formarem ciclo. 

 

 

 

As cadeias abertas podem ser subclassificadas em normal e ramificada. 

 

Cadeia Normal: apresenta unicamente átomos de carbono primários, ou secundários. 

 

 

 

Cadeia Ramificada: apresenta pelo menos um átomo de carbono terciário ou 

quaternário, ou seja,apresenta ramificações. 

 

 



 

 
 

 

Quanto à natureza dos átomos as cadeias carbônicas podem ser classificadas 

em homogêneas e heterogêneas. 

 

Homogêneas: apresentam apenas átomos de carbono, ou seja, não apresentam 

heteroátomos – átomo diferente do carbono no MEIO da cadeia. 

 

 
 
Heterogêneas: apresentam pelo menos um heteroátomo. 
 

 
 
 
 

Quanto ao tipo de ligação entre átomos de carbono as cadeias carbônicas 

podem ser classificadas em saturadas e insaturadas. 

 

Saturadas: os átomos de carbono se ligam entre si por ligações simples 

exclusivamente; o átomo de carbono que apresenta só ligações simples é chamado 

carbono saturado. 

 



 

 
 

 
Insaturadas: apresentam pelo menos dois átomos de carbono ligados por dupla ou 

tripla ligação; o átomo de carbono com ligação dupla ou tripla é chamado carbono 

insaturado. 

 

 
 

 

As cadeias fechadas podem ser subclassificadas em cadeias alicíclicas ou não 

aromáticas ou cadeias aromáticas . 

 

Cadeia Alicíclica ou não aromática: Quando a cadeia não possui o anel benzênico ou 

núcleo benzênico. 

 

 

 

 

Cadeias Aromáticas: Quando a cadeia é constituída por seis átomos de carbono 

ligados entre si, com alternância de ligações simples e duplas. Essa cadeia recebe o 

nome de anel benzênico ou núcleo benzênico. 

 



 

 

 

Fórmula Estrutural : é a representação utilizada para demonstrar cada uma das 

ligações covalentes existentes entre os átomos de uma molécula, podendo formar 

ligações simples onde há o compartilhamento de dois elétrons; ligação dupla com 

compartilhamento de quatro elétrons e tripla onde compartilham seis elétrons. 

 

Fórmula Molecular: formada eletronicamente indica o número de cada elemento em 

uma molécula ou substância. 

 

Nomenclatura dos Compostos Orgânicos: segue princípios rígidos, cada composto 

orgânico tem o prórpio nome e esse deve ser deduzido da fórmula estrutural do 

composto. O inverso também deve ser verdadeiro: a estrutura deve indicar o nome 

exato do composto. 

 

O nome é dado por: 

Prefixo+ infixo+ sufixo 

Prefixo: indica o número de átomos de carbono da cadeia principal. 

Infixo indica todo o tipo de ligação existente entre carbono da cadeia principal. 

Sufixo: indica a função à qual o composto pertence. 

 

 
ANEXO D - Texto “Uma breve noção sobre o tema: uso e riscos das plantas 

medicinais” 

 

A utilização de plantas para tratar alguns problemas de saúde não é recente; antes 

da colonização, por exemplo, os índios já utilizavam vegetais na forma de infusões 

e chás. O conhecimento tradicional dessas populações foi sendo transmitidos e 

hoje não há uma pessoa que não conheça pelo menos uma planta utilizada com 



 
função medicinal. A medicina natural utiliza recursos naturais como ervas e 

alimentos ao invés de fármacos sintéticos e cirurgias. Segundo dados da OMS 

(Organização Mundial da Saúde), 80% da população utiliza remédios naturais ou 

faz uso da chamada medicina popular para tratar doenças. Entretanto, esse tipo de 

tratamento precisa das mesmas precauções da medicina convencional, pois a parte 

química dos medicamentos é oriunda das plantas, sendo assim, o usuário deve 

estar atento não só a dosagem e o consumo, mas também deve está informado 

sobre os cuidados em relação ao plantio, como época certa de coleta, tipo de terra 

e local apropriado, além do preparo das plantas, pois tudo isso pode gerar efeitos 

indesejáveis no usuário ou não gerar o efeito esperado. O fato de ser “natural” 

acaba confundindo e ocultando os riscos à saúde que esse tipo de tratamento pode 

trazer. Em geral, as pessoas têm medo dos efeitos colaterais dos remédios, mas 

não se preocupa em saber se os chazinhos ou cápsulas naturais causam reações 

indesejáveis, pois nem todos os princípios ativos que cada planta possui são 

conhecidos. Dessa maneira, quando se faz o uso de chás, extratos ou outros 

derivados, ao mesmo tempo em que se faz um tratamento convencional, corre o 

risco de uma das substâncias da planta reagir com o medicamento, provocando 

efeitos inesperados, às vezes, perigosos. Entre as plantas, as mais utilizadas são 

camomila, boldo, carqueja e erva-cidreira, sendo que algumas destas possuem 

atividades comprovadas, como a carqueja (Baccharis trimera), indicada para 

combater problemas hepáticos e do sistema digestório, além de ter efeito 

analgésico e anti-inflamatório. Apesar da eficácia comprovada, a carqueja também 

possui substâncias tóxicas, que em altas doses podem desencadear diversos 

problemas, incluindo aborto em mulheres grávidas. “É importante destacar que 

algumas plantas, além de não terem seu poder de cura comprovado, são apontadas 

como mutagênicas (causam mutações) e até carcinogênicas (provocam câncer). O 

confrei (Symphytum officinale), por exemplo, já é apontado em pesquisas como 

possuidor de alcaloides que possuem ação carcinogênica e, por isso, não deve ser 

utilizado. Além disso, muitas plantas podem causar dores abdominais, irritações 

intestinais e abortos quando utilizadas de forma não adequada. Dentre as plantas 

abortivas, podemos citar a babosa (Aloe arborescens), melão-de-são-caetano 

(Momordica charantia) e arruda (Ruta graveolens). É por esse motivo que mulheres 

grávidas devem evitar ao máximo o consumo de qualquer tipo de chá” (2). 

“Apesar de sere uma solução mais barata para alívio de alguns sintomas, deve-se 



 
ter sempre em mente que algumas plantas não tiveram sequer estudos a respeito 

de sua toxidade. Vale lembrar também que a grande diferença entre um remédio e 

um veneno está na dose. Sendo assim, todo consumo de substâncias naturais deve 

ser regrado, pois exageros podem desencadear reações desastrosas. Além disso, 

a mistura de diversas plantas medicinais pode também gerar reações imprevisíveis” 

(2). Adicionalmente, há ainda os que tomam medidas extremas, como “a dieta dos 

chás” ou algo semelhante, a fim de alcançar o tal “ideal de beleza”, muitas vezes 

imposto pela mídia, sociedade, entre outros. Nesse caso, também é conveniente 

alertar que efeitos colaterais podem surgir e, assim sendo, é de fundamental 

importância a busca por conhecimento e por auxílio de profissionais, a fim de seguir 

uma dieta saudável e sem perigo. 

 

Fonte:  

(1)https://portaldoconsumidor.wordpress.com/2010/09/13/ervas-medicinais-

podem-oferecer-riscos-a-saude/  

(2)http://www.mundoeducacao.com/saude-bem-estar/riscos-uso-plantas-

medicinais.htm 

 

 

 

 

  



 
ANEXO E - Abordagem sobre os riscos das plantas medicinais e sua relação com  

diferentes funções orgânicas. 

 

Apresentação dos grupos funcionais: 

Na química orgânica, grupos funcionais são a união de átomos em moléculas 

que apresentam determinadas características químicas comuns. 

 

 
Fonte: https://www.passeidireto.com/arquivo/88194269/grupos-funcionais  

 



 
Principais Grupos Funcionais com exemplo e nomenclatura: 

 
Fonte: Fonte: Adaptado de Carey (2011) 
 
 
 



 

 
 
Fonte: Adaptado de Carey (2011) 
 



 

 
Fonte: Adaptado de Carey (2011) 
 

 

 

 

 
 
 

 


