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RESUMO 

 

A literatura mostra que na área de Ensino de Química o conceito de soluções é apontado 

como difícil de ser trabalhado em sala de aula, muito particularmente em turmas de 

Ensino Médio. Esta pesquisa visou contribuir com essa discussão, buscando novas 

possibilidades de abordar o conceito em sala de aula, a partir do enfoque Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS). O objetivo geral foi o ensino do conceito de soluções, 

buscando a alfabetização científica e tecnológica. Para alcançar esse objetivo, foi 

realizado um diagnostico inicial com os participantes e, posteriormente, elaborada, 

aplicada e avaliada uma sequência didática (produto educacional com orientações aos 

professores) com estudantes da educação básica. Foram realizados sete encontros na 

Escola Atheneu Norte-Riograndense com o apoio da professora responsável e 

participação dos 38 alunos da turma. O material foi concebido a partir do primeiro 

questionário diagnóstico, adotando uma abordagem temática sobre plantas medicinais. 

Ele foi planejado como uma sequência de atividades que objetivaram promover 

discussões sobre as relações CTS, os saberes da tradição e o conhecimento científico, 

como forma de contextualizar o ensino do conceito de soluções. Esta pesquisa, de 

natureza qualitativa, teve como instrumentos para coleta de dados dois questionários: um 

de avaliação diagnóstica e o segundo de avaliação da sequência didática. Uma das 

atividades de maior relevância pedagógica foi o júri simulado. A partir dos resultados 

obtidos, foi possível atestar que, apesar de a temática de plantas medicinais não ser 

comumente tratada em sala de aula, ela está presente na cultura dos alunos, na sua 

comunidade e dos seus antepassados. Os resultados também demonstraram que as 

atividades propostas na sequência didática possibilitaram ensinar de forma 

contextualizada o conceito de soluções. 

  

Palavras-chave: Enfoque CTS. Abordagem temática. Plantas Medicinais. Conceito de 

soluções.  

 

 

 

 

 
 
 



ABSTRACT 

 

 

 

The literature shows that in the area of Chemistry Teaching the concept of solutions is 

pointed out as difficult to be worked in the classroom, especially in high school classes. 

This research aimed to contribute to this discussion, seeking new possibilities to approach 

the concept in the classroom, from the Science, Technology and Society (CTS) approach. 

The general objective was to teach the concept of solutions, seeking scientific and 

technological literacy. In order to reach this goal, an initial diagnosis was made with the 

participants and, later, a didactic sequence (educational product with orientations to 

teachers) was elaborated, applied and evaluated with students of basic education. Seven 

meetings were held at the Atheneu Norte-Riograndense School with the support of the 

teacher in charge and participation of the 38 students in the class. The material was 

conceived from the first diagnostic questionnaire, adopting a thematic approach on 

medicinal plants. It was planned as a sequence of activities that aimed to promote 

discussions about CTS relations, the knowledge of tradition and scientific knowledge, as a 

way of contextualizing the teaching of the concept of solutions. This qualitative research 

had as instruments for data collection two questionnaires: one of diagnostic evaluation and 

the second of evaluation of the didactic sequence. One of the activities of greatest 

pedagogical relevance was the simulated jury. From the results obtained, it was possible to 

attest that, although the theme of medicinal plants is not commonly treated in the classroom, 

it is present in the culture of the students, in their community and of their ancestors. The 

results also showed that the activities proposed in the didactic sequence made it possible to 

teach in a contextualized way the concept of solutions. 

 

 

  

Keywords: CTS Approach. Thematic approach. Medicinal plants. Concept of solutions. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta apresentação é baseada em impressões, experiências e leituras pessoais 

feitas ao longo de sete anos, desde que ingressei no curso de Química-Licenciatura, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Ao ingressar na universidade, no ano de 2010, para cursar a Licenciatura em 

Química, não compreendia muito bem essa diferença entre as disciplinas cursadas no 

Bacharelado e na Licenciatura. Eram muito semelhantes, com uma pequena diferença: 

no último semestre, os alunos da licenciatura cursavam disciplinas do centro de 

educação. Em conversas informais com colegas mais experientes que estavam perto de 

concluírem o curso, o relato era o mesmo: as disciplinas não o embasavam 

suficientemente para a sua atuação em sala de aula. 

No mesmo ano, o curso de Licenciatura passava por uma grande reforma nos 

seus componentes curriculares, que daria mais ênfase às disciplinas de educação e de 

ensino de Química, aumentando consideravelmente a sua carga horária, para que os 

alunos pudessem sair da universidade melhor preparados para atuar como professores e 

não meros reprodutores de livros didáticos, com aulas “mecanizadas” e um ensino 

“bancário” (FREIRE, 1987, p.33).  

Durante toda a graduação, senti necessidade de participar de programas de 

pesquisa voltados para o ensino de Química. Como ainda não lecionava, queria ter a 

vivência de docente em sala de aula, para que pudesse pôr em prática tudo aquilo que 

havia estudado durante o curso. 

Então, surge a oportunidade de ingressar no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência (PIBID) de Química. O programa proporciona aos estudantes do 

curso de Licenciatura ter essa experiência docente em escolas públicas da cidade de 

Natal-RN, com variadas atividades, entre elas a elaboração de oficinas. Os alunos do 

PIBID, juntamente com os professores das escolas públicas, faziam a elaboração e 

aplicação dessas oficinas após o termino das aulas, em horário extra, durante a semana.  

Concomitantemente às disciplinas de estágio supervisionado, as ações do PIBID 

também trouxeram outros olhares para o ensino de Química, me fazendo refletir sobre a 

minha prática, entendendo, portanto, que ainda falta muito para ser feito e mais ainda 

para aprender e, para isso, precisava me qualificar profissionalmente melhor. 
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O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, em 2016, foi impulsionada por buscar, realmente, qualificação profissional. 

Ainda não lecionava, mas a cobrança do mercado de trabalho é visível e presente. Além 

disso, também almejava ser professor de instituições renomadas e que têm como pré-

requisito os títulos de Mestrado e Doutorado. 

As primeiras disciplinas cursadas no mestrado me fizeram perceber um mundo 

totalmente diferente - novas possibilidades de se pensar a sala de aula: o quanto o 

professor pode ser criativo; formas de agir; e o quanto cada detalhe na forma de ensinar 

e planejar são importantes. 

Cada disciplina me fez pensar sobre a prática e postura do professor, as 

possibilidades ocultas ou até mesmo deixadas de lado por serem difíceis de aplicar ou 

porque simplesmente o tempo é curto e a escola não dá condições para o professor 

desenvolver um bom trabalho.   

Por que é tão mais fácil ensinar de forma mecânica e descontextualizada do que 

fazer discussões éticas sobre assuntos que envolvem a participação da população? Por 

que não fazer reflexões sobre ciência e tecnologia, a partir de desastres ambientais e 

suas consequências para a sociedade? Por que não problematizar o conhecimento, a 

ciência e os saberes da tradição? E por que não refletir sobre as relações de gênero 

existentes? 

Por outro lado, essa forma de pensar já está enraizada em nossa formação inicial. 

Desde os anos iniciais, somos formados e ensinados a pensar de forma fragmentada e 

descontextualizada, sem relacionar ciência, tecnologia e sociedade, deixando de lado 

discussões éticas de assuntos de grande relevância para a população. Na maior parte das 

vezes, a população abriu mão da sua participação nos processos de decisão, por achar 

que não era capaz de opinar e de não ter o conhecimento técnico suficiente para saber o 

que é melhor, delegando esse processo decisório, geralmente, para os cientistas, 

engenheiros e técnicos, os quais decidem o que é melhor para nós. Isso caracteriza o 

“argumento tecnocrático” (BAZZO; PEREIRA; VON LINSINGER, 2003). 

A motivação para o presente trabalho surge da experiência do PIBID, dos 

estágios supervisionados, das leituras de artigos científicos que mostram a situação atual 

do ensino de Química no Brasil, além de conversas com colegas, e, claro, surge mais 

veementemente durante as primeiras orientações após o ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e da Matemática (PPGECNM). É 
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necessário, então, pensar que é preciso problematizar as relações entre a ciência, a 

tecnologia e a sociedade em sala de aula, contextualizando o ensino, promovendo 

discussões éticas e reflexão com/entre os alunos. 

Durante as orientações foram surgindo “insight”, a partir das provocações feitas 

pelas orientadoras de como textos de cunho sociológico e filosófico podiam ajudar na 

elaboração de aulas e no ensino de conteúdos químicos, para trabalhar o conceito de 

soluções com um enfoque CTS a partir das plantas medicinais. E, por muitas vezes, 

fiquei me perguntando como nunca havia parado para pensar e refletir sobre essa 

proposta interdisciplinaridade e como fazer essa relação em sala de aula sendo uma 

discussão ética a partir de uma problemática social. Seguindo as orientações dos 

documentos legais, como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio
1
 (OCEM) 

(2006, p.119),  

A discussão de aspectos sociocientíficos articuladamente aos conteúdos 

químicos e aos contextos é fundamental, pois propicia que os alunos 

compreendam o mundo social em que estão inseridos e desenvolvam a 

capacidade de tomada de decisão com maior responsabilidade, na qualidade 

de cidadãos, sobre questões relativas à Química e à Tecnologia, e 

desenvolvam também atitudes e valores comprometidos com a cidadania 

planetária em busca da preservação ambiental e da diminuição das 

desigualdades econômicas, sociais, culturais e étnicas. 

Nesse sentido, fazer esse tipo de discussão e pensar dessa forma pode trazer para 

o aluno uma aprendizagem mais significativa, proporcionando uma discussão ética, e 

estreitando o elo entre professor aluno, situação indispensável para que se concretize o 

ensino-aprendizagem. 

Segundo Lima Neto (2012, p.22), “a melhor maneira de fazer a ligação entre o 

conteúdo que está nos livros e o mundo de vivência do aluno é por meio de uma 

abordagem que promova a ligação entre a ciência e a tecnologia com a sociedade”.  

É preciso também alfabetizar científica e tecnologicamente os alunos, como 

afirma Cabral e Pereira (2012, p. 51), para que possam entender a ciência e a tecnologia 

de maneira crítica e reflexiva e como parte das suas vidas, não apenas como realização 

de cientistas sob o controle do Estado. 

 

1 
Os documentos legais apresentados estão em consonância com as competências gerais da 

educação básica, apresentadas na nova Base Nacional Curricular Comum. 
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Levando em conta esses pressupostos, temos como questão foco: É possível 

ensinar o conceito de soluções, a partir da sua contextualização e uma alfabetização 

científica e tecnológica? 

Dessa forma, apresentamos nesta dissertação, no Capítulo 1, questões sobre o 

ensino do conceito de soluções química no Ensino Médio, perpassando a dificuldade de 

aprendizagem desse conceito e o que a literatura mostra a respeito. 

No Capítulo 2, vamos dissertarmos sobre o campo de estudos Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) e seu aporte teórico metodológico na educação. 

O Capítulo 3 discorre sobre uma proposta de ensino CTS, a partir das plantas 

medicinais, em que trabalhamos os tipos de conhecimento existente e como as plantas 

medicinais estão presentes nesses tipos de conhecimento, além dos atores envolvidos 

nessa discussão. 

A metodologia da pesquisa e o percurso metodológico são abordados no 

Capítulo 4. Por fim, nos Capítulos 5 e 6, apresentadas as unidades de ensino, sua 

elaboração, aplicação e análise dos resultados. E, por último, são apresentadas as 

considerações finais. 
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1. O ENSINO DE QUÍMICA: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DO 

CONCEITO DE SOLUÇÃO QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO 

 

Acreditamos que ensinar Química é contribuir para formar uma consciência 

crítica nos alunos, para que possam se tornar cidadãos conscientes de suas decisões e 

escolhas. Além disso, permitir que leiam o mundo de forma química, aplicando os 

conceitos aprendidos, para enxergar a partir de outra visão os fenômenos existentes 

(TREVISAN; MARTINS, 2006). Esse também é um pensamento de Pozo e Gómez-

Crespo (2009).  

 a química é uma das disciplinas integradas na área de ciências da natureza na 

educação secundária obrigatória. Seu objetivo principal, dentro desse nível 

educacional, está centrado no estudo da matéria e transformações a partir da 

sua composição (átomos, moléculas, etc) (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009, 

p.139). 

Professores e pesquisadores da área de Ensino de Ciências buscam alcançar em 

suas aulas os objetivos da Química como disciplina, ou seja, compreender e analisar as 

propriedades e transformações da matéria. Para atingir tais objetivos, os alunos 

precisam se deparar com uma gama de conceitos, modelos e leis, com elevado grau de 

abstração, além de necessitar correlacionar os conceitos estudados aos fenômenos, 

fazendo uso de uma linguagem técnica específica e simbólica, visando uma 

representação do que não é observável (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). 

 Para Pozo e Gómez-Crespo (2009, p.186), existem “alguns procedimentos para a 

aprendizagem da química que devido ao seu caráter geral ou instrumental, geralmente 

não são ensinados especificamente e, contudo, afetam o rendimento do aluno”. São eles: 

a) Aquisição de informação: requer elencar as informações mais importantes e 

organizá-las. Além de desenvolver estratégias de revisão, possibilitando 

lembrar de forma literal da informação. 
 

b) Interpretação da informação: requer interpretação de gráficos e tabelas, 

além de partir das informações fazer o processo inverso, elaborando assim 

gráficos e tabelas. 

 

c) Compreensão da informação: requer compreender de forma eficaz textos 

científicos, com capacidade de extrair as informações mais importantes. 

Buscar, também, diferenciar os níveis dos fenômenos químicos 

(macroscópico, submicroscópico e simbólico). 
 

d) Comunicação da informação: requer uma capacidade de argumentar, 

descrever e apresentar os seus conhecimentos adquiridos. 
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Nesse contexto, é difícil o entendimento da Química devido a todas essas 

características já citadas e a própria natureza da disciplina. É necessário, então, 

dedicação por parte dos atores envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem. 

“Mas também pensamos que, conhecendo as dificuldades que eles têm e qual é a sua 

origem mais provável, vamos poder melhorar essa aprendizagem” (POZO; GÓMEZ-

CRESPO, 2009, p.141). 

A investigação sobre dificuldades de aprendizagem, especificamente na área da 

Química, é crescente. Ou seja, há uma grande diversidade nos conteúdos que já foram 

estudados, e o conceito de soluções um destes, justificado “por se tratar de um assunto 

essencial do desenvolvimento do conhecimento do aluno, sendo necessário transitar 

entre os três diferentes níveis do conhecimento” (FERREIRA, 2015, p. 32). 

Os alunos não encontram dificuldades de cunho apenas conceitual, mas também 

sentem dificuldades na resolução de problemas que são solucionados, em geral, de 

forma mecânica, sem que consigam explicar e aplicar o conhecimento científico 

envolvido. Há obstáculos, também, no ato de organizar as ideias prévias e formular 

estratégias que possam ajudar a resolver o problema em questão.  

Segundo Ferreira (2015), as ideias prévias são resultados da capacidade que o 

aluno tem em dar sentido a algo, ou seja, explicar experiências vividas no cotidiano, 

observar um fenômeno ou interpretá-lo. Quando são comparadas ao conhecimento 

aceito pela comunidade científica, tais hipóteses interpretativas, por vezes, são 

consideradas incoerentes. 

Essas dificuldades se acentuam fortemente quando os alunos resolvem 

problemas e os encaram apenas como exercícios de rotina, não os valorizando como 

primordiais para o entendimento do conceito envolvido, sua interpretação e sua 

posterior aplicação em novas situações, ou seja, que possibilite reflexão e tomada de 

decisão (POZO, 1994). 

A dificuldade de aprendizagem é manifestada em “qualquer situação onde o 

aluno não consegue compreender um conceito ou ideia relativamente fácil, o qual seria 

adquirido como resultado de alguma intervenção didática” (KEMPA, 1991, p.19), 

manifestando-se a partir de desinteresse pelo estudo, baixo rendimento e, geralmente, 

uma passividade em sala de aula (CÁRDENAS, 2006). 

Podemos elencar alguns fatores que, segundo Kempa (1991), são motivadores 

das dificuldades de aprendizagem. São eles: 
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a) A natureza das ideias prévias ou a ínfima obtenção para buscar 

realizar relações com os conceitos que se deseja que o aluno aprenda; 

 

b) A competência linguística; 
 

c) A relação aluno-professor, no que se refere ao estilo de aprender e ao 

estilo de ensinar; 

 

d) A complexidade das tarefas a serem realizadas e o poder de 

compreensão e processamento de informações que o estudante 

possui. 

É importante ressaltar que para se construir uma imagem de ciência não basta 

apenas saber os conceitos, fatos, teorias e leis que a regem, além de estudar e interrogar 

a realidade, mas adotar atitudes e valores em sua análise, o que traz dificuldades 

específicas no processo de aprendizagem (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). Podemos, 

portanto, especificar, particularizando para o ensino de Química, que também enfrenta 

inúmeros problemas no processo de ensino aprendizagem. 

O processo de ensino aprendizagem em Química, na década de 1960, buscava 

conhecer as propriedades dos compostos químicos, os elementos e suas transformações, 

além de descrever a forma de obtenção desses compostos e suas possíveis aplicações 

(SILVA; NUÑEZ, 2008). As pesquisas mais recentes sobre o ensino e o aprendizado da 

Química apontam que se deve possibilitar aos alunos de forma abrangente e integrada 

compreender as transformações químicas que ocorrem, para que possam interpretá-las e 

analisá-las de forma crítica (SILVA, 2013). 

Santos et al. (2013) afirmam que as dificuldades no ensino de Química estão 

atreladas à forma de estruturação dos conteúdos, levando os alunos a simples 

memorização de conceitos e fórmulas, totalmente desconectada e descontextualizada do 

cotidiano desse aluno: “Essas limitações estão relacionadas com as dificuldades de 

abstração de conceitos, elaboração e compreensão de modelos científicos e o 

surgimento de concepções alternativas
2
”, aponta Santos et al (2013, p. 1). 

Silva, Silveira e Rodrigues (2008) identificam algumas causas e consequências 

no ensino de Química para dificuldades de aprendizagem, tais como a experimentação 

 

2 
 Concepções alternativas são caracterizadas por apresentarem natureza eminentemente pessoal e 

estruturada, bem como esquemas dotados de certa coerência interna, pouco consistentes, resistentes à 

mudança e cuja persistência vai além da aprendizagem formal (GONDIM; MENDES, 2007). 
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apenas de forma ilustrativa, sem correlacionar efetivamente e fazer a contextualização 

com o conceito estudado, ênfase nas definições e regras de forma mecânica, distante da 

realidade dos alunos: “O ensino da química pode proporcionar conhecimentos que 

permitam ao aluno uma reflexão mais crítica e consciente sobre problemas inseridos no 

seu contexto social”, acreditam esses autores (2008, p.3).  

Jiménez-Aleixandre et al. (2007) apresentam um rol de justificativas para as 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes, quando se trata de Química.  

a) Inerentes à própria Química: os três níveis de descrição da matéria: 

macroscópico, submicroscópico e simbólico. 

b) Existência de três níveis de descrição da matéria - macroscópico, 

submicroscópico e simbólico: caráter evolutivo das teorias e modelos, 

induzindo à necessidade de realizar sucessivos processos de integração e 

diferenciação ao longo da aprendizagem escolar;  ambiguidades e limitações 

da linguagem química: representações gráficas, equações químicas, 

terminações, símbolos, fórmulas e modelos. 

c)   Pensamento dos alunos: a análise do mundo submicroscópico a partir da 

influência da percepção macroscópica, utilização de explicações metafísicas 

ou teológicas em lugar de explicações físicas e uso do pensamento 

analógico de forma superficial. 

d)   Processo de conhecimento recebido, como a apresentação de forma pronta e 

acabada dos conceitos e teorias, de conceitos em um contexto reducionista. 

Johnstone (2006) afirma que as dificuldades da aprendizagem em Química 

manifestam-se no nível macroscópico ou no simbólico, fazendo relações com aspectos 

estruturais, privando o aluno de desenvolver sua capacidade de modelagem, a qual 

colabora para um ensino de Química mais construtivo, capaz de perceber a ciência 

como um empreendimento humano, com capacidades e limitações. 

Para compreender a Química, é necessário correlacionar os pontos frente a uma 

visão centrada nos fatos e nas propriedades observáveis das substâncias, tornando-se 

necessário entender a matéria como complexa e um sistema de partículas em constante 

interação (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). 
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Nesse sentido, Echeverria (1996, p.17) afirma “os processos químicos estão, sem 

dúvida, presentes em nossas vidas, mas aprender Química exige muito mais que a 

observação dos fenômenos, sejam estes naturais ou criados pelo homem”. Tomando 

como ponto de partida o pensamento do autor citado, os processos químicos 

relacionados ao conceito de soluções estão enraizados em nossas vidas, ou seja, no 

processo de fermentação de uma bebida alcoólica, na desnaturação de proteínas para a 

preparação de um omelete, dentre outros processos. Considerando tal afirmação, 

concebemos também que aprendemos Química diariamente, mas em um nível 

fenomenológico (ECHEVERRIA, 1996), ou seja, a partir dos fenômenos observados no 

dia a dia. 

O conhecimento empírico relacionado ao nível de conhecimento 

fenomenológico que nos é apresentado diariamente, segundo Echeverria (1996, p. 17), 

“não conduz o pensamento à cognição da identidade, da essência, da causalidade, isso é 

feito pelo pensamento teórico”. 

Inúmeros estudos têm sido realizados durante as últimas décadas a respeito das 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, apontando, segundo Echeverria (1993;1996), 

Pozo e Gómez-Crespo (2009) e Marcondes e Carmo (2007), que os alunos possuem 

concepções a respeito dos conceitos químicos que não condizem com o que é ensinado. 

Segundo Echeverria, 

Se o fenômeno mostra e ao mesmo tempo esconde a essência das coisas, se 

essa essência é mediada pelo pensamento humano, conclui-se que promover 

o pensamento teórico significa ir além das manifestações empíricas e 

questionar as causas, a origem, o desenvolvimento dos fatos, num esforço 

intelectual que dificilmente os alunos realizarão sozinhos (ECHEVERRIA, 

1996, p. 18). 

Partindo desse pressuposto, a escola e os professores possuem papel 

fundamental no processo de apropriação dos conceitos químicos, na relação do 

fenomenológico com o teórico e, finalmente, no processo de ensino-aprendizagem do 

aluno. 

A partir dos pressupostos analisados anteriormente, o conceito de soluções 

químicas se configura como um conceito fundamental, importante e base para o ensino 

de Química, sendo ministrado na segunda série do ensino médio. Diante disso, as 

soluções estão presentes intrinsecamente nas nossas vidas, enraizadas nos processos 

industriais, assim como citado anteriormente, no exemplo da fermentação da cerveja e 

no processo de desnaturação das proteínas do leite. Segundo Atkins e Jones (2006, 
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p.71), “soluções são misturas, onde as moléculas ou íons componentes dessa mistura 

estão bem dispersos e sua composição é a mesma em toda amostra, independente do seu 

tamanho”. 

Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), o conceito 

de soluções é apresentado em sala de aula como fundamental para a compreensão de 

outros conceitos e outras definições, por exemplo: conceito de soluto e solvente, 

preparação de solução, tipos de soluções (soluções saturadas, insaturadas e 

supersaturadas) e as relações entre soluto e solvente. 

 Por outro lado, a utilização do conceito de soluções não se restringe apenas ao 

que é ensinado no início do 2
o 

série do ensino médio. No decorrer dessa 2
o
 série, ao se 

deparar com outros conceitos químicos, tais como propriedades coligativas, tonoscopia, 

ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia, além de reações químicas, cinética química e 

equilíbrio químico, o conceito de soluções é bastante requisitado (CARMO; 

MARTORANO; MARCONDES, 2005). 

Segundo Sá e Silva (2008), estudar o conceito de soluções é fundamental, pois 

O tema “Soluções” está relacionado a várias situações vivenciadas pelas 

pessoas no seu cotidiano, uma vez que muitas substâncias utilizadas 

apresentam-se sob a forma de soluções, como por exemplo: o ar atmosférico, 

bebidas, objetos metálicos, etc. Portanto, é importante que as pessoas 

relacionem os conceitos estudados em sala de aula com as situações do dia-a-

dia. (SÁ; SILVA, 2008, p.1). 

É possível compreender a importância em relacionar os conceitos estudados com 

as situações do cotidiano quando realizamos uma observação simples em relação ao ar 

atmosférico. Ar é uma mistura de gases, que estão misturados de forma homogênea, 

também chamada de solução gasosa. O aluno passa a enxergar de forma diferente o 

fenômeno sobre o qual antes nunca havia pensado quando instigado a refletir sobre as 

relações entre a Química, a sociedade, o ambiente, o cotidiano.  

Com o intuito de modificar esse quadro, uma das possibilidades apresentadas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) é que as aulas 

de Química sejam ministradas a partir de uma abordagem contextualizada, que possui 

como base temas estruturadores vinculados ao cotidiano social para uma melhor 

compreensão do conteúdo estudado. 

A contextualização pode ser compreendida como recurso didático para realizar 

aproximações entre os conhecimentos escolares e situações presentes no dia a dia dos 

alunos. Assim, contextualizar seria problematizar, investigar e descodificar fatos 
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importantes para os estudantes de forma que os conhecimentos químicos os auxiliassem 

no entendimento e resolução dos problemas (SILVA, 2003). É importante deixar claro, 

também, que contextualizar não se trata de citar exemplos do cotidiano apenas de forma 

ilustrativa, é necessário ancorá-los ao conhecimento científico, favorecendo a 

aprendizagem, buscando possibilitar ao aluno realizar reflexões sobre o assunto em 

debate, fazendo emergir interesse pelo conhecimento (VIDAL; MELO, 2013).  

Nery, Liegel e Fernandez (2007) apontam que os alunos possuem concepções 

alternativas bem distorcidas das aceitas pela comunidade científica sobre os diversos 

fenômenos que envolvem reações em soluções aquosas, pois há a necessidade de 

possuírem o domínio de uma série de conceitos, como íons, moléculas, átomos, 

elementos etc. 

Neste sentido, Akgün (2009), Devetak, Vongric, Glazar (2007), Nappa, Insaust e 

Sigüenza (2005) apontam que os alunos não conseguem compreender o nível 

submicroscópico, o processo de dissolução e os termos de soluto e solvente, 

apresentando a ideia errônea de que as substâncias líquidas são maiores e, por isso, 

dissolvem as substâncias sólidas e, com o aumento da temperatura, ocorrerá a quebra 

das ligações. Em geral, os alunos não compreendem que as propriedades das 

substâncias e compostos influenciam diretamente no processo de dissolução e as 

interações entre as moléculas, além de possuírem grandes dificuldades em utilizar os 

termos de solução, como polaridade, solubilidade e fenômenos físicos (estado físico da 

matéria) e químicos, de forma adequada. 

Calik e Ayas (2005) concordam com as dificuldades acima apresentadas e fazem 

alguns apontamentos importantes no que se refere às dificuldades de aprendizagem no 

conceito de soluções, pois muitos alunos compreendem que os solutos são sólidos e os 

solventes são líquidos; que o componente ativo é o soluto e o componente passivo é o 

líquido, desconsiderando assim interações do tipo líquido-líquido e sólido-sólido. 

Ensinar o conceito de solução vinculado à noção submicroscópica do 

processo de dissolução não tem se mostrado uma prática pedagógica muito 

efetiva, e o que se percebe é a valorização dos aspectos quantitativos em 

detrimento dos aspectos qualitativos. Por consequência, algumas concepções 

de estudantes sobre as soluções podem ser verificadas, como, por exemplo, a 

existência de espaços vazios nas substâncias como a causa da dissolução e da 

formação de uma mistura homogênea; que a água não é importante no 

processo de dissolução, atribuindo a este solvente universal um papel 

secundário; que a interação é possibilitada pelo tamanho das partículas que se 

encaixam. Assim, muitos mostraram maiores dificuldades em compreender o 

processo de dissolução do açúcar em relação ao do sal, o que evidencia a 

ausência de uma compreensão submicroscópica de dissolução com a 
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prioridade aos aspectos macroscópicos e quantitativos (FEREIRA, 2015, 

p.35). 

Laranjeira et al.
3
 (2014) afirmam que “sem dúvida nenhuma, um dos principais 

problemas relacionados ao ensino da química é o elevado grau de abstração necessário 

para entender teorias e modelos em nível submicroscópico e fenômenos observados em 

escala macroscópica”. 

 [...] entende-se que as Soluções são muito frequentes na vida cotidiana, 

porém, a explicação de seus aspectos químicos como: propriedades, 

constituição e comportamento, comumente se dão por meio de modelos e 

teorias (NIEZER, 2012, p. 12), 
Visando uma contextualização do conceito de soluções, e um melhor processo 

de ensino-aprendizagem desse conceito, o campo de estudos CTS busca, segundo 

Teixeira (2003a), 

colocar o ensino de ciências numa perspectiva diferenciada, abandonando 

posturas arcaicas que afastam o ensino dos problemas sociais e, adotando 

uma abordagem que se identifica muito com a idéia de educação científica 

(TEIXEIRA, 2003a, p.182). 

Sendo assim, o campo de estudos CTS busca aproximar o aluno dos problemas 

sociais, fazendo com que ele possa participar das discussões e da tomada de decisão, a 

pensar de forma crítica, pensar o mundo a partir dos conceitos químicos envolvidos nos 

processos do seu cotidiano e contribuir para uma reflexão sobre o mundo, bem como 

intervir e transformar esse mundo de forma coletiva, participativa e igualitária. 

 Uma das possibilidades de abordar esse conceito nos três eixos constitutivos 

(transformações químicas, propriedades e modelos de constituição) é por meio de 

atividades que relacionem a ciência, a tecnologia e a sociedade, buscando, segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 115), a 

“identificação da presença do conhecimento químico na cultura humana contemporânea 

em diferentes âmbitos e setores como os domésticos, comerciais, artísticos, desde 

receitas caseiras para limpeza, até uso de cosméticos”. É a partir desse olhar que 

buscaremos conhecer como este pode nos auxiliar em nossa proposta de intervenção. 

No próximo capítulo, discutiremos o campo de estudos CTS, abordando aspectos 

importantes sobre seu surgimento e o quanto foi difundido em várias esferas, tais como 

a política, a economia e, principalmente, a educação. 

 

3  
 Documento on-line, não paginado. 
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2. SITUANDO O CAMPO DE ESTUDOS CIÊNCIA-TECNOLOGIA-

SOCIEDADE  

 

2.1.  Surgimento do Campo de Estudos CTS 

O campo de estudos “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS) tem um aporte 

teórico embasado no estudo dos aspectos sociais que implicam na produção do 

conhecimento, nas transformações científicas e tecnológicas e seus impactos sociais, 

ambientais, políticos, econômicos. 

 Os estudos CTS também fazem frente à ideia de ciência moderna e seu caráter 

de neutralidade, autonomia e objetividade absoluta, por exemplo, princípios do 

movimento filosófico que ficou conhecido como Positivismo Lógico. Para Bazzo, 

Pereira e von Linsingen (2003, p. 162, grifos do autor), os positivistas “entendiam a 

ciência como saber metódico, ou seja, como um modo de conhecimento caracterizado 

por certa estrutura lógica”, e por responder a certo método. Tratava-se de um 

movimento filosófico que buscava na lógica um critério para definir a ciência. Esse 

critério foi o método científico experimental. Ao Positivismo Lógico também subjaz 

uma ideia de transformação evolucionista, que baseia o “modelo linear de 

desenvolvimento” (+ ciência = + tecnologia = + riqueza = + bem-estar social), que 

prega uma ciência neutra e sem intencionalidade. Apontamos também para o 

sonambulismo tecnológico. Segundo Winner (2008), o sonambulismo tecnológico é 

caracterizado pelo conformismo, a aceitação passiva da sociedade diante das inovações 

tecnológicas, sem realizar nenhuma reflexão a respeito dos aspectos negativos ou 

positivos. Isso leva a uma supervalorização das potencialidades da tecnologia, gerando 

inúmeros problemas sociais, tais como levar à crença de que a ciência e a tecnologia 

trariam benefícios infinitos, o consumismo desenfreado e grandes impactos ambientais. 

Assinalamos que a ciência e a tecnologia modernas influenciam a ideia do que é mais 

confiável, atribuindo essa confiabilidade a novas máquinas, substâncias químicas e 

técnicas (AIKENHEAD, 2003; GARCIA; LOPEZ CEREZO; LUJAN LOPES, 1996; 

WINNER, 1987, p.21).  O campo de estudos CTS vem representar um critério social e 

não um critério lógico para essa verificabilidade, ou seja, não está relacionado ao 

método e, sim, ao contexto da produção do conhecimento e suas consequências. 

Os estudos CTS fomentam que as transformações tecnológicas, ao contrário do 

modelo linear do desenvolvimento, não são um processo unidirecional, mas 

multidirecional. Assim, criticam a chamada adoção dos modelos políticos que visam 
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fiscalizar e gerir de forma rígida o desenvolvimento científico e tecnológico. Em outras 

palavras, trata-se da tecnocracia, modelo político que preconiza uma autoridade 

inabalável ao conhecimento científico, aos especialistas, desprezando outras formas de 

saber e a participação pública nas decisões. Os estudos CTS, então, promovem uma 

reflexão sobre as relações da ciência, tecnologia e sociedade no mundo atual, os campos 

do estudo acadêmico e o ativismo social, nos níveis da reflexão ética e nas novas 

tendências educativas sobre o tema (BAZZO; PEREIRA; VON LINSINGEN 2003). 

No ensino das ciências, a abordagem CTS tem crescido mundialmente, através 

do arcabouço teórico metodológico que visa uma maior contextualização do ensino, 

permeando o Ensino Básico e o Universitário, constituindo uma nova forma de ver a 

ciência e a tecnologia na sociedade.  

CTS, significa o ensino do conteúdo de ciência no contexto autêntico do seu 

meio tecnológico e social. Os estudantes tendem a integrar a sua 

compreensão pessoal do mundo natural (conteúdo da ciência) com o mundo 

construído pelo homem (tecnologia) e o seu mundo social do dia-a-dia 

(sociedade) (HOFSTEIN et al, 1988, p.358).  

Kralsilchik (1987) realizou um estudo sobre inovação educacional dos currículos 

de ciências no Brasil, no período de 1950 a 1985 e aponta que nos anos 1970 aparecem 

indícios da introdução de uma visão de ciência como produto do contexto político, 

econômico e social. Já na década de 1980, houve uma inovação no que se refere ao 

Ensino de Ciências, passando-se a utilizar as implicações do desenvolvimento científico 

e tecnológico. Porém, somente na década de 1990, essas discussões começaram a 

repercutir no campo educacional brasileiro. A partir do fim da década de 1990 e inÍcio 

dos anos 2000, foi observado que a abordagem CTS teve um grande crescimento no 

ensino de Ciências e também no ensino de Química. 

Os estudos CTS, em um de seus pontos principais, concretiza que a tomada de 

consciência por parte do aluno implica que ele possa tomar decisões e cumprir seu papel 

no que diz respeito à desconstrução do principal argumento tecnocrático (afirma que o 

publico não pode participar de processos decisórios que tenham a ver com ciência e 

tecnologia porque sua perspectiva não teria autoridade científica). Segundo Carl 

Mitcham (1997 apud, Bazzo, Pereira e von Linsingen, 2003, p.133), “somente a 

participação educará os indivíduos e os fará mais sabedores  acerca de seu próprio apoio 
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politico e econômico, bem como sobre a complexidade dos riscos e benefícios da 

tecnologia”. 

Contudo, outro processo de valorização extrema ocorre também com a 

tecnologia moderna, o que se inicia com o advento da ciência moderna e se intensifica 

durante o período do Iluminismo e da Revolução Industrial. A partir da Segunda Guerra 

Mundial, a ciência e a tecnologia modernas intensificam sua presença na política 

pública. Então, consideramos que houve um expressivo desenvolvimento da tecnologia 

sem levar em conta os problemas que poderia trazer a curto, médio e longo prazos. 

Segundo Bazzo, Pereira e von Linsingen (2003, p.56), 

A tecnologia não pode ser vista como a principal via de avanço da 

humanidade. Os avanços técnicos são importantes porque permitem ao 

homem utilizar e desenvolver toda a sua capacidade, mas têm uma menor 

importância como instrumentos que facilitam, por exemplo, o controle da 

natureza (BAZZO; PEREIRA; VON LINSINGEN, 2003, p.56). 

Uma grande avaliação sobre a ciência e a tecnologia modernas foi realizada 

nos anos 1960 e 1970. Segundo Cerezo (1998), inúmeras catástrofes que ocorreram 

nesse período e anteriormente contribuíram para essa avaliação. Surgiram muitos 

movimentos contraculturais que fizeram críticas severas à tecnologia moderna, 

difundindo, assim, uma atitude de suspeita da opinião pública sobre a inovação 

tecnológica e seus impactos socioambientais. Essa suspeita é chamada por alguns 

autores de “síndrome de Frankenstein”, refere-se ao temor de que o mesmo 

desenvolvimento científico-tecnológico que é utilizado para controlar a natureza se 

volte contra nós, destruindo essa natureza ou inclusive o próprio ser humano (BAZZO; 

PEREIRA; VON LINSINGEN 2003, p.164). A seguir, apresentaremos alguns fatos que 

marcaram a história da ciência de forma negativa. São eles segundo González-Garcia 

(1996): 

 1957 - A União Soviética lança o Sputnik, o primeiro satélite artificial ao 

redor da terra. Causou uma espécie de convulsão social, política e 

educacional nos Estados Unidos da América do Norte e outros países 

ocidentais; 

 1957 - O reator nuclear de Windscale, Inglaterra, sofre um grave acidente, 

criando uma nuvem radioativa que se espalha pela Europa Ocidental;  
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 1966 - Um B 52 com quatro bombas de hidrogênio explode perto de 

Palomares, Almeria, contaminando com radioatividade uma grande área. 

Remetendo-nos ao contexto brasileiro podemos citar, segundo Gonçalves 

(2017): 

 1984 – Incêndio na Vila Socó (SP): uma falha ocorrida em dutos da 

Petrobras, espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores da Vila Socó, 

ocasionando um incêndio que destruiu parte da favela; 

 1987 – Césio 137: ficou conhecido dessa forma como um dos casos mais 

graves de exposição à radiação, após catadores encontrarem nos escombros 

de um antigo hospital, um pó branco que emitia luz (Césio 137), levando 

esse material a vários pontos da cidade aumentando o número de 

contaminados. 

 2000 – Vazamento de óleo em Araucária (PR): foi totalizado cerca de 

quatro milhos de litros de óleo na refinaria Presidente Getúlio Vargas. 

 2015 – Rompimento da barragem de Mariana (MG): provocou a liberação 

de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minérios. 

Desse modo, ao longo do tempo, com a frequência de catástrofes, formas de 

fiscalizar a tecnologia foram desenvolvidas. Há uma cobrança de uma atitude ética, no 

que diz respeito aos impactos gerados pela tecnologia na sociedade e no meio ambiente, 

a partir de fiscalizações, instrumentos técnicos e administrativos que monitorariam o 

desenvolvimento científico-tecnológico e processos educativos de conscientização 

crítica. 

Garcia, Cerezo e López (1996) afirma que os estudos CTS representados pela 

comunidade acadêmica fazem frente a visão tradicional da ciência e da tecnologia no 

que diz respeito aos inúmeros problemas políticos e econômicos relacionados ao 

desenvolvimento cientifico-tecnológico. Diante disso, os autores apontam a busca por 

compreender a dimensão social em que a ciência e a tecnologia estão inseridas, com a 

consciência das suas consequências e repercussões éticas, ambientais e culturais. 

Os estudos CTS buscam compreender a dimensão social da ciência e da 

tecnologia, tanto desde o ponto de vista dos seus antecedentes sociais como 

de suas consequências sociais e ambientais, ou seja, tanto no que diz respeito 

aos fatores de natureza social, política ou econômica que modulam a 

mudança cientifico-tecnológica, como pelo que concerne às repercussões 
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éticas, ambientais ou culturais dessa mudança (BAZZO; PEREIRA; VON 

LINSINGEN, 2003, p.125). 

Os estudos CTS, como afirmam Bazzo, Pereira e von Linsingen (2003), 

permeiam vários campos da sociedade e se desenvolvem em três grandes direções: o 

campo da pesquisa, da política pública e, principalmente, o campo da educação. 

Os estudos CTS, no campo da pesquisa, se apresentam como uma alternativa à 

reflexão acadêmica tradicional sobre a ciência e a tecnologia, buscando desconstruir sua 

visão essencialista e triunfalista (GARCIA-PALACIOS et al., 2001). 

Já no campo da politica pública, os estudos CTS têm defendido a regulação 

social da ciência e da tecnologia, promovendo diversos mecanismos democráticos, os 

quais possuem a finalidade de abertura da participação dos cidadãos em processos 

decisórios, em questões concernentes a políticas científico-tecnológicas (PINHEIRO, 

2005). 

Por fim, “no campo educacional, a nova imagem de ciência e da tecnologia na 

sociedade tem cristalizado a aparição de programas e materiais CTS no ensino 

secundário e universitário em numerosos países”, afirmam Bazzo, Pereira e von 

Linsingen (2003, p. 127). Portanto, é esse direcionamento que nos interessa em especial 

nesta dissertação. 

Segundo Martins (2000), o campo CTS vem ganhando cada vez mais espaço 

nas escolas, nos programas e materiais didáticos, como já citado, abarcando, assim, 

concepções sobre o ensino e a aprendizagem das ciências. Seu foco são as múltiplas 

inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade, com abordagens temáticas, casos 

que envolvam uma problemática social, buscando dos alunos a apropriação do conteúdo 

e pensamento crítico para uma tomada de decisão consciente. 

Santos e Mortimer (2000) apontam para um crescimento das articulações entre 

o ensino e questões relacionadas à ciência, tecnologia e sociedade. Cachapuz et al. 

(2008) indicam que a linha de pesquisa no campo da educação que mais se desenvolveu 

nos últimos anos no âmbito internacional e nacional (DELIZOICOV, 2004) foi a CTS. 

Sendo observado por Santos e Mortimer (2000) que o maior crescimento dessa 

tendência de ensino foi na abordagem CTS.  

As principais características da Educação em CTS como se deu o seu 

desenvolvimento no âmbito educacional, além de apresentar sua proposta e o que a 

difere do ensino tradicional serão apresentadas a seguir. 
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2.2.  A Educação em CTS 

A educação em CTS nasce com a proposta de formar cidadãos capazes de 

participar dos processos decisórios, de pensar de forma crítica, além de uma 

alfabetização científico-tecnológica
4
, propiciando um pensar sobre os problemas do seu 

contexto social.  

A democracia pressupõe que os cidadãos, e não só seus representantes 

políticos, tenham a capacidade de entender alternativas e, com tal base, 

expressar opiniões e, em cada caso, tomar decisões bem fundamentadas. 

Nesse sentido, o objetivo de educação em CTS no âmbito educativo e de 

formação pública é a alfabetização para propiciar a formação de amplos 

segmentos sociais de acordo com a nova imagem da ciência e da tecnologia 

que emerge ao ter em conta seu contexto social (BAZZO; PEREIRA; VON 

LINSINGEN, 2003, p.144). 

Outro elemento-chave que a educação em CTS traz é apresentar aos estudantes 

uma nova forma de observar a ciência e a tecnologia a partir das relações com a 

sociedade. Sua linha crítica de pensamento propõe uma renovação educativa, tanto em 

conteúdos curriculares como em metodologias e técnicas didáticas (GÁRCIA-

PALACIOS et al., 2001). 

A proposta de ensino em CTS se apresenta para diferentes níveis e propostas de 

ensino. O nível universitário apresenta dois tipos de propostas, uma para as ciências 

naturais e estudantes da engenharia, em que o principal objetivo é “desenvolver nos 

estudantes uma sensibilidade crítica acerca dos impactos sociais e ambientais derivados 

das novas tecnologias ou a implantação das já conhecidas, transmitindo por sua vez uma 

imagem mais realista da natureza social da ciência e da tecnologia, assim como no papel 

político dos especialistas na sociedade contemporânea” (BAZZO; PEREIRA; VON 

LINSINGEN, 2003, p.146). 

Outra proposta da educação CTS é para as Ciências Sociais e estudantes de 

Humanidades. Nesse caso, o objetivo é formar futuros profissionais, 

[...] uma opinião crítica e informada sobre as politicas tecnológicas que os 

afetarão como profissionais e como cidadãos. Assim, essa educação deve 

capacita-los para participar frutiferamente em qualquer controvérsia pública 

ou em qualquer discussão institucional sobre tais políticas (BAZZO; 

PEREIRA; VON LINSINGEN, 2003, p.146).  

 

4   Alfabetização Científica e Tecnológica abarca um espectro bastante amplo de significados 

traduzidos através de expressões como popularização da ciência, divulgação científica, entendimento 

público da ciência e democratização da ciência (AULER; DELIZOICOV, 2001). 
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A educação CTS no ensino secundário está presente em diversos países
5
 e 

proporciona orientação na educação em ciências, melhorando a criatividade e a 

compreensão de conceitos científicos, contribuindo para desenvolver no estudante uma 

atitude positiva para a ciência e para a aprendizagem da ciência (PINHEIRO, 2005). 

Os diferentes programas CTS existentes na educação secundária são 

classificados em três grupos: ciência vista através de CTS; CTS puro; introdução de 

CTS nos conteúdos das disciplinas de ciências (enxerto CTS) (KORTLAND, 1992; 

SANMARTÍN; LUJÁN, 1992).  

A ciência vista através de CTS configura-se no ensino a partir dos conteúdos 

estruturados desde as relações ciência, tecnologia e sociedade ou com sua orientação e 

são geralmente utilizadas em programas e cursos multidisciplinares, além de projetos 

pedagógicos interdisciplinares. Tratam-se, então, de unidades estruturadas para se 

dedicarem a problemas relacionados aos papéis que os estudantes terão de assumir, 

estruturando o conhecimento científico e tecnológico que caberá ao estudante entender. 

CTS puro é o programa em que CTS está mais evidente do que o conteúdo 

científico envolvido, sendo a ele subordinado. O foco é trabalhar as relações ciência, 

tecnologia e sociedade como tema, conteúdo, conceito. Por outro lado, os conteúdos 

científicos se apresentam muitas vezes para enriquecer a explicação sobre CTS, fazendo 

papel secundário no ensino, sendo apenas mencionado. A proposta se dá a partir de 

projetos que mostram como foram abordadas situações no passado, por exemplo, 

questões sociais vinculadas à ciência e a tecnologia e sua evolução até os dias atuais
6
. 

Dentre esses três grupos de programas, o enxerto CTS, que trata de introduzir 

nas disciplinas de ciências temas que evidenciem as relações entre a ciência, a 

tecnologia e a sociedade, é bastante utilizado pelos grupos que trabalham com CTS no 

Brasil. Seu objetivo é contextualizar o ensino e construir bases para que os estudantes 

possam ser mais conscientes das implicações que a ciência e a tecnologia possuem na 

sociedade, possibilitando reflexões sobre essas implicações.  

 

5 
 Países como a Espanha, Estados Unidos da América do Norte e Brasil. 

6 
 Essa proposta ocorre na componente curricular Ciência, Tecnologia e Sociedade da Escola de 

Ciência e Tecnologia (ECT) da UFRN, onde tive a oportunidade de realizar um estágio docente 

voluntário no período de Agosto a Dezembro de 2017. 
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A educação CTS, além de compreender os aspectos organizativos e de 

conteúdo curricular, deve alcançar também os aspectos próprios da didática. 

Para começar, é importante entender que o objetivo geral do professor é a 

promoção de uma atitude criativa, crítica e ilustrada, na perspectiva de 

construir coletivamente a aula e em geral os espaços de aprendizagem. Em tal 

“construção coletiva” trata-se, mais que manejar informações, de articular 

conhecimentos, argumentos e contra-argumentos, baseados em problemas 

compartilhados, nesse caso relacionados com as implicações do 

desenvolvimento científico-tecnológico (BAZZO; PEREIRA; VON 

LINSINGEN, 2003, p.149). 

A proposta de resolver problemas, fazendo uso do ensino CTS, compreende o 

consenso e a negociação, em que o conflito permanecerá (o problema a ser resolvido). O 

docente tem papel importante nesse processo, pois fornecerá materiais conceituais e 

empíricos aos alunos para que seja possível construir um pensamento crítico. Sendo 

assim, o objetivo é tentar refletir pedagogicamente os processos científico-tecnológicos 

reais, conduzindo o processo de ensino-aprendizagem. E não apenas trazer para os 

alunos um tradicional depositário da verdade pronta e acabada (BAZZO; PEREIRA; 

VON LINSINGEN, 2003). 

2.3. A Abordagem CTS no Ensino de Química 

Segundo Freire (2007), a Química, comumente, é abordada de forma 

excessivamente disciplinar e de ciência pura, carecendo, assim, de uma maior 

significação para os alunos. Nesse contexto, uma saída para minimizar tal problema é a 

aproximação do ensino da Química com o cotidiano do aluno, ou seja, a 

contextualização. 

A abordagem CTS tem como sua principal característica a contextualização do 

ensino, mas é importante ressaltar que não se reduz apenas a isso. 

 Ao promover um estudo baseado em situações reais, extraindo conceitos 

científicos e utilizando-os para a compreensão da realidade e dos fenômenos, 

o ensino de química com enfoque CTS motiva os alunos estudarem ciências 

(FREIRE, 2007, p.50). 

Outra característica importante da abordagem CTS é a alfabetização científica e 

tecnológica, que se apresenta como um dos principais aportes para a formação de 

indivíduos na direção de uma imagem crítica da ciência e da tecnologia no que diz 

respeito ao seu contexto social e cultural. Dessa forma, o individuo consegue 

estabelecer as relações entre a experiência adquirida e desenvolvida por uma 

comunidade e os conceitos atrelados a essa experiência, instigando-o a continuar 
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buscando informações relevantes, fazendo uma reflexão crítica sobre ela, visando, 

assim, assumir suas próprias decisões e a formação do senso crítico. 

No ensino de Química, a abordagem CTS tem sido introduzida, em muitas 

situações, a partir de temas que trazem dilemas e provocam discussões e reflexões e 

temas gerais que estão em debates mundiais, como radioatividade, AIDS, fontes de 

energias renováveis e nucleares, como por exemplo, a proposta de júri simulado com 

alunos do ensino médio de uma turma de física, para discutir a implementação de uma 

usina termonuclear no Nordeste
7
 e a utilização de um júri para estudar dilemas que 

provocam discussões e reflexões de cunho socioambiental
8
. Um dos objetivos é 

despertar nos estudantes a reflexão e uma maior consciência das implicações da ciência 

e da tecnologia frente a sociedade. 

É preciso ir mais além, ultrapassar as barreiras do ensino tradicional conteudista, 

porque não basta reduzir-se apenas à sala de aula e ao que está posto no livro didático. É 

preciso, também, saber aplicar aquele conhecimento aprendido, sendo necessário pensar 

o mundo quimicamente, compreendendo todo o contexto da situação, ou seja, as 

implicações sociais, econômicas, políticas e as relações sociais (gênero, classe, 

étnia/raça etc) existentes e, somente assim, podemos formar um cidadão crítico e capaz 

de participar dos processos decisórios (FREIRE, 2007).  

“O enfoque CTS tem se utilizado de casos simulados, fóruns de debate e estudo 

investigativo para possibilitar posturas admitidas como positivas em relação à Ciência, 

Tecnologia e Sociedade” (FREIRE, 2007, p.51). No ensino de Química, essas 

estratégias metodológicas são utilizadas, visto que há inúmeras controvérsias no que diz 

respeito à ciência Química e estão intrinsecamente ligadas a assuntos comuns ao 

cotidiano dos alunos. 

Essas questões fundamentam teoricamente esta dissertação e a proposta de 

ensino de Química com abordagem CTS que elaboramos. No próximo capítulo, 

 

7  A dissertação foi apresentada no programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências Naturais e 

da Matemática da UFRN, pelo mestre Alcindo Mariano de Souza. 

8 
 A graduanda em ciências biológicas Fabiola Marcela de Andrade Silva Albuquerque e as 

professoras Carmen Roselaine de Oliveira Farias e Mônica Lopes da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). 
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apresentamos essa proposta, que discute o conceito de soluções a partir da temática de 

plantas medicinais, com uma perspectiva freireana de educação. 
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3. UMA PROPOSTA DE ENSINO CTS A PARTIR DAS PLANTAS 

MEDICINAIS 

 

3.1. Paulo Freire e Enfoque CTS 

A obra de Paulo Freire é rica e oferece grandes possibilidades e perspectivas de 

se pensar a educação, modificar o meio social e a forma de se ensinar, o que vai muito 

mais além da ideia de se trazer um problema cotidiano para educar (NASCIMENTO; 

VON LINSINGEN, 2006). A concepção pensada por Freire, originalmente, possuía o 

foco na concepção progressista de educação para a alfabetização de adultos, em 

contextos não formais de educação, quer dizer, no modelo não tradicional de ensino 

(NASCIMENTO; VON LINSINGEN, 2006). 

Segundo Paulo Freire (1987), o homem é um ser inacabado e que está inserido 

em uma realidade também inacabada. Ao ganhar consciência desses pressupostos, busca 

a sua autonomia enquanto sujeito desse meio em que habita e faz parte, ou seja, os 

homens que não almejam tal emancipação não podem ser, pois, em vez de serem 

sujeitos/agentes de transformação, apenas se adaptaram à realidade que lhes foi imposta. 

Para Freire (2006, p. 46), “a realidade não se dá aos homens como objeto 

cognoscível por sua consciência crítica”. Assim, “o homem não pode participar 

ativamente na história, na sociedade, na transformação da realidade, se não é auxiliado a 

tomar consciência da realidade e de sua própria capacidade para transformá-la” 

(FREIRE, 2006, p. 46). 

Nessa perspectiva, o olhar de forma crítica sobre a realidade é a consciência a 

que Paulo Freire se refere. A partir do momento em que se desvela essa realidade e a 

possibilidade dessa consciência, é possível agir e modificá-la – é o momento em que o 

“oprimido” consegue enxergar o “opressor” de forma clara e assim se “libertar”. 

Freire defende que a educação é um fenômeno puramente humano que 

deveria buscar estimular essa reflexão/ação sobre a realidade, ou seja, a 

consciência de que os homens estão com o mundo e os outros, e não 

simplesmente no mundo, contribuindo assim para a busca do ser mais, para a 

busca permanente da mudança (STRIEDER, 2008, p. 42). 

Com esse propósito, Freire defende que haja mudança no processo de ensino-

aprendizagem, no sentido de que possa haver um diálogo entre o professor e o aluno, 

em que se possa discutir e construir o conhecimento com o professor. Ou seja, o 

educando também é educador e educador é educando. Esse diálogo conduz à superação 

da cultura do silêncio, em que o professor é detentor do conhecimento e apenas ele tem 
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a contribuir para o aluno, e que o aluno é uma caixa vazia pronta para receber 

conhecimento. 

Outro ponto que Freire busca superar a partir dessa reflexão/ação é a 

passividade. Essa cultura do silêncio contribui para que o aluno fique estático e passivo 

em sala de aula, de forma que o professor apenas transfira conhecimento para ele, 

“ensino bancário” (FREIRE, 1987, p.33). 

 A cultura do silêncio e a passividade “têm inibido a vocação ontológica do ser 

humano e, com isso, impedem o desenvolvimento de posturas críticas e transformadoras 

do mundo. Somente com esse desenvolvimento, o homem deixará de ser objeto e 

poderá chegar a ser sujeito de fato, desenvolvendo o pensar autêntico” (STRIEDER, 

2008, p.44).  

Para compreender tal concepção e alcançar tais objetivos supracitados, é 

necessário ter clareza dos princípios norteadores da filosofia de Freire. Esse educador 

defende uma educação que vá além do papel e da caneta, da mecanicidade das salas de 

aula e do ensino tradicional, do reproduzir, copiar e juntar palavras. É fundamental para 

desconstruir essa cultura do silêncio, alienação e da passividade adotar um caminho 

alternativo. Segundo Freire, seria pela educação problematizadora (STRIEDER, 2008) 

Problematizar, para Paulo Freire, vai muito além da idéia de se utilizar um 

problema do cotidiano do educando para, a partir dele, introduzir conceitos 

pré-selecionados pelo educador. A problematização deve ser um processo no 

qual o educando se confronta com situações de sua vida diária, 

desestabilizando seu conhecimento anterior e criando uma lacuna que o faz 

sentir falta daquilo que ele não sabe (NASCIMENTO; VON LINSINGEN, 

2006). 

Essa concepção problematizadora visa a construção de uma percepção das 

efetivas relações que o mundo tem com os alunos que, a partir do seu poder de captar e 

compreender o seu entorno cultural, perceba que o mundo não é mais uma realidade 

estática, mas como uma realidade em transformação, em constante processo de 

mudanças. “Isso implica numa educação que realizada com o educando e não sobre o 

educando, de modo que o sujeito da ação educativa não é passivo” (NASCIMENTO; 

VON LINSINGEN, 2006, p.104, grifos do autor). 

Outro princípio norteador da filosofia de Freire é o que se chama de 

dialogicidade.  

O diálogo envolvido na educação progressista é aquele que permite a fala do 

outro, a interlocução. É um movimento de interação entre educador e 



 
 

37 
 
 

educando que se constitui enquanto diálogo cujo conteúdo não é aleatório. É 

um diálogo diretivo que permite que o educando tenha conhecimento sobre 

seu pensar” (NASCIMENTO; VON LINSINGEN, 2006, p.104). 

Para que o diálogo aconteça é preciso que o educador veja o processo de ensino-

aprendizagem como uma via de mão dupla, que o educador seja concebido como 

educador-educando e o educando-educador, em que ambos se tornam sujeitos do 

processo educativo (FREIRE, 1987). 

Freire (1987) propõe uma metodologia que permite a aplicação da educação 

problematizadora, a qual permite o estabelecimento de relações entre homens e o 

mundo – a dinâmica se dá a partir do conhecer o mundo em que os educandos se 

encontram. 

Essa investigação é realizada de forma problematizadora e dialógica. São 

traçadas metas e, assim, a partir das atividades realizadas as metas começam a serem 

cumpridas, ocorrendo a reflexão sobre a realidade. Essa situação envolve um processo 

de codificação-decodificação-problematização. A perspectiva de ensino por 

investigação temática se insere nesse contexto, conforme serão apresentadas as etapas a 

seguir (PERNAMBUCO; PAIVA, 2013). 

A primeira etapa da investigação temática consiste no levantamento de aspectos 

relativos ao aluno, no que diz respeito ao seu cotidiano e ao seu dia a dia. Em conversas 

informais, por exemplo, é possível observar como os alunos constroem seu pensamento. 

Na segunda etapa, a partir da investigação já realizada na etapa anterior, são 

selecionadas, pelos educadores, algumas dessas situações apresentadas pelos alunos 

referentes ao seu cotidiano, também chamadas de contradições
9
. Essas contradições 

devem ser apresentadas aos alunos de forma codificada, para que eles possam superá-las 

no processo de decodificação. 

Na terceira etapa, inicia-se o processo de decodificação
10

 a partir do círculo de 

investigação temática. A partir dos temas geradores já selecionados, os alunos voltam a 

expor seus problemas e dificuldades a respeito das situações contraditórias apresentadas 

na primeira etapa. 

 

9 
 Essa contradição a que se refere, é a articulação de vários conhecimentos, que nem sempre 

apresentam relação entre si, gerando assim contradições. 

 
10  Para Freire esse processo se refere às experiências vividas pelos estudantes estão codificadas e o 

processo de decodificação para uma posterior problematização. 
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Após o processo de decodificações, tem lugar a quarta e última etapa da 

“investigação temática, que consiste no estudo sistemático e interdisciplinar dos dados 

coletados nos círculos e, em seguida, na redução temática” (NASCIMENTO; VON 

LINSINGEN, 2006, p.107). 

Paulo Freire (1987, p.66) conclui que “o especialista busca os seus núcleos 

fundamentais que, constituindo-se em unidades de aprendizagem e estabelecendo uma 

sequência entre si, dão a visão geral do tema ‘reduzido’”. 

Após o término dessa etapa, os próximos passos e desdobramentos realizados 

pelos educadores são referentes ao espaço em sala de aula, ou seja, no ambiente de 

ensino. 

Os pressupostos acima abordados apresentam uma ligação e pontos de 

convergência com o enfoque educacional CTS, oferecendo “uma base teórica que 

subsidie o ensino de ciências na escola” (NASCIMENTO; VON LINSINGEN 2006, 

p.107).  

Uma das formas de se apropriar da abordagem temática tem sido a aplicação dos 

“três momentos pedagógicos” (DELIZOICOV, 1991), perspectiva freireana adotada 

nesta pesquisa e em seu produto educacional, fruto de uma abordagem temática, cujo 

tema foi previamente escolhido pelo pesquisador. 

O método investigativo proposto por Freire e o enfoque CTS procuram romper 

com o ensino tradicional e a tradição curricular do ensino de ciências, uma vez que os 

temas propostos para o ensino dos conteúdos contemplam situações cotidianas dos 

alunos (NASCIMENTO; VON LINSINGEN, 2006).  

É importante frisar que as duas propostas buscam realizar uma contextualização, 

a partir dos conhecimentos a serem trabalhados e relacionando-os ao cotidiano do 

educando, para que faça sentido para ele e que sua aprendizagem se torne mais 

significativa a partir dessa relação com o seu meio social. Além disso, ocorre uma busca 

por materiais ou até mesmo a elaboração de novos materiais para que relacione com a 

sua realidade e minimize a influência do livro didático
11

. Esse foi o primeiro ponto de 

 

11  
Quando se fala em minimizar o uso do livro didático, não é fazer com que não se use esse 

importante recurso didático mas, devido a erros contidos nos livros, falta de contextualização adequada 

para a realidade do aluno. Além disso, o livro didático aprovado pelo Ministério da Educação é utilizado 

durante três anos, podendo conter informações obsoletas. Importante ressaltar que nessa pesquisa não foi 

realizada investigação temática. 
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convergência entre as duas abordagens (CTS e Paulo Freire), chamada por Nascimento 

e von Linsinger (2006) de Abordagem temática e a seleção de conteúdos e materiais 

didáticos. 

O segundo ponto de convergência é chamado de “A perspectiva interdisciplinar 

do trabalho pedagógico e o papel da formação de professores” (NASCIMENTO; VON 

LINSINGEN, 2006, p.109). Tanto a proposta de Freire como o enfoque CTS apontam 

discussões a partir de problemas sociais, visando um enfoque interdisciplinar, em que a 

interdisciplinaridade almejada não é apenas a interação dos professores das diferentes 

disciplinas, mas o envolvimento de toda a equipe pedagógica da escola (psicólogos, 

pedagogos, assistentes sociais, dentre outros). 

Segundo Teixeira (2003, p.99), “há grande preocupação com estratégias de 

ensino que efetivamente promovam a interdisciplinaridade e a contextualização”. 

Porém, outro ponto a ser discutido é a atual formação inicial de professores considerada 

precária por Teixeira (2003). Ele aponta que o professor não faz a relação entre 

conhecimento técnico com a formação política, afastando assim os alunos dos 

problemas sociais aos quais enfrentam em seu cotidiano. 

O último ponto é o papel do educador, em que ambas as propostas constroem 

um novo tipo de educador: um profissional da educação que deixe a visão tradicional de 

depositar conteúdo na cabeça dos alunos e assuma o papel de educar e ao mesmo tempo 

ser educado, de fazer o aluno protagonista no processo de ensino e aprendizagem, 

fazendo o mesmo participar da construção de conceitos e que possa exercitar seus 

direitos e deveres (NASCIMENTO; VON LINSINGEN, 2006). 

Nesse sentido, o enfoque CTS visa à tomada decisão por parte dos alunos, 

vislumbrando uma atitude crítica em busca da sua participação nos processos decisórios 

na sociedade. Freire propõe que o aluno seja capaz de fazer uma “leitura crítica do 

mundo”, para romper a barreira da “cultura do silêncio”, a alienação e a passividade. 

Para efetivamente chegar a uma educação libertadora, tomando com 

pressupostos o enfoque CTS acima citado, também é necessário fazer uma reflexão 

crítica sobre a neutralidade da ciência, a Síndrome de Frankenstein, argumento 

tecnocrático e o sonambulismo tecnológico (STRIEDER, 2008), aspectos esses já 

discutidos no segundo capítulo desta dissertação. 
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3.2.  Alfabetização Científica e Tecnológica Ampliada 

A alfabetização científica e tecnológica (ACT) é defendida na área do Ensino de 

Ciências por pesquisadores e professores em diversos países. Eles afirmam ser 

necessário na formação dos cidadãos o mínimo de conhecimento científico e 

tecnológico para efetivamente exercer seu papel na sociedade (MILLARÉ; RICHETTI; 

ALVES FILHO, 2009). 

Segundo Cajas (2001), a ACT tem seu surgimento atribuído a partir de um novo 

discurso sobre o Ensino de Ciências. Essa nova visão decorre de investigações no 

campo da Didática das Ciências. A necessidade emerge diante de um contexto 

dogmático por parte do Ensino de Ciências, com seu foco voltado para formação de 

cientistas, transmissão-recepção de resultados, conceitos e principalmente doutrinas 

pouco contextualizadas (FOUREZ et al., 1997). 

Driver et al. (1999) e Jenkins (1999) afirmam que inúmeras pesquisas e estudos 

sobre concepções alternativas e a percepção pública da ciência foram realizadas 

apontando baixos níveis de interesse e aprendizagem pela área da Ciência, derivado da 

forma como se ensinava.  

Segundo Gil-Pérez e Vilches (2006), a alfabetização científica e tecnológica tem 

como objetivos: 

a) Tornar a ciência mais próxima dos cidadãos. 
b) Possibilitar uma nova visão e possibilidades para o Ensino de 

Ciências. 
c) Buscar desmistificar os mitos da ciência a partir da 

contextualização. 

A alfabetização científica e tecnológica ampliada se aproxima da concepção 

progressista da educação de Freire (AULER; DELIZOICOV, 2001), a qual leva em 

consideração a necessidade de desconstrução dos mitos da ciência, por exemplo, 

modelo tecnocrático de decisões, a visão salvacionista e triunfalista da ciência e o 

determinismo tecnológico. 

O modelo tecnocrático de decisões visa transferir para especialistas e cientistas o 

poder decisório que cabe a todos os cidadãos, tais como opinar e se posicionar em 

processos científico-tecnológicos que interferem na sociedade. O especialista poderia 

solucionar os problemas sociais de forma eficiente e neutra (THUILLIER, 1989). 
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Segundo Garcia, Cerezo e Lopes (1996), a visão salvacionista e triunfalista da 

ciência mostra que todos os problemas que possam surgir, serão resolvidos com o 

desenvolvimento cada vez maior da ciência e da tecnologia, de acordo o modelo linear 

de desenvolvimento apresentado no capitulo 2 dessa dissertação. 

 Segundo Gomez (1997), o determinismo tecnológico é definido como a 

tecnologia sendo o fator preponderante para haver mudança social e define o que uma 

sociedade pode ou não fazer, sendo a tecnologia livre e autônoma das influencias do 

corpo social. 

Considerando tais mitos e que a alfabetização científica e tecnológica ampliada 

neles se debruça, vislumbra-se também que, anterior a essas discussões, temos a 

sociedade observada como oprimido, a partir de uma visão freireana. O sonambulismo 

tecnológico, por sua vez, atrela-se ao determinismo tecnológico, transmitindo para a 

sociedade uma falsa ideia de neutralidade da ciência, fazendo com que outros mitos 

como a de ciência triunfalista e essencialista fossem disseminados e, assim, o 

“oprimido” permanecesse com a cultura do silêncio encrustada em sua essência.  

Na perspectiva de ACT ampliada, os conteúdos trabalhados são considerados 

como meios para possibilitar a compreensão de temas socialmente relevantes. 

Para Freire, educação relaciona-se com “conhecimento crítico da realidade”, 

com “uma leitura crítica do mundo”. Esse se constitui no ponto central dessa 

aproximação: Para “uma leitura crítica do mundo”, para o “desvelamento da 

realidade”, a problematização, a desmistificação dos mitos construídos, 

historicamente, sobre as interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade 

(CTS), é fundamental (AULER; DELIZOICOV, 2001, p.7. grifos do autor).   

Para que seja realizada essa desmitificação apontada por estes autores, é 

necessária também a dialogicidade, com intenção de que haja uma discussão e uma 

aproximação entre educando e educador, a partir de situações de seu cotidiano para que 

possa fazer sentido para ele. Esses autores concebem a  

ACT ampliada como a busca da compreensão sobre as interações entre 

Ciência-Tecnologia-Sociedade. Em outros termos, o ensino de conceitos 

associado ao desvelamento de mitos vinculados à CT. Por sua vez, tal aspecto 

remete à discussão sobre a dinâmica de produção e apropriação do 

conhecimento científico-tecnológico (AULER; DELIZOICOV, 2001, p.10). 

Portanto, consideramos a alfabetização científica e tecnológica ampliada, na 

perspectiva de Auler e Delizoicov (2001) na proposta de ensino apresentada neste 

capítulo, corroborando com a pedagogia de Paulo Freire e o enfoque CTS. 
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3.3.   Intelectuais da Tradição e Saberes Populares: Informação, 

Sabedoria e Conhecimento 

Inicialmente, é importante compreender que nem toda informação vai gerar um 

conhecimento. Aparatos tecnológicos capazes de armazenar grandes quantidades de 

informações não estão produzindo conhecimento algum. Almeida e Cencig assim 

posicionam-se 

Informação, conhecimento, sabedoria. Essas três palavras são usadas 

apressadamente como se fossem sinônimas, como se significassem a mesma 

coisa. Mas é preciso, por um lado, distingui-las; por outro, compreender que 

da metamorfose da primeira na segunda e da segunda na terceira depende, em 

grande parte, saber pensar bem para enfrentar e conviver com os enormes 

problemas e desafios colocados hoje nos níveis locais e globais (ALMEIDA; 

CENCIG, 2007, p.9). 

Outro reflexo, segundo Almeida e Cencig (2007), é com relação à forma como a 

educação é construída nas escolas, a partir de uma gama de conteúdos que muitas vezes 

não fazem sentido algum para o aluno, um amontoado de informações que não geram o 

conhecimento necessário para fazer uma “leitura de mundo”. Os alunos, logo, não são 

motivados e ensinados a pensar sobre o mundo. 

“Para conhecer é preciso selecionar informações, eleger algumas como mais 

importantes, articulá-las entre si, imputar significados a elas. Conhecimento é 

tratamento de informações”, ensinam Almeida e Cencig (2007, p. 9). Nesse caso, as 

informações selecionadas apenas se transformam em conhecimento quando há 

correlações entre elas. Quando faz sentido dentro de um contexto, assim articuladas, 

apresentando suas convergências e divergências, a partir de uma manipulação cognitiva. 

Há muitos anos, o homem vem fazendo esse aprimoramento de informações e 

transformando em conhecimento e sabedoria, por exemplo, os artesãos. Segundo 

Almeida e Cencig (2007),  

Intelectual não é sinônimo de cientista ou acadêmico. Intelectual é, mais 

propriamente, aquele que faz da tarefa de transformar informações em 

conhecimento uma prática sistemática, permanente, cotidiana. É aquele que 

se esmera em manter viva a curiosidade sobre o mundo à sua volta; aquele 

que observa as várias faces do mesmo fenômeno, as informações novas, 

contraditórias e complementares; aquele que apura o olhar; aquele que não se 

contenta com uma só interpretação, nem se limita a repetir o que já disseram. 

O intelectual é aquele que manipula, constantemente a mesma interpretação, 

inserindo-a num campo maior, observando suas transformações, dialogando 

com ela, pensando sobre ela em outros contextos próximos e distantes. O 

intelectual é um artista do pensamento, porque dá forma a um conjunto de 

dados, aparentemente sem sentido e desconexo. Onde quer que se opere essa 

complexa arte do pensamento aí está em ação um intelectual. Por isso, 
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podemos falar em intelectuais da tradição. Eles são os artistas do pensamento 

que, distantes dos bancos escolares e universidades, desenvolvem a arte de 

ouvir e ler a natureza à sua volta (ALMEIDA; CENCIG, 2007, p.10).  

Segundo Schwartzman (1998), tanto o conhecimento popular quanto o 

conhecimento científico são considerados conhecimentos, ou seja, conseguem dar 

sentido a um conjunto de dados e interpretar as informações construindo um saber.  

A cultura popular, de acordo com Xidieh (apud Ayala e Ayala, 1987, p. 41), é 

definida como aquela “criada pelo povo e apoiada numa concepção do mundo toda 

específica e na tradição, mas em permanente reelaboração mediante a redução ao seu 

contexto das contribuições da cultura erudita, porém, mantendo a sua identidade”. 

Segundo Gondim e Mól,  

Dentre as manifestações da cultura popular, temos os chás medicinais, os 

artesanatos, as mandingas, as cantigas de ninar e a culinária. Todas estas se 

constituem como saberes populares. Eles não exigem espaço e tempo 

formalizados; são transmitidos de geração em geração por meio de linguagem 

falada, de gestos e atitudes; e são também transformados à medida que, como 

parte integrante de culturas populares, sofrem influências externas e internas 

(GONDIM; MÓL, 2008, p.4). 

 Xavier, Flor e Rezende (2015) afirmam que os saberes populares formam um 

tipo conhecimento elaborado por pequenos grupos (famílias, comunidades), baseados 

em experiências ou em crenças e superstições e passados de um indivíduo para outro, 

principalmente por meio da linguagem oral e dos sinais. 

Quando mencionamos os intelectuais da tradição, vem logo à mente um tipo de 

sabedoria popular. Essa sabedoria é um conhecimento, Segundo Almeida e Cencig 

(2007, p.10), esta se apresenta mais como 

 um jeito de viver e sentir do pensamento; uma maneira de falar do mundo 

que associa simplicidade e sentimento de parentesco, coragem e afeto, 

vontade de verdade e consciência da incompletude e do erro. Sendo maior, 

mais plena, mais essencial e duradoura, a sabedoria não se reduz a um 

conjunto de conhecimentos (ALMEIDA; CENCIG, 2007, p.10). 

Diante desse cenário, a sabedoria permanece, pois representa a essência, 

diferentemente do conhecimento que pode ser transformado, modificado e alterado mais 

constantemente. Por inúmeras vezes a sabedoria “é adormecida pelos conhecimentos 

especializados e pela fragmentação do conhecimento” (ALMEIDA; CENCIG, 2007, 

p.10). Logo, o conhecimento científico especializado considerado hegemônico não é o 
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único tipo de conhecimento, pois consideramos que os saberes populares também são 

considerados conhecimento. 

 “Os saberes populares brotam de observações feitas ao longo de gerações, não 

obstante, para determinados grupos, se prestam coerentes e fazem sentido, nutrindo vivo 

“conhecimento” e, desta forma, preservam a história, costumes e tradições locais”, 

conforme Zanotto (2015, p. 24). 

A partir de uma visão mais ampliada, Almeida e Cencig (2007) apontam que 

existem três níveis de conhecimento: o primeiro nível é operado por seres vivos não 

humanos (microorganismos, insetos e plantas). O segundo nível traz uma relação da 

natureza e o ser humano. O terceiro nível discute o distanciamento do objeto que se 

busca conhecer, ou seja, o conhecimento científico. Primamos nos deter apenas em dois 

desses níveis: o segundo e o terceiro, que se referem aos saberes propriamente humanos. 

O segundo nível traz a relação da natureza com ser humano, em que são feitas as 

construções dos conhecimentos das populações tradicionais, dos intelectuais da 

tradição, das sabedorias edificadas, que estão bem distantes das escolas e da educação 

formal. Essa proximidade dessas populações tradicionais com a natureza faz com que 

eles possam ter uma maior sensibilidade para saber o que a natureza quer dizer, além de 

uma visão apurada dos fenômenos físicos relacionados ao clima, animais e plantas. 

O terceiro nível traz um afastamento do objeto que se deseja conhecer, ao que se 

busca dar sentido. Esse é o conhecimento científico: a ciência moderna, em que ela 

estuda, no isolamento, em condições criadas por ela, os animais e as plantas, estando 

mais próxima de um laboratório, por exemplo, e mais distante da natureza. A diferença 

entre esses níveis não aponta uma hierarquização. 

Esses dois últimos níveis de conhecimento do mundo-exemplificados aqui 

pelo conhecimento científico e pelos saberes da tradição - não correspondem 

a níveis superiores e inferiores de conhecer. Eles expressam, de fato, graus e 

escalas de afastamento da leitura do mundo. Nas palavras de Lévi-Strauss, 

esses dois modos de conhecer operam por estratégias distintas: um próximo 

da lógica do sensível, outro afastado dessa lógica. Os dois, no entanto, 

demonstram igualmente a universalidade do pensamento humano que, diante 

das coisas, articula sempre as mesmas operações construídas ao longo da 

história da nossa espécie: identificar, distinguir, relacionar, hierarquizar, 

opor, construir conjuntos significantes (ALMEIDA; CENCIG, 2007, p.10). 

O diálogo entre dois conhecimentos é de grande importância, tendo em vista que 

haverá uma maior proximidade das formas de se pensar e da ciência em relação aos 

fenômenos, além de pensar o momento atual do Século 21 e seus possíveis desafios. O 
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encontro entre a ciência e saberes da tradição é, portanto, urgente e inadiável 

(ALMEIDA; CENCIG, 2007). 

Diante disso, articulam-se questões sobre o paradigma emergente da ciência 

discutido por Boaventura de Sousa Santos. Esse autor alia esse paradigma a um 

conhecimento prudente para uma vida decente. 

O paradigma dominante tem seu início no século XVI, mais precisamente no ano 

de 1543, com a publicação do livro Philosophiae naturalis principia mathematica de 

Isaac Newton, caracterizando esse período como Revolução Científica, sendo 

representada por grandes ideias de pensadores como Copérnico, Kepler, Galileu e 

Newton, que mudaram as ideias sobre a ciência e a imagem do homem e do universo 

(REALE; ANTISIERI, 2004). 

Segundo Santos (2008), a partir de uma análise kuhniana
12

, refere-se ao 

paradigma da ciência moderna que não consegue mais responder as anomalias que 

surgiram historicamente. De acordo com Santos (2008), surge o paradigma emergente, 

“introduzindo a consciência no ato do conhecimento, […] com isso, a distinção 

sujeito/objeto sofrerá uma transformação” (p. 62). O autor se refere ao 

[...] paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente. Com 

esta designação quero significar que a natureza da revolução científica que 

atravessamos é estruturalmente diferente da que ocorreu no século XVI. 

Sendo uma revolução científica que ocorre numa sociedade ela própria 

revolucionada pela ciência, o paradigma a emergir dela não pode ser apenas 

um paradigma científico (o paradigma de um conhecimento prudente), tem 

de ser também um paradigma social (o paradigma de uma vida decente) 

(SANTOS, 2008, p. 60). 

O paradigma emergente traz uma nova visão de ciência, em que ela deixa de ser 

um paradigma apenas científico e passa a ser social também. Nesse sentido,  

 “À medida que as ciências naturais se aproximam das ciências sociais estas 

aproximam-se das humanidades. O sujeito, que a ciência moderna lançara na 

diáspora do conhecimento irracional, regressa investido da tarefa de fazer 

erguer sobre si uma nova ordem científica” (SANTOS, 2008, p.69). 

O conhecimento do paradigma emergente segue em um sentido não dualista, 

antagônico, mas colocado em uma espécie de interação ou até mesmo diálogo. Para 

Santos (2008), as Ciências Naturais e as Ciências Sociais andam lado a lado, uma 

complementando e amparando o crescimento e o desenvolvimento da outra. Essa 

 

12 
 A análise kuhniana, se baseia na superação do paradigma da ciência moderna, que não consegue 

mais responder as anomalias. (KUHN, 1998). 
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superação da dicotomia ciências naturais/ciências sociais que Santos (2008) aponta 

também tende a revalorizar os estudos humanísticos. 

A ciência moderna avança pela especialização e quanto mais se especializa mais 

restrito é o objeto. Nesse cenário, é observado que quanto mais específico é, mais 

fragmentado se torna o conhecimento, acabando por reduzir o conhecimento chamado 

assim de modelo de cientificidade (SANTOS, 2008). 

No paradigma emergente o conhecimento é total [...]. Mas sendo total, é 

também local. Constitui-se em redor de temas que em dado momento são 

adaptados por grupos sociais concretos como projetos de vida locais, sejam 

eles reconstituir a história de um lugar, manter um espaço verde, construir um 

computador adequado às necessidades locais, fazer baixar a taxa de 

mortalidade infantil, inventar um novo instrumento musical, erradicar uma 

doença, etc (SANTOS, 2008, p.76). 

A partir da citação acima, podemos também afirmar que os saberes populares, os 

intelectuais da tradição e as plantas medicinais também são um conhecimento local e 

total. Ao mesmo tempo em que esses atores e os temas são de uma determinada 

localidade, podem ser adaptados para outros grupos sociais concretos como projetos de 

vida locais. Ao mesmo tempo, esses atores e temas também permeiam todo o País, onde 

suas histórias se repetem e reconstituem a sua própria história e a sua relação com o 

conhecimento científico, com as Ciências Naturais e Ciências Sociais. 

Outro ponto discutido por Santos recai sobre a distinção entre sujeito e objeto, 

bastante marcada pela ciência moderna. No paradigma emergente edificado pelo autor, 

o sujeito engloba o objeto e vice e versa. Na perspectiva epistemológica de Santos, 

chegamos em um momento em que não podemos mais separar sujeito do objeto, sendo 

um a continuação do outro. Assim, “todo conhecimento científico é autoconhecimento” 

(SANTOS, 2008, p.83). E a dicotomia que existia já não existe mais, ou seja, as ciências 

que eram duas agora são uma só. 

 “A ciência moderna produz conhecimentos e desconhecimentos. Se faz do 

cientista um ignorante especializado faz do cidadão comum um ignorante 

generalizado”, entende Santos (2008, p.88). Então, entendemos que essa perspectiva 

apresenta em um viés de conhecimento totalmente diferente da ciência moderna, por 

meio do qual tenta dialogar com outras formas de saber.  

A seguir, entrelaçando essas questões e visando um diálogo entre as formas de 

conhecimento, apresentamos uma proposta de ensino do conceito de Soluções, a partir 

da temática das plantas medicinais. Propomos, também, discussões em sala de aula a 
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respeito do conhecimento científico e dos saberes da tradição, buscando mostrar que 

esses saberes não são nem inferiores nem superiores ao conhecimento cientifico e que 

ambos se relacionam: um complementa o outro. Os saberes populares possuem o 

conhecimento prático, da ação e da relação direta com a natureza, já o conhecimento 

cientifico tem sujeitos, métodos, ambientes de investigação, espaços de validação 

diferentes (LOYOLA; SILVA, 2017). 

3.4. Proposta de Ensino do Conceito de Soluções com Plantas Medicinais 

Na História, as comunidades humanas têm utilizado os recursos naturais como 

fonte para a solução de seus problemas cotidianos. As espécies da fauna e flora locais 

são empregadas para fins terapêuticos, instituindo ao longo do tempo, o que 

conhecemos como sistemas de Medicina Tradicional (ROCHA et al., 2013). 

Historicamente, igualmente, a natureza é a fonte principal dos recursos 

utilizados para a construção de abrigos, alimentação e tratamento para os males. A partir 

do controle das dosagens de extratos de certas espécies de plantas, foi possível tratar 

também enfermidades, ampliando assim o seu uso (ROCHA et al., 2013).  

Segundo Baracuhy et al. (2016), os conhecimentos sobre as plantas medicinais 

foram passados de geração em geração por pessoas mais velhas, com mais experiência, 

considerada sábias. Ainda hoje, o uso de plantas medicinais é um recurso disponível e 

que possui fácil acessibilidade.  

Mosca et al. (2009) dizem que: 

No Nordeste do Brasil, apesar da grande influência dos meios de 

comunicação e do número crescente de farmácias na região, o uso de plantas 

medicinais ainda é frequente, tanto no meio rural e urbano, sendo comum 

principalmente neste último, a presença de raizeiros em pontos estratégicos 

de algumas cidades (MOSCA et al. (2009, p.226). 

Isso mostra a importância das plantas medicinais para uso homeopático e dos 

“intelectuais da tradição”, também chamados de “raizeiros”, que são responsáveis por 

manter essa cultura viva no Nordeste do Brasil. Acreditamos que esse tema é adequado 

para contextualizar o ensino do conceito de soluções. Nesse sentido, para que haja uma 

melhor compreensão do conceito químico envolvido, é necessário trazer para a sala de 

aula novas formas de abordagem do conceito de soluções (NIEZER; SILVEIRA; 

SAUER, 2016). 
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Visando abarcar todos esses apontamentos supracitados, apresenta-se uma nova 

perspectiva de abordar de forma contextualizada, a partir do cotidiano do aluno, um 

tema bastante relevante em seu contexto social, com o enfoque CTS. 

O enfoque CTS no ensino de Química propõe a inovação das atividades em 

sala para que possibilitem redimensionar os conteúdos, incluindo questões 

tecnológicas e sociais, além dos conceitos científicos característicos da 

disciplina. Com isso, objetiva-se uma aprendizagem ampla, aliada à 

construção de uma postura cidadã que possibilite ao aluno compreender a 

natureza da ciência e do seu papel na sociedade (NIEZER; SILVEIRA; 

SAUER, p. 431, 2016). 

Segundo Freire (2016, p. 31), é importante trabalhar os “saberes construídos na 

prática comunitária”, como é o caso das plantas medicinais, discutindo, assim, a 

importância desse conhecimento e relacionando-o com o ensino do conceito. 

Ao discutir a realidade dos alunos entrelaçada ao conceito a ser ensinado, 

evidenciamos suas implicações, para contextualizar e fazer emergir situações que 

possibilitem ao aluno compreender o conteúdo a ser ensinado e relacionar com o 

contexto social envolvido e também poder compreender o seu papel de cidadão e 

possibilitar a tomada de decisão. Segundo Zanotto,  

O ambiente escolar pode ser o local onde o aluno pode ter a possibilidade de 

preservar esse patrimônio do seu povo. Além disso, ao mesmo tempo, pode 

construir novos conceitos a partir desses saberes populares, desde que não se 

restrinja a difundir saberes ingênuos e preconceituosos, pautados em uma 

satisfação precipitada da curiosidade, sem questionamentos e 

responsabilidades (ZANOTTO, 2015, p. 24). 

A construção de conceitos pode ser feita a partir dos saberes populares, desde 

que este não se restrinja apenas à curiosidade e, sim, a questionamentos e 

responsabilidades. Sendo assim, a proposta ressoa a pedagogia de Paulo Freire, a qual 

busca superar a cultura do silêncio, integrando o aluno na construção do conhecimento, 

e fazendo sentido, pois ele está inserido no meio social que faz parte do contexto da 

proposta, como discutido. 

A temática de plantas medicinais possibilita a valorização do conhecimento 

popular e proporciona a reflexão sobre diversos problemas, como a preservação e 

utilização correta das espécies medicinais (LOYOLA; SILVA, 2017). 

Ao se realizar a abordagem com plantas medicinais, é imprescindível que o 

professor tenha domínio do conceito para que saiba conduzir o processo de ensino 

aprendizagem, fazendo a relação entre os saberes envolvidos. Assim, segundo Mortimer 
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e Machado (2011), é preciso que o professor busque estratégias para fazer relações entre 

o conceito e o cotidiano do aluno. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 

os saberes populares são um exemplo de uma forma de conhecimento adquirido através 

das tradições locais, pois “a tradição cultural difunde saberes, fundamentados em um 

ponto de vista químico, científico, ou baseado em crenças populares” (BRASIL, 2000, 

p. 30).   

Chassot (2006) afirma que a abordagem dos saberes populares e das plantas 

medicinais, “primeira experiência do aluno”, se bem conduzida e orientada, permite ao 

professor redescobrir e reconstruir conhecimentos necessários a uma alfabetização 

científica e tecnológica ampliada.  

A proposta do produto educacional dessa pesquisa converge com a afirmação de 

Chassot, pois apresenta a proposta do júri simulado como ferramenta didática para 

realizar discussões a respeito de controvérsias de cunho sociocientífico. Um exemplo é 

a utilização do chá de hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), pois o mesmo é um termogênico 

natural, que auxilia na perda de peso. Mas, quando se procura um médico 

endocrinologista, um dos remédios utilizados para auxiliar na perda de peso é a 

sibutramina, fármaco muito criticado por seus efeitos colaterais. Então, qual devemos 

escolher: o hibisco, que é natural ou o remédio vendido na farmácia, que é 

cientificamente testado?  

É nessa linha que a proposta de material didático se delineará. Logo, seus 

objetivos e percurso metodológico serão apresentados no próximo capítulo. 
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4. OBJETIVO E PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

Neste capítulo é apresentado todo o percurso metodológico da pesquisa e seus 

objetivos. 

4.1. Objetivos 

 

4.1.1. Objetivo Geral 

 

 Propor uma intervenção didática na segunda série do ensino 

médio sobre o conceito de soluções, visando a sua 

contextualização e uma alfabetização científica e tecnológica 

ampliada dos alunos. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar os saberes populares dos estudantes com relação a 

plantas medicinais. 

 Aproximar os saberes dos intelectuais da tradição do ensino do 

conceito de soluções por meio das relações CTS. 

 Produzir um material didático para aplicação em sala de aula. 

 

4.2. Contexto e Sujeitos da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual do Atheneu Norte-Riograndense, 

escola pública localizada no Centro da cidade de Natal. A intervenção didática foi 

realizada na referida instituição, com base no material didático elaborado nesta 

dissertação, contém sete aulas, para a qual utilizaremos um enfoque CTS para ensinar o 

conceito de soluções a partir da temática de plantas medicinais. Essa sequência foi 

aplicada em uma turma de 2º série do ensino médio, alunos com faixa etária de 15 a 18 

anos.  

4.2.1. Colégio Estadual do Atheneu Norte-Riograndense 

O Colégio Estadual do Atheneu Norte-Riograndense é uma instituição pública 

mantida pelo Estado do Rio Grande do Norte, situada na Avenida Campos Sales, 393, 

localizada no bairro Petrópolis, em Natal, Rio Grande do Norte e faz parte de uma 

comunidade que apresenta um nível socioeconômico diversificado. 
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 Nesse contexto, constatou-se que a clientela é composta basicamente por alunos 

pertencentes às camadas populares que residem em sua maioria nos bairros da Zona 

Norte de Natal e Extremoz e, em sua minoria, nos bairros de Parnamirim, Macaíba, 

Planalto, Felipe Camarão, Cidade Nova, Cidade da Esperança, Dix-Sept Rosado, 

Quintas e Alecrim. 

 A escola adotou o regime integral, em que o aluno deixa de estudar apenas um 

turno, passando a estudar o dia inteiro, cursando além das disciplinas obrigatórias, 

disciplinas eletivas também. Foi observada uma redução no número de alunos, devido 

ao aumento da carga horária escolar, pois muitos deles trabalham ou fazem cursos no 

contra turno da aula e relatam cansaço, sendo as turmas compostas por jovens. 

 No estabelecimento de ensino, fazem parte da sua composição técnica, 

administrativa e pedagógica: direção, vice-direção, coordenação administrativa 

financeira, coordenação pedagógica, inspeção escolar, equipe de supervisores e 

orientadores educacionais, corpo docente e funcionários em geral. 

O corpo docente da escola tem professores legalmente habilitados que, através 

de cursos de capacitação e/ou atualização, introduzem novas metodologias e tecnologias 

com constate aperfeiçoamento em relação à prática pedagógica, sendo mestres e 

doutores cerca de 30% do efetivo de professores da escola. A professora colaboradora 

quem nos cedeu o caderno da sua turma para que pudessemos desenvolver a nossa 

pesquisa e assim coletar dados para posterior utilização na dissertação. 

4.3. Percurso Metodológico 

O percurso metodológico da pesquisa foi dividido em três etapas. Na primeira 

etapa será realizado um levantamento sobre os referenciais bibliográficos do conceito de 

Soluções Químicas, Ciência, Tecnologia e Sociedade, Saberes Tradicionais e Plantas 

medicinais. 

Na segunda etapa, buscamos aproximar os saberes dos intelectuais da tradição 

do ensino do conceito de soluções por meio das relações CTS. Na terceira e última 

etapa, produzimos um material didático para aplicar em sala de aula, buscando ensinar o 

conceito de soluções a partir do enfoque CTS e da abordagem temática das plantas 

medicinais, discutindo sobre os saberes tradicionais e o conhecimento científico. 

A metodologia da pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, de acordo 

com a característica básica apresentada por Bodgan e Biklen (1982, apud, Lüdke e 



 
 

52 
 
 

André, 1986), para os quais o processo possui uma importância maior do que o produto. 

O processo de obtenção dos dados se dá de forma descritiva
13

, no qual o pesquisador 

tem contato com o objeto de estudo em seu ambiente natural, a sala de aula, fazendo uso 

de técnicas para realização da pesquisa. 

Segundo Severino (2007, p.124), “as técnicas são procedimentos operacionais 

que servem de mediação prática para a realização das pesquisas. Como tais, podem ser 

utilizadas em pesquisas conduzidas mediante diferentes metodologias e fundadas em 

diferentes epistemologias”. Sendo assim, podem apresentar-se sob a forma história de 

vida, documental, entrevistas divididas em estruturada e não estruturada, observação e 

questionário. Utilizou-se em nossa pesquisa a técnica dos questionários de sondagem 

das ideias prévias dos alunos, questionários de avaliação da sequência didática e a 

observação. 

O questionário “é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201).  

Marconi e Lakatos (2003) ainda apresentam uma série de vantagens com o uso 

desse instrumento de coleta de dados:  

a. Economiza tempo, obtém grande número de dados. 

b. Atinge maior número de pessoas simultaneamente e economiza pessoal em 

relação ao trabalho de campo, não necessitando de tantas pessoas para a 

aplicação desse instrumento. 
c. Obtém respostas mais rápidas e mais precisas. 
d. Maior liberdade nas respostas. 
e. Menos riscos de distorção pela não influência do pesquisador. 

f. Obtém respostas que materialmente seria inacessível.  

O questionário utilizado nessa pesquisa tem o objetivo de realizar uma 

sondagem das ideias prévias dos alunos sobre plantas medicinais, conhecimento 

científico e saberes populares. Foi organizado em seis questões: cada pergunta visou 

fazer emergir o que o aluno sabe sobre o assunto a ser discutido. O segundo 

questionário que será utilizado durante a pesquisa é o de avaliação da sequência 

 

13  Muito embora reconheçamos que a análise crítica do discurso conferiria maior coerência 

teórico-metodológica a nossa pesquisa, em função do reduzido tempo para a realização da pesquisa, e 

sua confiabilidade, optamos pela análise de conteúdo para examinar os dados.  
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didática, organizado em quatro questões: cada pergunta buscou tornar conhecido o que 

o aluno aprendeu durante as aulas, quais foram as principais dificuldades no decorrer 

das aulas, como ele avalia a sequência de aulas e o que pode ser melhorado para que as 

aulas possam ficar mais interessantes.  

Como último instrumento utilizamos a observação, que segundo Marconi e 

Lakatos (2003, p. 190), a observação se apresenta como importante técnica para coleta 

de dados, utilizada para obter informações e utilizá-las para a obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Consiste em ouvir, ver, examinar fatos e fenômenos a que deseja 

estudar. A observação ajuda também na coleta de dados, momento em que o observador 

terá um contato mais direto com o seu objeto estudado na pesquisa, sendo considerado 

ponto inicial da investigação social (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Marconi e Lakatos (2003) enumeram as várias vantagens desse instrumento: 

a) Possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla 

variedade de fenômenos. 

b) Exige menos do observador do que as outras técnicas.  

 c) Permite a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes 

comportamentais típicas.  

 d) Depende menos da introspecção ou da reflexão.  

 e) Permite a evidência de dados não constantes do roteiro de entrevistas 

ou de questionários. 
 

Quanto à participação do observador optamos pela observação participante. 

Essa técnica, “consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. 

Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro 

do grupo que está estudando e participa das atividades normais deste” (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p.194). 

Para estes autores, observação participante será do tipo individual, 

caracterizada assim por um único pesquisador. Sendo realizada na vida real, em que os 

registros são realizados à medida que as ações ocorrem de forma espontânea.  Então, a 

observação teve seu início duas semanas antes da aplicação da sequência didática para 

que os alunos pudessem se adaptar com a presença do pesquisador e assim ele possa 

conquistar a confiança dos alunos e que a conduta dos estudantes não se modifique com 

a presença do pesquisador. Em seguida, foi realizada a escrita dos diários de campo de 

todas as aulas. 
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5. UNIDADE DE ENSINO: ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO 

Para contemplar os objetivos dessa pesquisa, trabalhamos sob à luz do enfoque 

CTS, cujos pressupostos, especialmente aqueles direcionados à pesquisa em questão, 

foram explicitados anteriormente. Acreditamos que esses estudos reúnem um arcabouço 

teórico e metodológico interessante para dar suporte à problemática aqui apresentada.  

A ciência, portanto, assim como ela se configura ao fim do longo processo da 

revolução científica, não está mais voltada para a essência ou substância das 

coisas e dos fenômenos, mas para a qualidade das coisas e dos 

acontecimentos de modo objetivo e, portanto, sendo comprováveis e 

quantificáveis publicamente. Não é mais o que, mas o como; não é mais a 

substância, mas sim a função, que a ciência galileana e pós-galileana passaria 

a indagar (REALE; ANTISERI, 2004, p. 144, grifos do autor). 

Segundo Auler
14

 (2007), o enfoque CTS é “além da abordagem de temas e da 

busca de democratização de processos decisórios, uma terceira dimensão, selecionada 

entre as repercussões do enfoque CTS, consiste na interdisciplinaridade”. 

A interdisciplinaridade traz aspectos importantes para o enfoque CTS: o 

professor a partir desse momento deixa de ser um mero transmissor de conhecimento de 

uma determinada disciplina e passa conhecer e permear por várias disciplinas, obtendo 

esse conhecimento a partir do contato com os outros professores das áreas 

correlacionadas, para que os conteúdos que forem surgindo com o tema proposto para 

problematização possam ser trabalhados, trazendo soluções mais adequadas à realidade 

social vivida pela comunidade questionada. E que, durante esse processo, haja a 

construção e reconstrução dos conceitos científicos e se concretize o ensino e a 

aprendizagem. 

Segundo Silva e Gomes (2015, p.152), 

Um ensino que valorize uma nova relação do conteúdo escolar com o 

dinamismo da ciência, bem como suas implicações sociais. Possibilitam aos 

estudantes não somente a divulgação da ciência, mas concomitantemente a 

compreensão dos fatos divulgados e a construção de uma visão crítica dos 

aspectos da ciência que permeiam o contexto social em que estão inseridos.  

Nessa pesquisa optou-se por trabalhar o conceito químico de soluções com o 

enfoque CTS e uma abordagem com plantas medicinais. A seguir, explicamos a 

elaboração da unidade de ensino e como foi aplicada em sala de aula. 

 

14   Documento on-line, não paginado. 



 
 

55 
 
 

5.1.  Elaboração da Unidade de Ensino 

A unidade de ensino proposta como produto educacional dessa pesquisa não 

tem como objetivo substituir o livro didático. É uma proposta, para ser utilizada pelo 

professor como ferramenta para apoiá-lo e ajudá-lo no processo de ensino e aprendizado 

junto aos alunos. 

A unidade de ensino contém em sete aulas, sendo uma sequência de atividades, 

construída a partir de diversas ferramentas didáticas, organizada com base nos três 

momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 1991), com o intuito de uma melhor forma de 

se abordar o conceito de soluções químicas. 

5.2. Os Três Momentos Pedagógicos 

Na atividade diária da sala de aula, o processo de aprendizagem passa por um 

processo de codificação-problematização-descodificação, ou seja, o novo conhecimento 

é apresentado para esse aluno de forma codificada, sendo observado que no fim do 

processo de ensino-aprendizagem desse aluno, esse novo conhecimento seja 

descodificado, ou seja, que o aluno possa se apropriar desse conhecimento novo 

(FREIRE 1987). Mas, para que possamos atingir o objetivo, é preciso realizar uma 

problematização desse conhecimento prévio que o aluno possui e que apresenta 

inúmeros obstáculos e desvios, devido à interferência do meio sociocultural em que ele 

está inserido. 

Esse processo de codificação-problematização-descodificação é estruturado 

com o auxilio do que se denominou de momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 1991). 

Eles estruturam o diálogo em torno do fenômeno e/ou situação e estão organizados em 

três etapas (ou momentos).  

O primeiro momento apresenta-se em situações do cotidiano dos alunos que eles 

conhecem e presenciam. Problematiza-se o conhecimento que os alunos vão 

apresentando, geralmente a partir de algumas questões, individualmente, para que, em 

um próximo momento, esses conhecimentos prévios que foram explorados possam ser 

debatidos e socializados em um grande grupo. O professor, por sua vez, busca 

problematizar os posicionamentos, promovendo discussões a respeito dos 

conhecimentos dos alunos, apontando possíveis limitações desse conhecimento. O 

ponto crucial é contribuir com a compreensão dos conceitos a serem ensinados, a partir 

de um problema que os alunos buscaram enfrentar – problematização inicial. 
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Os conhecimentos considerados como necessários para compreender o tema e a 

problematização inicial são estudados de forma sistemática neste momento, ao qual 

chamamos de organização do conhecimento. As atividades são desenvolvidas das 

variadas formas, com o objetivo de fazer com que o aluno possa se apropriar dos 

conhecimentos específicos para resolver a problemática.  

O terceiro e último momento é a aplicação do conhecimento, busca abordar o 

conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno para que ele possa, a partir do 

problema proposto, realizar análises e interpretar as situações. Os momentos anteriores 

são fundamentais para culminar neste último, pois todas as atividades propostas ao 

longo desse processo tinham como objetivo aplicação do conhecimento: discussão de 

conceitos científicos fundamentais.  Busca-se, dessa maneira, capacitar os alunos a 

utilizar o conceito cientifico atrelado à problematização para que eles possam 

constantemente articular esse conhecimento e aplicá-lo em diversas situações, buscando 

exaustivamente expor todo o seu potencial conscientizador. 

Por fim, foi usado os três momentos pedagógicos na organização e elaboração da 

sequência didática, buscando articular as aulas e ordená-las com os objetivos traçados, 

procurando superar o modelo tradicional de aulas e possíveis falhas existentes no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

5.3.   Sequência Didática 

A utilização de sequências didáticas (SD), também chamadas de unidades de 

ensino, são utilizadas com frequência por professores que buscam superar o modelo de 

aulas tradicionais e lacunas existentes no processo de ensino-aprendizagem, com o 

intuito de organizar e articular suas aulas em séries ordenadas com objetivos 

educacionais determinados. As sequências didáticas visam abarcar toda a complexidade 

da prática, além de manter o caráter unitário.  Ao mesmo tempo, são ferramentas de 

inclusão das três fases da intervenção reflexiva: planejamento, aplicação e avaliação 

(ZABALA, 1998). 

Esse autor entende que uma sequência didática é “uma maneira de encadear e 

articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática” (ZABALA, 1998, 

p.20). Ele explica que a SD é “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
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articuladas para a realização de certos objetivos educacionais determinados” (ZABALA, 

1998, p. 18).  

O produto educacional dessa dissertação visou à construção e aplicação de uma 

sequência didática para ensinar o “conceito de soluções” e está atrelado a questões e 

atividades relacionadas à ciência, à tecnologia e à sociedade, com a abordagem temática 

das plantas medicinais, fazendo uso de atividades experimental, leitura e discussão de 

textos, convergindo para a atividade júri simulado. 

 

5.4.  Planos de Aula 

AULA 1 – CONHECENDO AS IDEIAS PRÉVIAS DOS ALUNOS 

Objetivos:  

 fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre plantas 

medicinais e saberes tradicionais. 

 discutir com os alunos as respostas apresentadas. 

Recursos didáticos utilizados: 

 questionário impresso; 

 quadro branco; 

 pincel atômico. 

Duração: 50 minutos (1 aula). 

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE  

Professor, nessa aula você realizará um levantamento sobre os conhecimentos prévios 

dos alunos a respeito das plantas medicinais e saberes tradicionais. O intuito é de 

valorizar os conhecimentos que os alunos já possuem sobre o tema. 

 Entregue o questionário para cada um dos alunos para que eles respondam de 

acordo com o que eles já conhecem. 

 Estipule professor um tempo de aproximadamente 25 minutos para responder o 

questionário. 
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 Alerte-os sobre a forma de responder o questionário, não sendo possível realizar 

consultas, ou seja, responder de acordo com o que eles já sabem. 

 É importante ressaltar que o questionário não é uma avaliação e sim um material 

que servirá para auxiliar o professor, a conhecer o que eles sabem sobre o 

assunto. 

AULA 2 – INTRODUZINDO O CONCEITO DE SOLUÇÕES 

Objetivos: 

 identificar evidências macroscópicas de uma solução química; 

 compreender que solução é um tipo de mistura. 

Recursos didáticos utilizados: 

 quadro branco; 

 pincel atômico; 

 experimento. 

Duração: 50 minutos (1 aula).  

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE  

Essa atividade experimental professor, será responsável por introduzir o conceito de 

soluções químicas, sendo realizada no laboratório.  

 

 Antes de tudo, professor, apresente o laboratório aos seus alunos, busque 

familiariza-los a respeito das normas de segurança. Apresente as vidrarias que 

serão utilizadas na atividade experimental e as suas respectivas funções. Essa 

apresentação será realizada de forma expositiva. 

 Entregue o roteiro da atividade experimental aos alunos e leia com eles, 

esclarecendo todas as dúvidas. 

 Peça para que cada grupo realize anotações sobre o experimento, ou seja, o que 

eles observaram e respondam as perguntas que estão no final do roteiro. 

 Após o término do experimento, realize uma grande discussão a respeito das 

observações que os grupos realizaram. 
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 Incentive os alunos a socializar suas opiniões e também ouvirem o que os outros 

colegas têm a dizer a respeito do experimento. 

 É importante lembrar que à medida que os alunos forem expondo as suas ideias, 

você poderá acrescentar novas perguntas que os estimulem cada vez mais a 

participar e a se sentirem instigados a aprender. 

AULA 3 – APRENDENDO SOBRE A QUÍMICA DOS CHÁS, SABERES 

POPULARES E CONCEITO DE SOLUÇÕES 

Objetivos: 

 Conhecer o histórico sobre a origem dos chás e discutir sobre plantas medicinais 

e sua relação com o conceito de soluções; 

 discernir o que é conhecimento, sabedoria e informação; 

 correlacionar  o conhecimento científico com os saberes da tradição a partir de 

uma abordagem CTS. 

Recursos didáticos utilizados: 

 quadro branco; 

 pincel atômico; 

 textos de apoio. 

Duração: 100 minutos (2 aula). 

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Nessa atividade o professor deve ter domínio sobre o conteúdo e os textos a serem 

discutidos, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento da aula. Essa 

atividade levará os alunos a explorar e compreender as relações existentes entre o 

conceito de soluções, os chás e os saberes tradicionais. 

 

 Para desenvolver essa atividade você, professor/a, vai utilizar dois textos que se 

encontram anexados neste material sendo um texto sobre os chás e a relação 

entre o conceito de soluções. E outro texto que visa discutir o que é saberes 

populares, informação, conhecimento e sabedoria. 
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 Entregue os textos para cada aluno, em seguida realize uma leitura coletiva com 

eles. Caso seja pertinente, realize pausas para esclarecimentos necessários. 

 Solicite que a cada parágrafo seja lido por um aluno diferente. 

 Solicite que as palavras que não compreenderem o significado grifem para 

realizar pesquisas a respeito delas. 

 Oriente a formação de pequenos grupos para responder as questões que estão 

apresentadas no fim dos textos. 

 Agora é com você, professor! Você deve discutir os textos e o conceito de 

soluções, apresentando as relações existentes, junto com os seus alunos, essa 

discussão pode ser realizada de duas formas: de forma dialogada apenas ou 

utilizando data show, a partir de uma apresentação em meio digital. 

AULA 04 – ORIENTAÇÕES PARA O JÚRI SIMULADO 

Objetivos: 

 Orientar os alunos para o júri. 

 Apresentar a proposta do caso simulado. 

Recursos didáticos utilizados: 

 quadro branco; 

 pincel atômico; 

 data show. 

Duração: 50 minutos (1 aula). 

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Caro professor, esse momento será de apresentar a proposta do júri simulado e do caso 

simulado e formar os grupos. Você, professor, mediará esse momento, sanando todas 

as duvidas referentes ao júri simulado. Você tem total autonomia de decidir qual 

momento para realizar essas orientações sobre a atividade. 

 Explique como funciona um júri simulado. 

 Apresente aos alunos os atores e as dimensões as quais os alunos deverão 

assumir para posteriormente se posicionar a partir do ponto de vista dessas 

dimensões. 
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 Oriente a formação dos grupos, sugira uma dimensão a ser abordada.  

 Determine o tempo para as pesquisas, orientações, e como as apresentações 

acontecerão. Por fim, determine a data em que será realizado o júri simulado. 

 Pontue para o seu aluno que a persuasão baseada em posicionamentos é bastante 

importante para convencer os demais colegas de que seu ponto de vista sobre a 

problemática é a mais correta. 

 Este material contém um guia para o aluno com instruções do passo a passo do 

júri simulado. Leia-o com eles. 

 Faltando apenas 5 minutos para o término da aula distribua os textos 

complementares, para ajudar aos grupos na fundamentação das ideias e 

organizar o seu posicionamento. 

AULA - 5 – JURI SIMULADO 

Objetivos 

 Trabalhar as relações CTS por meio da estratégia de ensino júri simulado. 

 Possibilitar aos estudantes desenvolver a capacidade de argumentar e comunicar 

os saberes adquiridos. 

  Estimular o pensamento crítico e a tomada de decisão diante de problemática 

das plantas medicinais. 

  Avaliar a aplicação da sequência didática no processo de aprendizagem dos 

estudantes. 

 

Recursos didáticos utilizados: 

 quadro branco; 

 pincel atômico; 

 data show; 

 caneta; 

 papel. 

Duração: 100 minutos (2 aula).  
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ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Caro professor agora é a vez dos alunos. Nesta atividade os alunos aplicarão os 

conhecimentos adquiridos nas aulas e nas pesquisas realizadas, na qual eles se 

posicionaram diante a problemática apresentada, com base na dimensão defendida e 

nas pesquisas realizadas de acordo com as orientações. 

 Organize a sala e a turma para a realização do júri simulado. 

 Estipule em torno de 5 minutos para que cada dimensão apresente seus pontos 

de vistas baseados em argumentos. 

 Se necessário disponibilize mais 2 minutos para cada dimensão para uma 

possível réplica. 

 Ao fim do júri simulado, os alunos vão votar favoráveis ou contrários à 

problemática discutida. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este teve capítulo apresenta os resultados e discussões desta pesquisa de 

mestrado. A pesquisa teve como objetivo geral propor uma intervenção didática na 

segunda série do ensino médio sobre o conceito de soluções, visando a sua 

contextualização e uma alfabetização científica e tecnológica dos alunos. Quanto aos 

objetivos específicos, foram identificar os saberes populares dos estudantes com relação 

a plantas medicinais; problematizar as relações CTS, discutindo os saberes dos 

intelectuais da tradição e o conhecimento químico envolvido e, por fim, produzir um 

material didático para aplicação em sala de aula. 

A intervenção didática resultou em uma sequência didática elaborada a partir dos 

três momentos pedagógicos, quais sejam problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento (DELIZOICOV, 1991). O produto 

educacional foi validado por quatro especialistas da área. Após validação, sua aplicação 

ocorreu com uma turma da disciplina Química da 2
a
 série do Ensino Médio, no Colégio 

Estadual do Atheneu Norte-Riograndense, na cidade de Natal. Nessa turma, a faixa 

etária dos estudantes situava-se entre 15 e 18 anos, sendo 28 mulheres e 10 homens. 

Foram cinco encontros, sendo sete aulas com 50 minutos de duração, no período de 6 de 

março a 9 de abril de 2018. 

Visando atingir os objetivos propostos em cada um dos momentos pedagógicos, 

foram implementadas ações que possibilitassem pesquisar questões voltadas à 

contextualização do ensino de Química. Para que pudéssemos identificar os saberes 

populares dos estudantes com relação às plantas medicinais, utilizamos um questionário 

de conhecimentos prévios dos alunos. Com o intuito de problematizar as relações CTS, 

discutindo os saberes dos intelectuais da tradição e o conhecimento químico envolvido, 

fizemos uso de textos com questionários. Por último, elaboramos um questionário para 

avaliar a sequência didática e sua aplicação em sala de aula. Os dados que emergiram da 

nossa pesquisa e a aplicação da sequência didática são descritos e analisados a seguir. 

APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Problematização Inicial 

A primeira aula foi responsável pela introdução da problemática e o conceito a 

ser estudado. Nela, foi aplicado um questionário para realizar um levantamento sobre os 
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conhecimentos prévios dos alunos, além de fazer com que os alunos reflitam e 

problematizem cada vez mais a temática escolhida, baseados no questionário e na 

discussão realizada. 

No questionário (APENDICE B), as perguntas foram as mais variadas possíveis, 

por exemplo: 1) “Existe apenas um tipo de conhecimento?”; 2) “O saber popular é 

considerado uma forma de conhecimento?”; 3) “Esses conhecimentos se relacionam?”. 

Essas perguntas foram planejadas para contribuir com reflexões dos alunos sobre o 

assunto e a exposição de suas ideias. 

Antes de ser iniciada a análise de cada questão, é importante relembrar que a 

aplicação da sequência didática ocorreu com 38 estudantes da 2ª série do ensino médio, 

em aulas de Química. Desse total, 33 responderam todas as questões contidas no 

questionário de conhecimentos prévios, apenas cinco alunos deixaram de responder pelo 

menos uma das questões.  

Para a análise dos dados realizadas nessa pesquisa, foi realizada uma 

organização das respostas dos estudantes. Foi também realizada uma leitura mais 

aprofundada e, consequentemente, um exame pormenorizado dos dados coletados, 

possibilitando, assim, construir algumas categorias de análise. Segundo Moraes (1999, 

p.6), “a categorização é um procedimento de agrupar dados considerando a parte 

comum existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou analogia, segundo critérios 

previamente estabelecidos ou definidos no processo”. Por fim, as respostas dos alunos 

foram organizadas com base nas semelhanças entre elas e dispostas segundo categorias 

que emergiram desse processo, conforme o que vem expresso a seguir. 

Quanto à primeira questão “Você já aprendeu algo com as pessoas mais 

velhas de sua família ou de sua comunidade? O que?”, trinta e sete alunos 

responderam. A seguir, no Quadro 1, serão  apresentadas as categorias emergentes das 

respostas apresentadas pelos estudantes. 

 

Quadro 1.  Respostas dos alunos à 1ª questão. 
UNIDADES DE SIGNIFICADO ALGUMAS RESPOSTAS 

 

 

 

USAR AS PLANTAS MEDICINAIS E 

“Sim, aprendi que os chás ajudam na recuperação, 

quando estamos doentes”. (ALUNO 3, 2018) 

“Sim, água, sal e açúcar misturados servem de soro 

caseiro, engolir chiclete mata, comer leite em pó causa 

pedra nos rins”. (ALUNO 6, 2018) 
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TRATAMENTOS ALTERNATIVOS “Aprendi que mastruz com leite faz bem para tirar 

catarro e que a babosa tem um líquido parecido com 

baba que ajuda a eliminar uma infecção chamada 

“germe””. (ALUNO 7, 2018) 

“Já, aprendi que chá de boldo serve para dor de barriga”. 

(ALUNO 18, 2018) 

 

 

 

ATIVIDADE DOMÉSTICA, CULINÁRIA E 

ARTESANATO 

“Sim, a cozinhar, arrumar a casa”. (ALUNO 16, 2018) 

“Sim, andar de bicicleta, dirigir, cozinhar...”. (ALUNO 

8, 2018)  

“Sim, cozinhar, limpar a casa, ser educada, escrever e 

ler”. (ALUNO 25, 2018) 

“Sim, receitas de comidas, coisas básicas de 

sobrevivência, fazer boneca de pano para brincar, etc”. 

(ALUNO 26, 2018) 

 

 

EDUCAÇÃO, ÉTICA E CIDADANIA 

“Alguns hábitos tipo respeito, como viver sozinha e 

etc...”. (ALUNO 4, 2018) 

“Sim, aprendi a me cuidar cozinhar certas coisas, andar 

de bicicleta, bom caráter e educação”. (ALUNO 15, 

2018) 

“Sim, questões de ética e cidadania a fazes domésticos 

entre outras”. (ALUNO 37, 2018) 

 

 

 

LENDAS E SUPERSTIÇÕES 

“Sim, se você deixar a sandália virada a mãe morre”. 

(ALUNO 2, 2018). 

“Sim, várias coisas. Como superstições, remédios 

caseiros, lendas e entre outras coisas”. (ALUNO 14, 

2018) 

“Sim, sei que quando se faz cirurgia, não se pode comer 

coisas “carregadas” como camarão”. (ALUNO 36, 2018) 

Sim, se colocar a vassoura atrás para expulsar visitas 

indesejadas”. (ALUNO 23, 2018) 

Fonte: produção do próprio autor 

Quanto à segunda questão “Na sua família ou comunidade, existem 

conhecimentos transmitidos de pais para filhos? Caso haja, dê um exemplo. Você 

acha importante esse tipo de conhecimento?”, do total de 36 alunos que 

responderam, 23 afirmaram que sim - que na sua família ou comunidade há 

conhecimento transmitido de geração em geração. Vinte e um deles consideraram 
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importante esse tipo de conhecimentos, mas dois responderam que não achavam 

importante, como mostrará o quadro a seguir. 

Quadro 2: Respostas dos alunos sobre a 2ª questão 
UNIDADES DE SIGNIFICADO ALGUMAS RESPOSTAS 

 

 

 

USAR AS PLANTAS MEDICINAIS E 

TRATAMENTOS ALTERNATIVOS 

“Sim, os remédios caseiros”.(ALUNO 14, 2018) 

“Sim, minha mãe me ensinou que água de coco faz 

bem quando se esta vomitando”. (ALUNO 27, 

2018) 

“Sim, quando estamos com febre baixa e não 

queremos tomar remédio nós usamos um 

envoltório (pano mergulhado em álcool ou água 

gelada) no pescoço para amenizar a febre”. 

(ALUNO 37, 2018) 

“Um chá de cenoura com laranja e mastruz e alho. 

Sim sempre é bom saber mais”. (ALUNO 5, 2018) 

 

ATIVIDADE DOMÉSTICA, CULINÁRIA E 

ARTESANATO 

“Sim. Meus pais me ensinaram a ter educação, 

cozinhar, limpar, entre outros. Todos os 

conhecimentos que eles me passaram e que ainda 

me passam, é importante”. (ALUNO 2, 2018) 

 

 

 

EDUCAÇÃO, ÉTICA E CIDADANIA 

“Sim, que é certo e o que é errado. Nossos pais já 

viveu muito e tem que mostrar para os filhos o 

certo”. (ALUNO 1, 2018) 

“Sim. Meus pais me ensinaram a ter educação, 

cozinhar, limpar, entre outros. Todos os 

conhecimentos que eles me passaram e que ainda 

me passam, é importante”. (ALUNO 2, 2018) 

“Sim, respeitar o próximo, ser educado. Acho 

muito importante”. (ALUNO 16, 2018) 

 

 

 

LENDAS E SUPERSTIÇÕES 

“Se abrir a porta de manha logo cedo, você pode 

ficar doente. Chinela virada pode levar a mãe a 

morte. Manga com leite morre. Gato preto azar.  

Não acho importante pois nem sempre é verídico”. 

(ALUNO 3, 2018) 

“Ditados do tipo “se o espelho quebrar, sete anos 

de azar”. Acho importante”. (ALUNO 15, 2018) 

“Acho fundamental transmitir conhecimentos, 

afinal se não falar nunca que se decubrirar esse 

conhecimento. E então aprendi que comer feijão 

verde e dormir morre, portanto tem deixar passar 

um tempo de 2 a 3horas para poder cochilar”. 

(ALUNO 36, 2018) 

Fonte: produção do próprio autor 

A partir das respostas dos alunos, observamos que os conhecimentos 

transmitidos pelos familiares mais antigos e pelas pessoas mais velhas da sua 

comunidade ainda fazem parte do seu cotidiano - que não são esquecidos por eles -, 

tornando-se, assim, relevantes para a sua vida. No momento em que foram instigados a 
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responder sobre os conhecimentos populares, os estudantes foram concisos e seguros. 

Segundo Schwartzman (1998), os saberes populares também são formas de 

conhecimento válidas, assim como o conhecimento científico, podendo interpretar 

informações e construir um saber. Para Almeida e Cencig (2007), a sabedoria, 

representa a essência, sendo diferente do conhecimento que pode ser modificado e 

alterado. Dessa forma, a partir dos relatos dos alunos, é possível perceber que a história, 

costumes e tradições locais são preservados. 

Em contrapartida, o discurso de alguns alunos apontou para uma direção 

diferente, pois alguns disseram não ser importante esse tipo conhecimento. O Aluno 3 

disse: “Não acho importante pois nem sempre é verídico”. O que podemos observar é 

que o conhecimento científico instituiu uma forma bem peculiar de algo ser válido ou 

não, ou seja, o método científico e o rigor científico, em que a melhor forma de saber se 

algo é verdadeiro ou não é testando, colocando à prova as suas limitações e 

potencialidades. Diferentemente o conhecimento popular busca considerar as relações 

que existem entre as culturas, as experiências de vida, interesses e necessidades dos 

indivíduos, possibilitando a reflexão e o diálogo dinâmico (GONDIM; MOL, 2008). 

A fala do Aluno 3 mostrou a forma positivista, neutra e salvacionista como a 

ciência é vista, pois tudo que a ciência desenvolve, trará benefícios, sempre é o melhor e 

devemos aceitar de forma passiva tudo que nos é imposto sem nenhum tipo de reflexão 

(CEREZO, 1998). 

A educação em CTS, como proposta de uma alfabetização científica e 

tecnológica ampliada, busca sensibilizar os sujeitos para um olhar mais crítico ou 

desconstruir esse pensamento (MORTIMER; SANTOS, 2002), com o que corroboram 

documentos oficiais como as Orientações e Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2006). 

Segundo Zanotto (2015), o ambiente escolar é o local em que o aluno tem a 

possibilidade de preservação do patrimônio do seu povo, ou seja, a sua cultura, além da 

possibilidade de construir novos conceitos desses conhecimentos populares e também 

possibilitar a aproximação entre as varias formas de conhecimento. 

Assim como apurou Baracuhy et. al (2016), em nossa pesquisa, os 

conhecimentos que os alunos têm sobre as plantas medicinais e saberes populares foram 

apresentados aos alunos pelos seus familiares e pessoas de sua comunidade. Esses 

autores ressaltam a experiência e a sabedoria contidas nesses conhecimentos, o que 
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também foi apontado por alguns estudantes, como o Aluno 1, que disse: “Nossos pais já 

viveram muito e tem que mostrar para os filhos o certo”.  

Entretanto, o que podemos observar, no tocante às concepções sobre os 

conhecimentos que possuem os estudantes e o que desejamos realizar como professores 

no decorrer da sequência didática, converge para o que sinaliza Pomeroy (1994), ensinar 

explorando as inter-relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, buscando 

problematizar a partir de questões advindas do contexto dos estudantes. Buscamos 

desenvolver atividades que busquem trabalhar as inter-relações entre os saberes 

populares e os saberes formais ensinados na escola.  

Nesse sentido, é necessário provocar esse tipo de discussão nas aulas de 

Química, visando mostrar aos alunos que não há apenas um único conhecimento e que 

eles possuem contextos filosóficos, históricos e culturais. Além disso, apresentar outros 

tipos de conhecimentos que são tão importantes quanto o conhecimento científico, 

assim como o conhecimento popular ou saberes tradicionais.  Isso se reveste de maior 

pertinência quando esse conhecimento é tão presente na sua região e/ou comunidade. 

Segundo Matos (2002), 90% da população do Nordeste economicamente carente faz uso 

de plantas medicinais para cura de suas enfermidades. 

A terceira questão “O que você sabe sobre plantas medicinais?” indagou os 

alunos sobre quais conhecimentos possuíam sobre as plantas medicinais. Do total de 38, 

apenas 28 afirmaram saber algo sobre plantas medicinais, enquanto 10 informaram não 

saber falar sobre o assunto. A seguir, no Quadro 3, apresentaremos o que eles 

responderam sobre plantas medicinais. 

Quadro 3: Respostas dos alunos sobre a 3ª questão. 
UNIDADE DE SIGNIFICADO ALGUMAS RESPOSTAS 

 

 

 

AS PLANTAS MEDICINAIS TRAZEM 

BENEFÍCIOS 

“Que é possível cura doenças com chá de plantas, 

existe vários tipos de plantas que tem o uso pra 

doenças” (ALUNO 1, 2018). 

“São plantas que ajudam a melhorar a nossa saúde, de 

uma forma natural” (ALUNO , 2018). 

“Que existe várias espécies de plantas, no qual nos 

ajuda aliviar a doença. A planta daqui do colégio 

ajuda a curar câncer” (ALUNO 3, 2018). 

“Eu sei que com as plantas medicinais descobrem 

cura para várias doenças e serve muito para quem tem 

alergia a medicamentos, pois com plantas medicinais 

que se fazem chá” (ALUNO 10, 2018). 

“Não sei muito, mas o pouco que sei já imagino que 

elas fazem muito bem ao nosso corpo” (ALUNO 16, 
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2018). 

 

 

 

 

USO MEDICINAL DAS PLANTAS 

“Que algumas plantas podem ajudar na melhora de 

algumas doenças, como por exemplo: o chá de hortelã 

é bom para a melhora da febre e do gripe” (ALUNO 

19, 2018). 

“Eu sou a favor da legalização da maconha, sim, fins 

medicinais a pois ajudara na cura e/outra tratamento 

de muitas doenças salvando vidas” (ALUNO 20, 

2018). 

“Chá de camomila para acalmar” (ALUNO 23, 2018). 

“Que elas ajudam em tratamento ou cura de doenças, 

como exemplo a casca doypê roxo que onde ajudando 

no tratamento do câncer. São ervas, vegetais ou até 

raízes, de plantas, que tem propriedades medicinais o 

nosso corpo” (ALUNO 24, 2018). 

“Sei um pouco sobre mastruz, babosa, ypê roxo, chá 

de boldo, canabis e hortelã” (ALUNO 7, 2018). 

 

DIFERENTES FORMAS DE UTILIZAÇÃO 

DAS PLANTAS MEDICINAIS 

“Elas servem para fazer chás e remédios, e são 

descobertos através de pesquisas” (ALUNO 15, 

2018). 

“Que em sua maioria são manipuladas”. (ALUNO 24, 

2018). 

 

 

 

CONCEITO DE PLANTAS MEDICINAIS 

“São plantas que possuem substâncias que auxiliam 

na cura ou no tratamento de doenças” (ALUNO 36, 

2018). 

“Que são plantas que ajudam na cura de doenças” 

(ALUNO 33, 2018). 

“Sei que algumas ajudam imediatamente e outras não 

funcionam muito bem” (ALUNO 32, 2018). 

“Ajudam o corpo de se recuperar de resfriados e 

males simples” (ALUNO 31, 2018). 

Fonte: produzido pelo do próprio autor 

Com essa questão, objetivávamos conhecer, de forma geral, o que os alunos 

sabiam sobre as plantas medicinais: desde a sua definição, utilização para chás ou fins 

para tratamento e suas concepções. Notamos que uma parte dos estudantes afirmou que 

as plantas medicinais não possuem contraindicação, têm apenas benefícios, 

independente da concentração usada para combater enfermidades. 

Posteriormente, quando realizamos a atividade experimental e a 

contextualização com a utilização dos textos para ensinar o conceito de soluções, os 

alunos puderam constatar que as plantas medicinais possuem contraindicações e que a 

sua concentração tem grande importância para o tratamento de enfermidades. 

Outra categoria que emergiu diante das respostas dos alunos foi que eles 

observaram que as plantas medicinais têm relação com a indústria de remédios e sua 
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vasta utilização para chás, fazendo, de certa forma, uma conexão entre as duas formas 

de conhecimentos estudadas: o científico e o popular. Almeida e Cencig (2007) 

acreditam que o encontro desses dois conhecimentos é inadiável e, portanto, torna-se 

essencial. Essa confluência entre as formas de conhecimento é discutida por Santos 

(2008), quando ele critica a ciência moderna e apresenta uma visão da ciência em que 

ela deixa de ser um conhecimento apenas científico e passa a ser social também. Trata-

se do paradigma emergente. 

“À medida que as ciências naturais se aproximam das ciências sociais estas 

aproximam-se das humanidades. O sujeito, que a ciência moderna lançara na 

diáspora do conhecimento irracional, regressa investido da tarefa de fazer 

erguer sobre si uma nova ordem científica” (SANTOS, 2008, p.69). 

De acordo com Santos (2008), as Ciências Naturais e as Ciências Sociais andam 

lado a lado, uma complementando e amparando o crescimento e o desenvolvimento da 

outra. No paradigma emergente, o conhecimento é total, mas também é local. Da 

mesma forma que os intelectuais da tradição, os saberes populares e as plantas 

medicinais são de uma determinada localidade eles também permeiam todo o País, onde 

suas histórias se repetem e reconstituem sua própria história e a relação com o 

conhecimento científico, Ciências Naturais e Sociais. Podemos afirmar, então, que a 

comunhão entre os conhecimentos faz emergir um paradigma, ao qual não podemos 

classifica-lo apenas como um paradigma científico, tendo que classifica-lo também 

como um paradigma social.  

 Por fim, uma parte dos alunos tentou conceituar o que seriam plantas 

medicinais, dentre as respostas e tentativas de conceituação, o Aluno 36 respondeu da 

seguinte maneira: “São plantas que possuem substâncias que auxiliam na cura ou no 

tratamento de doenças”. Dizendo isso, o estudante se aproximou bastante do seu 

conceito científico. Conforme Silva et al. (2000, p.20), planta medicinal é o “vegetal 

que produz em seu metabolismo natural substâncias em quantidade e qualidade 

necessárias e suficientes para provocarem modificações das funções biológicas, os 

chamados princípios ativos, sendo portanto usada para fins terapêuticos”.  

A quarta questão “Você já tomou chá? Em caso afirmativo, diga qual chá e 

com qual intuito?” visou aprofundar as discussões sobre o universo dos chás e buscou 

saber se os estudantes já haviam tomado chá e com qual intuito, seja ele apenas pelo 

sabor ou com propósitos terapêuticos. Do total de 38 alunos que responderam a essa 
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questão, 31 afirmaram já ter tomado chá, e apenas 7   afirmaram não ter provado 

nenhum tipo de chá. O Gráfico 1, a seguir, apresentará as respostas dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico1: Respostas dos alunos referente a questão 4. 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

Observamos que grande parte dos alunos respondeu que já tomou chá pelo 

menos uma vez. Vinte e oito afirmaram ter feito uso do chá para fins medicinais e 

apenas três o fizeram pelo sabor agradável do preparo. Apresentaremos, no Quadro 4, os 

chás mais citados pelos alunos. 

Quadro 4: Respostas dos alunos sobre a 4ª questão. 
CHÁS ALGUMAS RESPOSTAS 

 

 

 

BOLDO 

“Chá de boldo para dor de barriga” (ALUNO 1, 2018). 

“Sim, chá preto, chá de pitanga, chá de boldo, para dor de 

barriga e vômito” (ALUNO 5, 2018). 

“Já tomei chá de boldo só para provar” (ALUNO 7, 2018). 

“Chá de boldo, para melhorar da dor na barriga, febre e etc” 

(ALUNO 15, 2018). 

 

 

CAMOMILA 

“Camomila: para acalmar o nervosismo” (ALUNO 10, 2018). 

“Chá de camomila: deixar calmo” (ALUNO 13, 2018). 

“Sim, chá de boldo, para dor de barriga. Chá de camomila, 

para me acalmar e dormir bem” (ALUNO 20, 2018). 
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ROMÃ 

“Gargarejar água de romã para curar dor de garganta; arruda 

para dor de ouvido” (ALUNO 36, 2018). 

“Já, boldo para dor de barriga, romã para garganta, camomila 

para estresse e nervosismo, chá preto para infecções intestinais 

e etc.” (ALUNO 28, 2018). 

“Romã: para garganta” (ALUNO 10, 2018). 

 

 

CHÁ VERDE 

“Chá verde para acelerar o metabolismo” (ALUNO 24, 2018). 

“Tomei chá que corta a dor e alivia, tipo chá de boldo ou chá 

verde para relaxar e se acalmar” (ALUNO 4, 2018). 

 

HORTELÃ 

“Hortelã: para febre” (ALUNO 10, 2018). 

“Sim, chá preto, chá de boldo, chá de hortelã, chá de coentro, 

chá de erva doce, chá de cidreira” (ALUNO 12, 2018). 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

Os chás que foram citados pelos alunos relacionavam-se aos seus efeitos 

medicinais para diversas doenças. Foram mencionados os usos do boldo (Peumus 

boldus), chá preto (Carmellia sinensis) e hortelã (Mentha), para infecções intestinais, a 

Camomila (Matricaria chamomilla) como calmante e romã (Punica granatum) para dor 

de garganta.  

Segundo Braibante et al. (2014, p. 171), “a utilização de plantas para tratamento, 

cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas formas de prática medicinal da 

humanidade”. Além de ser uma prática medicinal se tornou uma prática cultural, pois o 

chá é utilizado como tratamento e ao mesmo tempo esse conhecimento vai sendo 

perpetuado entre as gerações e as comunidades (LOYOLA; SILVA, 2017) 

Trinta e oito alunos responderam à quinta questão: “Na sua casa, quando você 

fica doente, utiliza algum tratamento ou medicamento? Qual/is?”. Do total, vinte e 

seis afirmaram utilizar medicamentos, seis fazem uso de tratamentos alternativos e 

outros seis utilizam-se dos tratamentos alternativos/medicamentos. Essas respostas 

serão apresentadas a seguir, no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Respostas referente a questão 5 

                                     Fonte: produzido pelo próprio autor 

Na sexta questão “Você sabe a diferença entre os chás e as medicações 

vendidas em farmácias?”, os alunos foram indagados sobre a diferença entre 

medicamentos farmacêuticos e tratamentos com chás medicinais e suas principais 

características. De todos, trinta e sete alunos responderam a essa questão. O Gráfico 3, 

representará esses resultados. 

Gráfico 3: Respostas referente da questão 6. 

                                               Fonte: produzido pelo próprio autor 

Os dados obtidos nas questões 5 e 6 do questionário apontam ainda para uma 

maior utilização de medicamentos por parte dos alunos, principalmente pela 

confiabilidade e hegemonia do conhecimento científico. Em relação aos tipos de 
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remédios utilizados, praticamente todos os alunos apontaram a Dipirona, Paracetamol, 

Dorflex em suas falas, conforme os registros a seguir.  

“Medicamento, dipirona, AS e etc” (ALUNO 1, 2018). 

“Dipirona, dorflex, paracetamol e etc” (ALUNO 3, 2018). 

Uma parte dos alunos diz que utiliza apenas tratamento com plantas medicinais e 

não medicamentos vendidos nas farmácias. 

“Lambedores para gripe, alho no ouvido para dor de ouvido e etc” (ALUNO 7, 

2018). 

“Sim, uso plantas medicinais para qualquer tipo de dor, pois sou alérgica a 

qualquer medicamento. É compressa eu uso quando tem algum tipo de mancha 

roxa na minha pele” (ALUNO 10, 2018). 

O Aluno 10 fala da dependência que possui dos tratamentos com plantas 

medicinais, pois ele se diz alérgico a todo e qualquer tipo de medicamento e, desde 

pequeno, faz uso de tratamentos com plantas medicinais e terapias alternativas, que não 

sejam à base de medicamentos vendidos na farmácia
15

. Ele descreveu em todo o 

questionário as formas de utilização de plantas, infusões, compressas e tratamentos, 

demonstrando a amplitude e importância da utilização das plantas medicinais e dos 

tratamentos alternativos.  

Já na questão 6, quando questionados sobre a diferenças entre os chás e os 

medicamentos, uma maioria afirma saber quais são. No Quadro 5, a seguir, 

apresentaremos algumas respostas dos alunos. 

Quadro 5: Respostas dos alunos sobre a 6ª questão. 
UNIDADES DE SIGNIFICADO ALGUMAS RESPOSTAS 

 “Chás vem de plantas, medicamentos vem dos laboratórios” 

(ALUNO 1, 2018) 

 

15 
  PORTARIA Nº 971, DE 03 DE MAIO DE 2006. Considerando que a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) vem estimulando o uso da Medicina Tradicional/Medicina Complementar/Alternativa nos 

sistemas de saúde de forma integrada às técnicas da medicina ocidental modernas e que em seu 

documento “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005” preconiza o desenvolvimento de 

políticas observando os requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso. 
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DIFERENCIANDO CHÁS E 

MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIANDO CHÁS E 

MEDICAMENTOS 

“Sim. O chá ajuda a testar a doença de uma forma natural e segura 

e os medicamentos vendidos em farmácia, apesar de ter uma 

atuação melhor no organismo, é recomendável consultar em 

médico, porque muitas pessoas poder ser alérgicas mas não 

sabem. E os medicamentos vendidos em farmácias passam em 

laboratórios, para serem feitos com diversas composições 

químicas” (ALUNO 2, 2018) 

“Chá: é utilizado plantas e medicamentos são muito industriais. O 

gosto muda, o aspecto e etc” (ALUNO 3, 2018). 

“Os chás nós mesmos podemos fazer, enquanto os medicamentos 

são feitos em laboratório sob supervisão de cientistas” (ALUNO 

7, 2018). 

“O chá nem sempre é comprovado e nem surte efeito, um 

medicamento é estudado e demora anos para ficar pronto, é 

comprovado por especialistas e tem muito mais chances de surtir 

efeito”. (ALUNO 37, 2018). 

“Chá é boca do povo (dito popular) e remédio é com bula 

(comprovação científica)” (ALUNO 36, 2018). 

“Sim, o remédio só com receitas médicas e chá pode se encontrar 

no supermercado” (ALUNO 9, 2018). 

“Remédios geralmente tem um efeito melhor, por ser um 

“tratamento”. Mas isso não significa que não podem ter saído da 

mesma propriedade. Ou no caso, da mesma erva. Chás ajudam 

bastante em casos mais simples, como um estresse, uma dor de 

barriga. A erva passa por uma analise laboratorial, convertida em 

comprimido, em estado mais eficaz”. (ALUNO 35, 2018). 

Fonte: elaborado pelo autor 

Na fala dos alunos, foi possível perceber que a forma de diferenciar os 

medicamentos dos chás é afirmando que os chás são naturais, podem ser feitos em casa, 

não possuem comprovação e podem ser encontrados em supermercados. Já os 

medicamentos possuem comprovação científica, foram desenvolvidos por especialistas 

e são mais eficazes. 

Foi possível perceber, então, que grande parte dos alunos apresenta uma visão 

deformada sobre a ciência. É evidente, também, no discurso dos alunos os mitos da 

ciência, assim como o argumento tecnocrático, delegando aos especialistas a função de 

comprovar o que é científico ou não. 

Outro mito observado na fala dos alunos foi o da ciência essencialista e 

triunfalista, em que a ciência fornece as respostas corretas e os benefícios infinitos. 
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Sempre o conhecimento científico será sobreposto acima dos outros (BAZZO; 

PEREIRA; VON LINSINGEN, 2003). 

O campo de estudos CTS tem como objetivo que os alunos possam 

desenvolver uma sensibilidade crítica a respeitos dos impactos sociais e ambientais, 

assumindo o papel político dos especialistas na sociedade contemporânea (BAZZO; 

PEREIRA; VON LINSINGEN, 2003).  

Em uma das falas dos alunos, mais especificamente a do Aluno 35, podemos 

observar uma percepção que nenhum aluno havia tido sobre as propriedades das 

substâncias e sua similaridade entre os medicamentos vendidos nas farmácias e as 

plantas medicinais. 

Foi observado nessa análise que os alunos possuem conhecimento sobre as 

plantas medicinais e saberes populares. Esses conhecimentos foram transmitidos de 

geração em geração por pessoas mais velhas da comunidade e familiares. Foi visto 

também que os saberes que os alunos possuem são variados no que se referem à 

utilização das plantas medicinais, tipos de plantas, atividades domésticas, culinária, 

artesanato, educação, lendas e superstições, formando assim uma identidade, fazendo 

parte da cultura de uma região. 

Com esses dados, foi possível atingir o primeiro objetivo dessa pesquisa - 

investigar e compreender os conhecimentos prévios dos alunos sobre plantas medicinais 

e saberes tradicionais. Isso contribuiu para planejar a “organização do conhecimento”. 

 

Organização do Conhecimento 

A segunda aula teve como objetivo apresentar aos alunos a proposta da atividade 

final da sequência didática, chamada de júri simulado, marcando o início do segundo 

momento pedagógico, chamado de organização do conhecimento. Para isso, buscou-se 

reunir os conhecimentos necessários para compreender o tema e problematização 

inicial.  

Realizamos uma apresentação sobre o júri simulado e como essa atividade 

estava estruturada. Para tanto, foram constituídos os grupos e explicadas as dimensões 

que iriam ser representadas. Por fim, foi explicitada a proposta do caso simulado, o foco 

das apresentações. Consideramos ter atingindo, assim, os objetivos específicos dessa 

aula que visavam apresentar e orientar a proposta do caso simulado. 
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A terceira aula buscou dar continuidade ao momento pedagógico da organização 

do conhecimento, tendo como objetivo ensinar de forma contextualizada o conceito de 

soluções, a partir de evidências macroscópicas de uma solução química através do 

experimento (APENDICE C) realizado com a folha da hortelã (Mentha). Após 

realização da atividade experimental, os alunos responderam a três questões.  

A primeira questão indagava:  “Após a adição do princípio ativo da hortelã na 

água, o que você observou?”. Então, as respostas foram organizadas no quadro 6. 

Quadro 6: Respostas dos alunos sobre à 1ª questão da atividade experimental. 
ALUNOS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

A1, A2, A4, A6, A13, A17 e A20 “A substância ficou mais homogênea”.  

A3, A5 e A10 “Virou uma solução”. 

A15, A20 e A21 “A substância ficou menos concentrada”. 

A22, A27 e A28 “A substância ficou mais concentrada”. 

A9 e A23 “Mudança na coloração da água”. 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

Algumas respostas apontaram que a mistura produzida poderia ser conceituada 

como uma solução, fazendo emergir esse conceito em suas respostas e sua relação com 

o experimento e as plantas medicinais.  

Por outro lado, alguns alunos falaram a respeito de outras características do 

experimento, assim como a coloração e concentração da solução, visto que o princípio 

ativo havia sido misturado à água, realizando, assim, um processo de diluição e 

diminuindo a concentração da mistura produzida.  

Observamos também algumas distorções nas respostas de dois alunos quanto à 

afirmação dada e quanto ao aumento da concentração quando misturados o princípio 

ativo e a água. 

No Quadro 7, dispusemos as respostas sobre a segunda questão (“Após a 

retirada de 200 mL do primeiro Becker para o segundo e começar a adicionar 

água novamente o que você observou?”). 
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Quadro 7: Respostas dos alunos sobre à 2ª questão da atividade experimental”. 
ALUNOS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

A1, A3, A7, A13, 15, A19, A22 

e A27 

“A substância ficou menos concentrada”. 

A11  “Uma mudança na intensidade da cor verde”. 

A5 “Enquanto o menor Becker está mais concentrado. O menor Becker 

tem menos solvente, isto é está menos concentrado”. 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

Observando as respostas dadas pelos alunos, percebemos que a maioria afirmou 

que a solução passa por um processo chamado de diluição, ou seja, a solução diluída 

fica menos concentrada. Segundo Atkins e Jones (2006), o processo de diluição é 

caracterizado pelo acréscimo da quantidade de solvente na solução, fazendo com que a 

concentração da solução seja diminuída. 

Alguns alunos observaram a diferença entre as duas soluções a partir da 

tonalidade da cor. Notaram, então, que a solução que não teve acréscimo de água ficou 

mais concentrada e a outra, a qual foi adicionada água, menos concentrada. Isso 

caracteriza o processo de diluição. 

No Quadro 8, elencamos algumas respostas dos alunos à terceira questão 

(“Como você interpreta os resultados obtidos? Apresente suas hipóteses?”).  

Quadro 8: Respostas dos alunos sobre à 3ª questão da atividade experimental. 
ALUNOS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

A7, A12, A11, A18, A24, 

A27 

A substância ficou mais concentrada que a outra e tornou-se um remédio 

caseiro. 

A7 e 10 Formou uma solução. 

A13, A17, A25 e A26 São duas soluções, um mais concentrado por possuir mais soluto e outra 

menos concentrada por possuir menos soluto. 

A2 e A4 Formou um solução homogênea 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

Em algumas respostas, foram observadas distorções conceituais quanto à 

diferenciação entre as duas soluções, sendo uma solução original e outra que passou por 

um processo de diluição. Um dos alunos afirmou que a concentração das soluções varia, 

pois uma havia mais soluto que a outra. Segundo Atkins e Jones (2006), no processo de 

diluição, a concentração varia com a quantidade de solvente na solução. 
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Observamos que foram atingidos os objetivos destinados a essa aula, que buscou 

dar suporte também à aula seguinte e que visava trabalhar os conceitos de solução e de 

saberes da tradição, como veremos a seguir. Essa aula foi responsável pela organização 

do conhecimento, tomando como base os três momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 

1991). 

Na quarta e quinta aulas, buscou-se dar continuidade à organização do 

conhecimento, buscando atingir os objetivos específicos do produto educacional que são 

ensinar de maneira contextualizada o conceito de soluções e discutir o que são 

informação, sabedoria e conhecimento, baseando-se também na aula experimental 

anteriormente realizada. 

Foi possível discutir o que são conhecimento, sabedoria e informação e 

comparar o conhecimento científico com os saberes da tradição a partir de uma 

abordagem CTS. A seguir, serão trabalhados os resultados obtidos a partir da discussão 

dos textos “Química dos Chás” e “Para Pensar Bem”. Os dados foram analisados a 

partir das perguntas contidas ao final de cada texto. Iniciaremos, portanto, as análises a 

partir do texto “Química dos Chás” e em seguida o texto “Para Pensar Bem”. 

No Quadro 9, apresentaremos algumas respostas dos alunos em relação à 

primeira questão (“Com base no experimento realizado na aula anterior, 

correlacione com o texto de apoio lido nessa aula?”).  

Quadro 9: Respostas dos alunos sobre à 1ª questão do texto “A Química dos Chás”. 
ALUNOS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

 A6 “Pontos em comum a utilização das plantas medicinais”.  

A23 “Princípio ativo e o conceito de soluções”. 

A15 “Extração do princípio ativo e diluição”. 

A27 “Extração do princípio ativo produziu uma solução”. 

A9  “Conceito de soluções”. 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

A partir da análise percebeu-se que os alunos conseguiram correlacionar as duas 

aulas - aquela em que foi realizada a atividade experimental e a de leitura de discussão 

do texto. A contextualização foi fundamental para que os alunos pudessem compreender 

melhor o conceito ensinado e observar, na prática, esses conceitos que, inicialmente, 

pareciam muito distantes deles, caso a aula não fosse contextualizada. 
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Silva, Silveira e Rodrigues (2008) identificam causas e consequências para as 

dificuldades no ensino de Química, tais como a experimentação apenas de forma 

ilustrativa, sem correlacionar efetivamente ou realizar a contextualização com o 

conceito estudado, dando ênfase às definições e regras de forma mecânica. “O ensino da 

química pode proporcionar conhecimentos quer permitam ao aluno uma reflexão mais 

crítica e consciente sobre problemas inseridos no seu contexto social”, acreditam esses 

autores (2008, p.3).  

Na segunda questão, “A respeito dos conhecimentos químicos utilizados 

nessa aula é possível quantificar a concentração da solução de Hortelã realizada no 

laboratório? De que maneira?”, tínhamos como objetivo saber se era possível calcular 

a concentração da solução de hortelã. A resposta positiva dos alunos foi unânime. 

Todos os alunos afirmaram que é possível quantificar a concentração da solução 

produzida no experimento realizado e a forma como se realizaria o cálculo seria a partir 

da fórmula química do calculo de concentração em quantidade de matéria, tal como 

segue.  

     ou      

Fonte: Atkins e Jones (2006). 

Os alunos buscaram compreender o conceito de soluções, suas características, 

como quantificar uma solução, como realizar uma diluição, o processo de extração de 

um princípio ativo a partir de uma maceração e a importância de se quantificar as 

soluções. Segundo Echeverria (1996), os processos químicos estão presentes em nossas 

vidas e o conceito de solução não é diferente, mas, que para aprender Química, não 

basta apenas observar os fenômenos.  

Ensinar de forma contextualizada exige ensinar os conceitos científicos e 

observar o mundo a nossa volta, visando entender e reconhecer os fenômenos 

observados e relacioná-los com os conceitos científicos aprendidos. 

Em seguida, nas aulas 4 e 5, foram realizadas a leitura e discussão do texto 

“Para Pensar Bem”. Ao final da leitura, os alunos responderam a duas perguntas: “O 

conhecimento científico é o único conhecimento válido? Justifique.” e “Como você 

explica um intelectual da tradição dominar tantos saberes sem nunca ter 

frequentado uma universidade?”.  
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Todos os alunos afirmaram que o conhecimento científico não é o único 

conhecimento válido e citaram outros conhecimentos existentes, como apresentado no 

quadro a seguir. 

Quadro 10: Respostas dos alunos sobre à 1ª do texto “Para Pensar Bem”. 
ALUNOS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

 A1 “Existem outros tipos de conhecimento além do científico, como o conhecimento 

cultura”(ALUNO 1, 2018). 

A4 “Não, os conhecimentos se equivalem. Tanto o popular como o científico” 

(ALUNO 4, 2018). 

A17 “Não, existem vários outros tipos de conhecimentos, como os das pessoas antigas 

que sabiam usar plantas medicinais para curar doenças, isso é um tipo de 

conhecimento” (ALUNO 17, 2018). 

A22 “Não, porque há conhecimentos que extraímos de pessoas mais velhas e que 

possuem sabedoria sobre determinados assuntos” (ALUNO 22, 2018). 

A28  “Não, existem conhecimentos diversos sobre tudo e todas as coisas, que são 

passadas dos mais velhos para os mais jovens em um ciclo infinito” (ALUNO 28, 

2018). 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

Na segunda questão “Como você explica um intelectual da tradição dominar 

tantos saberes sem nunca ter frequentado uma universidade?” provocamos os 

alunos a pensar sobre esse saber que um intelectual da tradição possui sem ter estudado 

em uma universidade. A seguir, no Quadro 11, apresentaremos algumas respostas. 

Quadro 11: Resposta dos alunos sobre à 2ª questão do texto “Para Pensar Bem”. 
ALUNOS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

A3 “Conhecimento através dos seus antepassados” (ALUNO 3, 2018). 

A8 “Conhecimento, sabedoria e informação” (ALUNO 8, 2018). 

A26 “Conhecimento não é necessariamente adquirido em instituições de ensino, mas pode ser adquirido 

através de pesquisas e informações e de sua curiosidade” (ALUNO 26, 2018). 

A29 “Observando a natureza” (ALUNO 29, 2018). 

A30 “Tratando informações” (ALUNO 30, 2018). 

A31 “Conhecimento de mundo adquirido pelas observações” (ALUNO 31, 2018). 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

Alguns alunos afirmam que o conhecimento transmitido de geração em geração 

é responsável pelo conhecimento que o intelectual da tradição possui. Segundo Xavier, 
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Flor e Rezende (2015), o conhecimento popular é elaborado por pequenos grupos 

(famílias e comunidades), sendo esse conhecimento difundido de um individuo para 

outro, as suas crenças, superstições e experiências.  

Dez alunos disseram que o tratamento de informações e as observações da 

natureza geram o conhecimento que o intelectual da tradição possui. Segundo Almeida 

e Cencig (2007), o conhecimento do intelectual da tradição é adquirido a partir das 

observações de fenômenos que ocorrem na natureza, da sua interpretação desses 

fenômenos, da sua reflexão e do tratamento de informações. 

Freire (2016) afirma que é de grande importância os saberes construídos na 

prática comunitária, ou seja, os conhecimentos populares. Assim, os conhecimentos 

populares entrelaçados ao conteúdo ensinado e as suas implicações, possibilitam uma 

maior contextualização e fazem emergir situações que possibilitam ao aluno 

compreender melhor o conteúdo.  

Portanto, consideramos que essa aula cumpriu com os objetivos traçados, 

corroborando com as aulas anteriores e dando suporte para a próxima aula que será a 

realização do júri simulado.  

Aplicação do Conhecimento 

As aulas 6 e 7 foram responsáveis pelo terceiro momento pedagógico - a 

aplicação do conhecimento. Com a realização do júri simulado, que foi a ferramenta que 

buscamos atingir o último objetivo específico do produto educacional. O objetivo foi 

utilizar o júri simulado como ferramenta para discussão de questões sociocientíficas em 

sala de aula, trabalhando as relações CTS. Diante disso, buscamos sensibilizar os 

estudantes para uma maior capacidade de se posicionar e comunicar os saberes 

adquiridos, estimular o pensamento crítico e a tomada de decisão diante de um caso 

simulado sobre plantas medicinais, conforme o Quadro 12. 

Quadro 12 – Caso simulado. 
A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das 

mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. No início da década de 1990, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) divulgou que 65-80% da população dos países em desenvolvimento 

dependiam das plantas medicinais como única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde. 

Atualmente no Brasil a sua utilização tem crescido drasticamente. O seu uso pode trazer tanto benefícios 

como também malefícios, lembrando que algumas plantas não possuem estudos que comprovem a 

eficácia das suas propriedades para fins medicinais. 
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Você é a favor ou contra o uso das plantas medicinais? 

A realização do júri simulado foi iniciada com a apresentação dos grupos. Cada 

grupo tinha cinco minutos para expor suas ideias e defender seu posicionamento. Os 

grupos foram formados a partir das afinidades entre os alunos. Assim, eles se sentiram 

motivados para defender cada dimensão. O primeiro grupo, representando os 

intelectuais da tradição, posicionou-se a favor das plantas medicinais e expôs suas ideias 

defendendo o posicionamento com abordagens de aspectos históricos, econômicos, 

formas de uso das plantas medicinais e também a sua importância para os indígenas.  

O segundo a se apresentar foi o grupo dos cientistas, composto por 

farmacêuticos, que se posicionaram contra. Eles expuseram as suas ideias e 

posicionamentos, abordando a automedicação e o cuidado com as quantidades e doses 

corretas e o uso limitado das plantas medicinais. Percebemos que essas ideias e 

posicionamentos se ancoram no “argumento tecnocrático”, que visa que o público não 

pode participar de processos decisórios que tenham a ver com ciência e tecnologia 

porque sua perspectiva não teria autoridade científica (BAZZO; PEREIRA; VON 

LINSINGEN, 2003). Onde os alunos trouxeram o argumento tecnocrático, a ciência 

triunfalista e essencialista. 

O terceiro a se apresentar foi o grupo dos políticos, representados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que se posicionou tanto contra quanto a 

favor, evidenciando aspectos de ambos os lados. Em seguida indagaram ao júri “se tudo 

que é natural é bom?” e apresentaram plantas como carqueja (Baccharis trimera), que 

tem efeitos mutagênicos e carcinogênicos. Como aspecto positivo, citaram como 

algumas regulamentações das plantas medicinais e seus efeitos benéficos. 

O último grupo a se apresentar foi aquele que representava a população, que se 

posicionou a favor do uso das plantas medicinais. Mais uma vez, emergiu a temática 

“uso da maconha
16

”. As ideias e os posicionamentos centraram-se em aspectos 

históricos, medicinais, econômicos, apoiando, assim, da liberação da erva.  O grupo 

 

16  Artigo 16 da Lei nº 6.368 de 21 de Outubro de 1976. Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer 

consigo, para o uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - Detenção, de 6 (seis) 

meses a 2 (dois) anos, e pagamento de (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11265998/artigo-16-da-lei-n-6368-de-21-de-outubro-de-1976?ref=serp-featured
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trouxe exemplos de países que já utilizam a maconha como planta medicinal e, por fim, 

mostrou pontos negativos também, relacionados ao seu efeito alucinógeno como droga.  

 

Quadro 13: Posicionamentos apresentados pelos grupos do júri simulado. 
GRUPOS POSICIONAMENTOS 

 

 

 

 

INTELECTUAIS DA TRADIÇÃO 

 Os chás têm um custo muito abaixo, 

utilizados como tratamento alternativo. 
 O valor de um chá de Hortelã é em média 

R$ 2,00 e um medicamento vendido na 

farmácia que possui a mesma função 

custa de R$ 5,00 a R$ 7,00. 
 Geração de empregos com a venda de 

plantas medicinais em vários pontos da 

cidade. 
 A dependência que alguns medicamentos 

podem causar. 
 Cuidados para o mal uso das plantas 

medicinais como: risco de aborto em 

grávidas, envenenamento e mal súbitos. 
 Exemplos de plantas medicinais e o que 

elas combatem. 
 Citaram técnicas de extração os princípios 

ativos e infusões. 
 Cerca de 25% dos medicamentos são de 

origem vegetal  
 

 

CIENTISTAS (FARMACÊUTICOS) 

 Cuidado com a concentração dos chás. 
 Rigorosidade da indústria farmacêutica 

quanto à produção de medicamento. 
  Cuidado com o uso indiscriminado das 

plantas medicinais, por exemplo: babosa e 

o chá de quebra-pedra são abortivos. 
 Não há estudos suficientes que 

comprovem os efeitos medicinais de todas 

as plantas. 
 A diferença entre o remédio e o veneno 

está na dose. 
 

 

 

POLÍTICOS (ANVISA) 

 Cuidado com toxicidade das plantas 

medicinais devido os seus efeitos 

multagênicos, carcinogênicos e abortivos. 
 Cerca de 80% da população mundial já 

deve ter feito uso de alguma planta 

medicinal. 
 A OMS define a planta medicinal como, 

todo e qualquer vegetal que possui uma 

ou mais substâncias que podem ser 

utilizadas para fins terapêuticos. 
 Não há estudos que comprovem todos os 

efeitos que as possuem. 
 

 

 A origem do uso da maconha. 
 Efeitos medicinais da Maconha - 

Cannabis Sativa (anestésico e combate a 

crises convulsivas). 
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POPULAÇÃO 

 Maconha como matéria-prima 

(chocolates, óleos essenciais, 

desodorantes, material de construção). 
 Legalização da maconha – com a 

liberação iria gerar empregos, 

movimentação da economia e 

recolhimento de imposto. 
 Diminuição da violência com a 

legalização da maconha. 
 Exemplos de países que legalizaram a 

maconha. 
 

Após esse momento, foi a vez de o júri votar e justificar o seu posicionamento. 

O júri foi composto por 20 alunos que assistiram a todas as apresentações. Baseando-se 

no posicionamento dos grupos, votaram a favor ou contra o uso de plantas medicinais e 

justificaram seu voto em uma ficha. Entendemos que essa atividade representou um 

exercício de discussão de uma temática sob vários pontos de vista: tomada de decisão e 

exercício de cidadania, algo que engloba alguns dos principais objetivos da educação 

em CTS. 

Bazzo, Pereira e von Linsingen (2003) afirmam que um elemento-chave da 

educação CTS é mostrar aos estudantes o poder que eles possuem e que eles podem 

observar a ciência e a tecnologia a partir das relações que elas possuem com o meio 

social, buscando formar uma opinião crítica, a partir de reflexões teóricas baseadas na 

educação CTS. 

A compreensão de diferentes formas de conhecimento e de suas relações têm 

papel fundamental nesse processo de formar cidadãos críticos e conscientes, pois 

contemplam as discussões existentes sobre a validade do conhecimento popular ou 

saberes tradicionais e a hegemonia do conhecimento científico, dividindo opiniões e 

causando inúmeros debates a respeito. 

Como dito, o júri simulado trouxe elementos cruciais da educação em CTS, por 

exemplo: manejar informações e conhecimento, expor ideias e posicionamentos, 

baseados em problemas sociais que afetam diretamente esses estudantes, buscando 

resolver problemas, realizando uma negociação chegando a um consenso. 

AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

A aplicação da sequência didática foi realizada durante um mês, com 38 

estudantes do 2ª série do ensino médio e todos responderam a todas as questões. Na 
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última aula, os estudantes participaram de uma pesquisa para avaliar a sequência 

didática. Eles responderam a cinco perguntas de um questionário. Nesta seção, 

realizaremos as análises e as discussões dessas respostas.  

 A primeira questão solicitava apenas que os alunos atribuíssem uma nota a 

sequências de aulas que foram desenvolvidas com eles em sala de aula. Após o 

somatório das notas e feita uma a média aritmética o resultado foi 9,7, o que nos mostra 

como foi a recepção do trabalho por parte dos alunos. 

 No Quadro 12, apresentaremos as respostas dos alunos à segunda questão (“As 

atividades desenvolvidas sobre os saberes da tradição e as plantas medicinais 

trouxeram alguma novidade para você? O que você aprendeu?”).  

Quadro 14: Respostas dos alunos sobre o eles compreenderam com as atividades 
ALUNO RESPOSTAS DOS ALUNOS 

A5 
“Sim, a serventia de algumas plantas medicinais, a teoria do surgimento dos chás, 

precauções com as dosagens, etc” (ALUNO5, 2018). 

A8 “Não trouxe”. 

A9 
“Aprendi” que a indústria faz de tudo pra evitar um meio de cura mais acessível e com 

beneficio no nível ate melhor que os remédios”(ALUNO 9, 2018). 

A10 
“Que existe vários tipos de conhecimentos, além do científico. Diferentes opiniões 

sobre plantas medicinais, seus efeitos colaterais, benefícios e malefícios” (ALUNO 10, 

2018). 

A13 

“Sobre o principio ativo das plantas, solução e diluição. Aprendi em minha pesquisa 

para o júri simulado, muitas plantas que posso usar no lugar de remédios. As aulas são 

divertidas e interativas e com certeza vamos sentir muita falta dele. Muita sorte na 

finalização do seu curso” (ALUNO 13, 2018). 

A17 
“Sim, mostram que o conhecimento científico não é o único que importa, me ensinou a 

extrair o principio ativo da hortelã” (ALUNO 17, 2018). 

A23 
“A importância dessas plantas para as antigas civilizações, aprendi que chás poderiam 

ser ótimos tratamentos alternativos, mas por falta de estudos nessa área não são 

utilizados por médicos” (ALUNO 23, 2018). 

A25 “Sim, aprendi que, as plantas têm seus malefícios e benefícios” (ALUNO 25, 2018). 

Fonte: produzido pelo próprio autor 

Dentre todos os alunos, apenas um, o “Aluno 8”, disse que a sequência didática 

não trouxe nenhuma novidade ou conhecimento para ele, sem especificar em sua 

resposta quais os motivos para tal. 
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Por outro lado, quase totalidade dos alunos afirmou ter aprendido algo e 

acrescido ao seu conhecimento. Foi observada com frequência nas respostas dos alunos 

uma compreensão de que as plantas medicinais possuem benefícios e malefícios, 

conforme o relato do Aluno 25: “Sim, aprendi que as plantas têm seus malefícios e 

benefícios”. Como relatado no questionário de conhecimentos prévios aplicado na 

primeira aula, eles apontavam para benefícios infinitos trazidos pelas plantas medicinais 

e, agora, ao término das aulas da sequência didática conseguem perceber que as plantas 

medicinais possuem benefícios e malefícios.  

Foi observado na fala do Aluno 17 um entendimento de que há outras formas de 

conhecimento, além do conhecimento científico. Segundo esse aluno, “[...]o 

conhecimento científico não é o único que importa, me ensinou a extrair o princípio 

ativo da hortelã”. Por isso, notamos que as discussões contribuíram para uma mudança 

de pensamento e uma desmistificação do processo de valorização extrema da ciência. 

Segundo Bazzo, Pereira e von Linsingen (2003), o processo de valorização 

extrema da ciência e da tecnologia sem realizar uma reflexão sobre os problemas que 

essa valorização poderia trazer.  A ciência não é neutra e está rodeada de interesses 

diversos e ocasionou inúmeros problemas à sociedade e ao ambiente. Nesse sentido, não 

podemos cometer o mesmo erro com uma valorização cega das plantas medicinais, sem 

apontar possíveis problemas que possam ser trazidos a curto e longo prazo. 

Os alunos observaram e se mostraram atentos aos aspectos históricos abordados 

durante a sequência de aulas. Alguns elementos da História das Ciências foram 

mencionados em sala de aula com eles para que pudesse ser apresentado o contexto, 

visando desmistificar a ideia de cientistas que realizam façanhas de forma solitária. 

Além disso, mostrar que por trás dos cientistas conhecidos haviam os colaboradores que 

trabalhavam e desenvolviam a ciência tanto quanto eles. Em outras palavras, 

entendemos que elementos históricos auxiliam o estudante a compreender o processo de 

produção e o contexto em que a ciência foi construída e/ou seu processo de 

desenvolvimento. 

Além dos aspectos históricos, foi mencionado pelos alunos a não hegemonia do 

conhecimento científico, como mostram as falas dos Alunos 10 e 17, respectivamente. 

“Que existe vários tipos de conhecimentos, além do científico. Diferentes 

opiniões sobre plantas medicinais, seus efeitos colaterais, benefícios e 

malefícios” (ALUNO 10, 2018). 
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“Sim, mostram que o conhecimento científico não é o único que importa, me 

ensinou a extrair o principio ativo da hortelã” (ALUNO 17, 2018). 

Os alunos afirmam e compartilham a ideia de que o conhecimento científico não 

é único e de que o conhecimento popular e os saberes tradicionais são formas de 

conhecimento válido e que ambas possuem relação entre si.  

 Podemos observar que a partir da fala e do posicionamento dos alunos quanto ao 

entendimento do saber popular como uma forma válida de conhecimento, conseguimos 

atingir um dos objetivos específicos da sequência didática que buscou discutir com os 

alunos o que são informação, sabedoria e conhecimento. 

Foi possível mobilizá-los para uma compreensão contextualizada sobre o 

conceito de solução, incluindo diluição, extração do princípio ativo da hortelã para 

produção de uma solução e normas de segurança no laboratório.  

 

“Sobre o principio ativo das plantas, solução e diluição. Aprendi em minha 

pesquisa para o júri simulado, muitas plantas que posso usar no lugar de 

remédios. As aulas são divertidas e interativas e com certeza vamos sentir muita 

falta dele. Muita sorte na finalização do seu curso” (ALUNO 13, 2018). 

“Sim. Me trouxeram clareza sobre os assuntos passados, principalmente sobre 

solução e diluição, tirando minhas dúvidas” (ALUNO 37, 2018). 

“Aprendi que existem vários métodos de extração de essências das plantas, e que 

o fato das pessoas não utilizarem esses métodos, é porque os médicos falam 

mais das farmácias do que do chá” (ALUNO 22, 2018). 

“Sim, aprendi sobre a utilidade das plantas, extrair principio ativo da hortelã, sei 

como me comportar em um laboratório de Química, e aprendi o nome de 

algumas substâncias, que pareciam tão complicados, mas hoje bem familiares” 

(ALUNO 32, 2018). 

Podemos destacar, ademais, como ponto interessante que surgiu durante a 

aplicação da SD e mencionado na fala de um dos alunos: as normas de segurança dentro 

do laboratório. É importante que o aluno tenha consciência dos riscos que o laboratório 

oferece, assim como as potencialidades que ele pode proporcionar, sabendo que as 
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normas de segurança são ensinadas no sentido de minimizar os riscos de acidentes que 

possam ocorrer em uma prática experimental. 

Por fim, traremos o posicionamento dos alunos sobre a experiência com a 

ferramenta didática júri simulado, especificamente: 

 “Expomos as nossas ideias, fazer valer o nosso posicionamento e nossa opinião” 

(ALUNO 14. 2018). 

“Podemos exercer o nosso direito de escolha em usar ou não as plantas 

medicinais” (ALUNO 27, 2018). 

“Sim aprendi muito sobre as plantas medicinais, e consegui ter uma opinião 

muito forte sobre o assunto” (ALUNO 1, 2018). 

“Aprendi muito sobre as plantas e o uso. O júri simulado nos trouxe uma 

experiência única, a gente argumentou e principalmente vimos colegas contra e a 

favor do uso. Plantas eu jamais saberia que eram medicinais, eu vi que eram” 

(ALUNO 4, 2018). 

“Sobre o principio ativo das plantas, solução e diluição. Aprendi em minha 

pesquisa para o júri simulado, muitas plantas que posso usar no lugar de 

remédios. As aulas são divertidas e interativas e com certeza vamos sentir muita 

falta dele. Muita sorte na finalização do seu curso” (ALUNO 13, 2018). 

Um dos principais objetivos que o júri simulado possui é apresentar ideias e 

perspectivas, pensar criticamente sobre o problema e poder se posicionar formando uma 

opinião e, o mais importante, exercendo o seu poder de decisão. 

Em um de seus principais pontos, os estudos CTS definem que a tomada de 

consciência por parte do aluno implica em seu posicionamento, o que contribui para 

cumprir seu papel no processo de desconstrução do principal “argumento tecnocrático”, 

que afirma que o público não tem autoridade científica para participar de processos de 

decisão que tenham relação com a ciência e a tecnologia (BAZZO; PEREIRA; VON 

LINSINGEN, 2003), 

Apenas com a participação os indivíduos se educarão efetivamente quanto ao 

seu próprio poder de apoio politico e econômico, bem como sobre os benefícios da 
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tecnologia e a complexidade dos seus riscos (MITCHAM, 1997 apud, BAZZO, 

PEREIRA E VON LINSINGEN, 2003). 

Na educação em CTS, o principal objetivo do professor é promover uma atitude 

criativa, crítica e ilustrativa, no que se refere a construir coletivamente a aula e os 

espaços de aprendizagem. Assim sendo, a “construção coletiva” objetiva, “mais que 

manejar informações, de articular conhecimentos, argumentos e contra-argumentos, 

baseados em problemas compartilhados, nesse caso relacionados com as implicações do 

desenvolvimento científico-tecnológico” (BAZZO; PEREIRA; VON LINSINGEN, 

2003, p.149). 

Logo, podemos afirmar que o quarto e último objetivos específicos da sequência 

didática foram atingidos, ou seja, utilizar o júri simulado como ferramenta para 

discussão de questões sociocientíficas em sala de aula, trabalhando as relações CTS. 

Apenas três alunos afirmaram ter sentido alguma dificuldade nas aulas, o que foi 

confirmado com a terceira questão: “Você sentiu alguma dificuldade no decorrer das 

atividades ou em mais de uma atividade? Quais?”. Diante disso, eles responderam 

assim: 

“Sim, em uma. Senti dificuldade no júri, pois tenho muita vergonha de falar na 

frente dos outros e senti que não consegui dominar o assunto”. (ALUNO 30, 

2018) 

“Sim, quando foi a atividade para retirar o princípio ativo da hortelã, não entendi 

direito como fazia”. (ALUNO 31, 2018) 

“Senti apenas em uma atividade, a prática experimental que teve a respeito da 

Hortelã, pois tinha que responder uma folha e eu não estava presente na prática, 

mas, com a ajuda de Terciano consegui fazer sem muitos problemas”. (ALUNO 

16, 2018). 

Com isso, as dificuldades apresentadas foram quanto à extração do princípio 

ativo para a produção da solução e a segunda dúvida foi quanto à inibição de falar em 

público durante o júri simulado.  

Em relação à quarta questão (“Que sugestões você daria para melhorar as 

atividades propostas?”), 13 alunos afirmam ter gostado, mas solicitaram que, se 

possível, houvesse mais aulas experimentais. Um aluno apontou para a necessidade de 
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haver mais tempo de aula para realização das atividades e, por fim, outro pediu que o 

professor falasse mais devagar e que realizasse um passo a passo sobre os experimentos 

para que todos pudessem acompanhar. As falas dos alunos mostram essas 

problematizações. 

“Ter mais tempo nas aulas e ter mais aulas experimentais” (ALUNO 21, 2018). 

 “Acho que falar um pouco mais devagar e fazer o passo a passo nos 

experimentos junto com os alunos para ninguém ficar perdido” (ALUNO 23, 

2018). 

“Mais práticas de laboratório” (ALUNO 24, 2018). 

Consideramos satisfatória a avaliação dos alunos quanto à sequência didática. 

Em relação aos pontos abordados para melhoria da SD, alguns já haviam sido 

percebidos por nós, caso do tempo de aplicação - pensando na possibilidade de um 

maior tempo para um melhor desenvolvimento das atividades. Foi notório o 

envolvimento dos alunos com a proposta, principalmente quanto à atenção na atividade 

experimental, momento em que eles chamaram a atenção para a formação da solução, 

mas que também tínhamos formado um remédio caseiro.  

Consideramos ter atingindo os objetivos específicos a partir das atividades e dos 

instrumentos de coleta de dados, o que nos evidenciou que atingimos o objetivo geral do 

produto educacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa propôs uma intervenção didática na segunda série do Ensino Médio 

sobre o conceito de soluções, visando sua contextualização e uma alfabetização 

científica e tecnológica ampliada dos alunos. Diante disso, buscamos, através dos 

referenciais teóricos, discutir sobre o campo de estudos CTS, alfabetização cientifica e 

tecnológica ampliada, as dificuldades de aprendizagem do ensino do conceito de 

soluções, plantas medicinais e os saberes tradicionais. Ao final, elaboramos um produto 

educacional que espelhasse nossas intenções epistemológicas e pedagógicas.  

Foi possível identificar os saberes populares dos estudantes com relação às 

plantas medicinais, a partir da utilização dos questionários de conhecimentos prévios, 

evidenciando, assim, que esse conhecimento adquirido pelos estudantes é advindo dos 

seus antepassados, ou seja, está intrínseco na vida e cultura da maioria desses alunos. 

Além do conhecimento sobre plantas medicinais, foram mencionados também outros 

conhecimentos adquiridos através de seus antepassados, como educação, culinária, 

lendas e superstições, corroborando assim com hipótese de que os saberes tradicionais 

são de grande importância social e cultural. 

Buscamos, também, realizar discussões sobre o conhecimento científico e os 

saberes tradicionais, evidenciando a validade dessas formas de conhecimento. Além 

disso, discutimos sobre a importância e a pertinência do intelectual da tradição, 

responsável por manter/desenvolver esse conhecimento em nossa cultura, transmitindo 

de geração em geração através da sua sabedoria.  

A pesquisa possibilitou um ensino contextualizado para o conceito de soluções e 

uma sensibilização dos alunos para aspectos relacionados à temática das plantas 

medicinais, do conhecimento popular e as relações CTS, buscando contribuir para o 

desenvolvimento do Ensino de Ciências, mais precisamente no Ensino da Química, 

através do desenvolvimento e aplicação de um material didático para turmas da segunda 

série do ensino médio. 

Consideramos que atingimos o objetivo geral dessa pesquisa de mestrado que foi 

propor uma intervenção didática na segunda série do ensino médio sobre o conceito de 

soluções, visando a sua contextualização e uma alfabetização científica e tecnológica 

ampliada dos alunos. Sendo evidenciado a partir da avaliação da sequência em que os 
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alunos relataram ter conhecido mais sobre as plantas medicinais, saberes tradicionais, os 

diferentes conhecimentos, o conceito de soluções e o conceito de princípio ativo. 

A aplicação da sequência didática buscou que os alunos aprendessem de forma 

contextualizada o conceito de solução, além de possibilitar a discussão de questões 

bastante enraizadas em nossa sociedade a respeito das plantas medicinais e saberes 

populares, discutindo as relações CTS existentes, principalmente no que se refere a 

discutir sobre as diferentes formas de conhecimento. Além disso, foi possível realizar 

debates, diálogos, experimentação e a construção de saberes, ou seja, ensinar de forma 

contextualizada é fundamental para formação de um cidadão (VIDAL; MELO, 2013; 

SILVA, 2003). 

A partir da temática das plantas medicinais, foi possível o aprofundamento em 

questões que permeiam uma problemática social intrínseca, no que se refere ao uso 

adequado das plantas medicinais. Assim, possibilitou aos alunos questionar, refletir e 

discutir em sala de aula, buscando assim opiniões próprias e fazendo valer o seu 

posicionamento. 

Foi discutido o conceito de soluções, sendo possível ir mais além, discutindo 

também o conceito de principio ativo, uma das técnicas de extração de principio ativo e 

o conceito de diluição, além da fórmula química de cálculo da concentração em 

quantidade de matéria, sendo apresentada aos alunos de forma prática no laboratório 

através da atividade experimental, na literatura através de textos científicos e nas 

discussões realizadas durante as aulas. 

Quanto ao envolvimento dos alunos, observamos que eles se empenharam e 

desempenharam papel fundamental para o desenvolvimento das aulas, desde o primeiro 

dia quando tivemos o primeiro contato com a turma que foi apresentado todo o plano 

das aulas e a temática a ser trabalhada, foi possível observar o mesmo ímpeto que obtive 

quando decidi trabalhar com essa temática. Observei também que muitos dos alunos 

possuem familiares no interior do estado e tem essa cultura do cultivo e utilização das 

plantas medicinais. 

Foi observado no decorrer das aulas que os alunos buscavam ir sempre além das 

atividades propostas e dos objetivos traçados. Tivemos inúmeras dificuldades, sejam de 

cunho estrutural, cuja sala que utilizávamos não possuía sistema de ventilação e era 

muito quente, por exemplo, e tivemos também paralizações dos professores 
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reivindicando seus direitos culminando em greve. Mesmo diante de todos os percalços, 

os alunos sempre participaram ativamente de todas as atividades propostas. 

Os alunos durante as aulas realizaram observações, levantando pontos que o 

professor não havia percebido, como por exemplo, na aula experimental foi formada a 

solução com a folha da hortelã e os alunos apontaram para a formação de um remédio 

caseiro. 

Utilizamos os três momentos pedagógicos para organização dessa SD e 

posteriormente para a análise dos resultados, em que evidenciou uma sensibilização dos 

alunos quanto aos vários tipos de conhecimentos existentes, as relações CTS existentes, 

alfabetização científica e tecnológica ampliada e o posicionamento diante das 

problemáticas que possibilitem uma reflexão crítica a respeito. 

Buscamos sensibilizá-los para desconstrução da ideia de ciência essencialista, 

triunfalista e principalmente o argumento tecnocrático, a partir da contextualização no 

Ensino da Química. Assim, buscamos dar espaço para a participação dos alunos nas 

discussões, fomentando um posicionamento e uma forma de pensar mais crítica. Dessa 

forma foi possível promover uma visão mais democrática da ciência, tecnologia em 

relação à sociedade. 

Dessa forma, espera-se ter colaborado significativamente e positivamente para 

novas práticas educacionais de forma contextualizada. Lembramos que nosso objetivo 

não foi solucionar o problema, mas sim sensibilizar, sabendo que o processo é longo, 

contudo acreditamos ser possível e viável de ser alcançado. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Caro professor/a, seja muito bem- vindo/a! 

Este material foi pensado e desenvolvido para que você 

possa ensinar ciências de forma contextualizada, para que seu 

aluno venha a desenvolver um pensamento crítico e se 

posicionar diante de problemas do seu cotidiano, embasado em 

uma abordagem das relações entre a Ciência, a Tecnologia e a 

Sociedade (CTS). 

Este manual foi desenvolvido durante uma pesquisa 

realizada no Mestrado profissional na área do Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, vislumbra com a prática 

docente em aulas de química mais especificamente para ensinar 

e discutir o conceito de soluções com alunos da 2ª série do 

ensino médio e contribuir de forma significativa com sua 

prática, tornando-a cada vez mais interessante. 

Desejamos que a leitura deste Guia ajude a sanar suas 

possíveis dúvidas sobre a aplicação e organização da Sequência 

Didática que preparamos. Incluímos aqui todas as informações 

que julgamos necessárias e indispensáveis para o 

desenvolvimento das aulas. 

O crescente desenvolvimento da ciência e da tecnologia 

exige cada vez mais nos inteirarmos sobre a influência de tantos 

aparatos tecnológicos em nossas vidas, de como o conhecimento 

científico não está apenas no laboratório ou nas revistas científi- 
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cas. Está presente em diversos momentos do nosso cotidiano. 

Então, ao nosso ver, surge uma necessidade de educar 

para ver a ciência e a tecnologia de maneira mais crítica. Uma 

necessidade de alfabetização científica e tecnológica para que, 

você, colega professor/a, possa formar alunos/cidadãos críticos 

e responsáveis, capazes de relacionar os impactos e as mudanças 

existentes na sociedade com a tecnologia e o conhecimento 

cientifico desenvolvido. 

ESTÁ PREPARADO/A? 
VAMOS LÁ! 

 

Além de sugerirmos as aulas que compõem a 

Sequência Didática e buscarmos lhe orientar, apontaremos 

alguns caminhos para você, professor/a, trabalhar com a 

abordagem CTS e questões que discutem a utilização de plantas 

medicinais e os saberes populares envolvidos. Vamos 

inicialmente apresentar a metodologia da Sequência Didática. 

A sequência didática foi desenvolvida e estruturada a 

partir dos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 1991). 

Eles estão relacionados com as seguintes características: 
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Pensamos que esses momentos podem contribuir para 

discutir o conceito de soluções de forma contextualizada, com 

uma abordagem CTS e a temática plantas medicinais, 

vislumbrando auxiliar os alunos a desenvolver conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Algo muito importante a dizer é que este   material é 

flexível, ou seja, pode sofrer modificações, de acordo com a sua 

necessidade e a sua realidade em sala de aula. 

Desejamos que você aprecie o material que 

elaboramos. 

 

Boas aulas! 

Professor Terciano Fonseca de Souza 

Natal, janeiro de 2018. 
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2. CONVERSANDO SOBRE 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

Caro professor, discutiremos, agora um pouco sobre a 

Alfabetização Científica e Tecnológica Ampliada (ACT).  

Auler e Delizoicov (2001) foram os autores em que nos 

baseamos para propor esse diálogo com você. 

A ACT ampliada é considerada uma forma de se 

compreender as relações existentes entre a Ciência, a 

Tecnologia e a Sociedade, a partir do ensino de conceitos 

científicos que, por sua vez, estão associados à mitos vinculados 

a Ciência e a Tecnologia (CT), por exemplo, a neutralidade da 

ciência que baseia-se no pressuposto que a objetividade da 

ciência basta para que os cientistas sejam livres de todas as 

influencias, deixando de lado seus interesses pessoais, sendo 

eles: sociais, políticos e econômicos. Visa-se desconstruir esses 

mitos, discutindo a respeito da forma como esse conhecimento 

é produzido e sua apropriação (AULER; DELIZOICOV, 2001). 

Professor, você tem papel fundamental nesse processo 

de alfabetização científica e tecnológica com seus alunos. 

Quando você organiza o seu material didático e busca propor 

estratégias metodológicas que proporcionem aos alunos discutir, 

pensar, relacionar e compreender as relações CTS existentes, 

você, professor, cria oportunidades para que eles possam 

desenvolver competências e habilidades sinalizadas pelos docu- 

 

 

 

 

 

Desbravando o 
Conhecimento! 

Para saber mais sobre 
alfabetização científica e 
tecnológica ampliada, 
sugerimos:  

AULER, Décio; 
DELIZOICOV, Demétrio. 
Alfabetização científico-
tecnológico para quê? 
Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação 
em Ciências, Belo 
Horizonte, v. 3, n. 1, p.1-13, 
jun. 2001. 
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mentos oficiais para o ensino de química, bem como, identificar 

a presença do conhecimento químico na cultura humana e 

setores como os domésticos e comerciais, desde receitas caseiras 

até produções industriais. É importante também que o aluno 

possa compreender o conteúdo de textos e comunicações 

referentes ao conhecimento científico e tecnológico em química 

veiculados em noticias, artigos, jornais, revistas e televisão e em 

outros meios. Esses foram alguns dos nossos objetivos ao propor 

uma Sequência Didática que abordasse plantas medicinais para 

o ensino do conceito de soluções.  

O ensino de ciências com uma abordagem CTS é uma 

importante contribuição para as aulas de química. Vamos tratar 

de alguns pontos a respeito. 
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3. FALANDO UM POUCO SOBRE 

O ENSINO CTS 

O ensino CTS visa ensinar de forma contextualizada, a 

partir de uma problemática social, buscando a construção de 

um pensamento crítico e da capacidade de se posicionar 

socialmente e tomar decisões conscientes embasadas no 

conhecimento adquirido. É importante entender, professor, 

que ensinar com base em CTS é promover uma atitude criativa, 

crítica e ilustrada, na perspectiva de construir de forma coletiva 

a aula e o espaço de aprendizagem (BAZZO; PEREIRA; VON 

LINSINGEN, 2003). 

Seu papel é primordial nesse processo, oportunizando 

materiais conceituais e empíricos aos alunos para que eles 

possam construir explicações e/ou posicionamentos. Uma das 

possibilidades é trazer para a sala de aula questões que envolvam 

ciência e tecnologia, por exemplo, a disseminação de notícias 

falsas em rede sobre propriedades medicinais das plantas. 

Essa “construção coletiva” alicerça-se em: selecionar 

informações articulando-a assim os conhecimentos, 

posicionando-se a respeito de uma problemática social. 

A ideia é que a questão ou problemática social seja 

compartilhada com todos, e que todos se sintam motivados a 

discutir e buscar uma solução para um determinado problema. 

A busca por resolver esse problema fazendo uso da abordagem 

CTS, visa compreender processos de participação pública, 

negociação e consenso, importantes para a formação do cidadão 

 

 

 

Desbravando 
Conhecimento! 

Para saber mais sobre 
Ensino CTS, sugerimos:  

CABRAL, Carla 

Giovana; PEREIRA, 

Guilherme 

Reis. Módulo: introduç

ão aos estudos CTS. 

2012. Disponível em: 

<http://sedis.ufrn.br/bibli

otecadigital/site/pdf/TIC

S/CTS_LIVRO_Z_WEB.p

df>. Acesso em: 01 jan. 

2018. 
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e o exercício da cidadania. 
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4. CONHECENDO A 

METODOLOGIA DOS TRÊS 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

Na atividade diária da sala de aula, o processo de 

aprendizagem, segundo Paulo Freire (1987), passa por um 

processo de codificação-problematização-descodificação, ou seja, 

o novo conhecimento se apresenta para esse aluno de forma 

codificada, necessitando que ao fim do processo de ensino-

aprendizagem desse aluno, esse novo conhecimento seja 

descodificado, ou seja, que o aluno possa se apropriar desse 

novo conhecimento. Mas para que esse objetivo seja alcançado, 

é necessário que você, professor, realize uma problematização 

desse conhecimento que o aluno possui e que mostra múltiplos 

obstáculos e desvios, devido à interferência do meio 

sociocultural em que ele está inserido – são conhecimentos 

prévios. 

Esse processo de codificação-problematização-

descodificação é estruturado com o auxilio do que se 

denominou de momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 1991). 

Eles estruturam o diálogo em torno do fenômeno e/ou situação 

e estão organizados em três etapas (ou momentos).  

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

Nesse momento apresenta-se situações reais que os 

alunos conhecem e presenciam. Problematiza-se o 

conhecimento que os alunos vão expondo, geralmente a partir  

 

 

 

 

 

Desbravando 
Conhecimento! 

Para saber mais sobre 
Momentos 
Pedagógicos, 
sugerimos:  

DELIZOICOV, D. 
Problemas e 
problematizações. In: 
Pietrocola, M. Ensino de 
Física: Conteúdo, 
metodologia e 
epistemologia em uma 
concepção integradora. 
2ª Ed. Ilhéus: Editora da 
UESC, 2001. 

 

 DELIZOICOV, 
Demétrio. Conheciment
o tensões e 
transições. 1991. 214 f. 
Tese (Doutorado) - 
Curso de Física, 
Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1991. 
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de poucas questões, individualmente, para que, em um segundo 

momento, esses conhecimentos que foram explorados possam 

ser discutidos em um grande grupo. O professor, por sua vez, 

problematizará os posicionamentos, fomentando discussões a 

respeito dos conhecimentos dos alunos, apontando possíveis 

limitações desse conhecimento. O ponto essencial é contribuir 

com a compreensão dos conceitos a serem ensinados, 

conhecimento esses que ele ainda não tem domínio, mas que 

precisa para enfrentar um determinado problema. 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Os conhecimentos considerados como necessários para 

compreender o tema e a problematização inicial são estudados 

de forma sistemática neste momento, tendo como orientador/a, 

você, professor/a. As atividades utilizadas são as mais variadas 

possíveis, com o objetivo de fazer com que o aluno possa se 

apropriar dos conhecimentos específicos para resolver a 

problemática. Lembrando, professor/a, que você deve ter total 

domínio dos conceitos a serem ensinados para que os alunos 

possam compreender de forma clara as atividades e os 

conhecimentos a serem desenvolvidos, caracterizando, assim, 

você e o aluno como peças-chave em todo o processo. 
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APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Esse momento é destinado a abordar o conhecimento 

que vem sendo incorporado pelo aluno para que ele possa, a 

partir do problema proposto, realizar análises e interpretar as 

situações. Os momentos anteriores não estão separados deste 

último, pois todas as atividades desenvolvidas ao longo desse 

processo tinham como objetivo culminar na aplicação do 

conhecimento: discussão de conceitos científicos fundamentais 

relacionados a soluções químicas.  A meta é capacitar os alunos 

a utilizar o conceito cientifico atrelado à problematização para 

que eles possam constantemente articular esse conhecimento e 

aplicá-lo em diversas situações, buscando explorar o seu 

potencial conscientizador. 
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5.   DISCUTINDO O CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO E OS SABERES 

POPULARES NA MINHA SALA DE 

AULA  

O acelerado desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia fez com que o conhecimento científico se tornasse 

hegemônico. Mas, segundo Schwartzman (1998), tanto o 

conhecimento científico como o conhecimento popular são 

formas de conhecimento válidas e aceitas, pois conseguem dar 

sentido e interpretar informações para a construção de um 

saber. 

O saber popular é considerado uma forma de 

conhecimento, apresenta-se numa roupagem bem peculiar no 

que se refere a interpretar os fenômenos observados em seu 

meio, muitas vezes não se reduzindo apenas a um conjunto de 

conhecimentos, mas a uma sabedoria. A sabedoria fala da 

essência, do que não pode ser modificado, essa sabedoria 

também se relaciona com o saber científico, reforçando assim o 

argumento de que são formas de conhecimento que se diferem 

apenas pela forma de aquisição e lapidação e que ambas 

possuem a sua importância.  

Freire (2016) aponta para a importância de se trabalhar 

os saberes que foram construídos a partir da prática 

comunitária, por exemplo, os saberes populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desbravando o 
Conhecimento! 

Hegemônico vem da 
palavra hegemonia, que 
significa superioridade, 
dominar, possuir mais 
poder. Nesse sentido,  o 
conhecimento científico é 
considerado superior aos 
demais tipos de 
conhecimentos, devido ao 
seu grande 
desenvolvimento.  
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A discussão realizada nesta Sequência Didática busca 

mostrar como as formas de conhecimento científico e popular 

podem se relacionar, no sentido de se complementarem. 

Abordar os saberes populares e das plantas medicinais 

permite ao professor reconstruir e redescobrir conhecimentos, 

caminhar na direção de uma alfabetização cientifica e 

tecnológica ampliada que consiga estabelecer relações críticas 

entre a ciência, a tecnologia e a sociedade (CHASSOT, 2006).  
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6. OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA 

  Agora, vamos falar um pouco sobre os objetivos da 

Sequência Didática que integra este material. Foi com base 

nesses objetivos que as aulas e seu processo de avaliação foram 

preparados.  

6.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Discutir o conceito de soluções de forma 

contextualizada, com uma abordagem CTS, a partir da 

temática plantas medicinais, almejando uma 

alfabetização científica e tecnológica. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os saberes populares dos estudantes com 

relação a plantas medicinais. 

 Discutir o que é informação, sabedoria e conhecimento. 

 Ensinar de maneira contextualizada o conceito de 

soluções. 

 Utilizar o júri simulado como ferramenta para a 

discussão de questões sócio científicas em sala de aula, 

trabalhando as relações CTS. 
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7. ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

AULA 01 – CONHECENDO AS IDEIAS PRÉVIAS DOS ALUNOS 

 

OBJETIVOS DA AULA 

 

ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

 Fazer um levantamento dos 

conhecimentos prévios dos 

alunos sobre plantas 

medicinais e saberes 

tradicionais. 

 Aplicação de um 

questionário sobre 

conhecimentos populares, 

plantas medicinais e saberes 

tradicionais. 

 

 Discutir com os alunos as 

respostas apresentadas. 
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AULA 02 – INTRODUZINDO O CONCEITO DE SOLUÇÕES 
 

OBJETIVOS DA AULA ATIVIDADES A SEREM 
DENSENVOLVIDAS 

 Identificar evidências 

macroscópicas de uma solução 

química. 

 Compreender que solução é um 

tipo de mistura. 

 Realização de uma atividade 

experimental. 

 Discutir com os alunos as respostas 

apresentadas. 

 

 

AULA 03 – APRENDENDO SOBRE A QUÍMICA DOS CHÁS, 
SABERES POPULARES E CONCEITO DE SOLUÇÕES 

OBJETIVOS DA AULA ATIVIDADES A SEREM 
DENSENVOLVIDAS 

 Conhecer o histórico sobre a 

origem dos chás e discutir sobre 

plantas medicinais e sua relação 

com o conceito de soluções. 

 Discutir o que é conhecimento, 

sabedoria e informação. 

 Comparar o conhecimento 

científico com os saberes da 

tradição a partir de uma 

abordagem CTS. 

 

 Utilização de dois textos adaptados 

para realizar a discussão, são eles:  

- “A química dos chás”; 

- “Para pensar bem”. 
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AULA 04 – ORIENTAÇÕES PARA O JÚRI SIMULADO 

OBJETIVOS DA AULA ATIVIDADES A SEREM 
DENSENVOLVIDAS 

 Orientar os alunos para o júri. 
 

 Apresentar a proposta do caso 

simulado. 

 

 Orientar os alunos em grupo sobre os 

trabalhos que estão sendo 

desenvolvidos. 

 Atividade realizada em grupo. 

AULA 05 – O JÚRI SIMULADO 

OBJETIVOS DA AULA ATIVIDADES A SEREM 
DENSENVOLVIDAS 

 Trabalhar as relações CTS por 

meio da estratégia de ensino júri 

simulado. 

 Possibilitar aos estudantes 

desenvolver a capacidade de 

argumentar e comunicar os saberes 

adquiridos. 

  Estimular o pensamento crítico e 

a tomada de decisão diante de 

problemática das plantas medicinais. 

  Avaliar a aplicação da sequência 

didática no processo de aprendizagem 

dos estudantes. 

 Júri simulado. 
 

 Questionário avaliativo da 

sequência didática. 
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8. CLASSIFICANDO AS  

ATIVIDADES DENTRO DOS MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS  

 

Problemática 
inicial 

 Aplicação de um questionário sobre 

conhecimentos populares, plantas medicinais e 

saberes tradicionais. 

 

 

 

 

Organização do 
conhecimento 

 
 Realização de uma atividade experimental. 

 Discutir com os alunos as respostas apresentadas. 

 Utilização de dois textos adaptados para realizar a 

discussão.  

 Leitura colaborativa. 

 Apresentação dos registros realizados pelos grupos. 

 Apresentação de hipóteses a respeito da 

problemática. 

 Orientar os alunos grupo a grupo sobre os 

trabalhos que estão sendo desenvolvidos. 

Aplicação do 
conhecimento 

 
 Júri simulado. 

 Questionário avaliativo da sequência didática. 
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AULA 1 – CONHECENDO AS IDEIAS PRÉVIAS DOS 

ALUNOS 

Objetivos:  

 fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre 

plantas medicinais e saberes tradicionais. 

 discutir com os alunos as respostas apresentadas. 

Recursos didáticos utilizados: 

 questionário impresso; 

 quadro branco; 

 pincel atômico. 

Duração: 50 minutos (1 aula). 

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE  

Professor, nessa aula você realizará um levantamento sobre os conhecimentos prévios 

dos alunos a respeito das plantas medicinais e saberes tradicionais. O intuito é de 

valorizar os conhecimentos que os alunos já possuem sobre o tema. 

 Entregue o questionário para cada um dos alunos para que eles 

respondam de acordo com o que eles já conhecem. 

 Estipule professor, um tempo de aproximadamente 25 minutos para 

responderem ao questionário. 

 Alerte-os sobre a forma de responder o questionário, não sendo 

possível realizar consultas, ou seja, responder de acordo com o que 

eles já sabem. 
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 É importante ressaltar que o questionário não é uma avaliação e sim 

um material que servirá para auxiliar o professor, a conhecer o que 

eles sabem sobre o assunto. 

 

QUESTIONÁRIO: 

INVESTIGANDO OS SEUS CONHECIMENTOS 
 

1) Você já aprendeu algo com as pessoas mais velhas de sua família ou de sua 

comunidade? Cite exemplos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Na sua família ou comunidade, existem conhecimentos transmitidos de pais para 

filhos? Caso haja, dê um exemplo. Você acha importante esse tipo de 

conhecimento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) O que você sabe sobre plantas medicinais? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Você já tomou chá? Em caso afirmativo, diga qual tipo de chá e com qual 

intuito. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Na sua casa, quando você fica doente, utiliza algum tratamento ou 

medicamento? Qual/is? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6)  Leia a história em quadrinhos
17

 a seguir para responder o que se pede. 

Você sabe a diferença entre os chás e os medicamentos vendidos em farmácias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17
 Para elaboração da história em quadrinhos foi utilizado o site <www.pixton.com/br>. O 

quadrinho está disponível em: <https://Pixton.com/hq:331pwcsb> para visualização. 

http://www.pixton.com/br
https://pixton.com/hq:331pwcsb
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AULA 2 – INTRODUZINDO O CONCEITO DE SOLUÇÕES 

Objetivos: 

 identificar evidências macroscópicas de uma solução química; 

 compreender que solução é um tipo de mistura. 

Recursos didáticos utilizados: 

 quadro branco; 

 pincel atômico; 

 experimento. 

Duração: 50 minutos (1 aula).  

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE  

Essa atividade experimental professor, será responsável por introduzir o conceito de 

soluções químicas, sendo realizada no laboratório.  

 

 Inicialmente, professor, apresente o laboratório aos seus alunos, 

busque familiariza-los a respeito das normas de segurança. Apresente 

as vidrarias que serão utilizadas na atividade experimental e suas 

respectivas funções. Essa apresentação será realizada de forma 

expositiva. 

 Entregue o roteiro da atividade experimental aos alunos e leia com 

eles, esclarecendo todas as dúvidas. 

 Peça para que cada grupo realize anotações sobre o experimento, ou 

seja, o que eles observaram e respondam as perguntas que estão no 

final do roteiro. 

 Após o término do experimento, realize uma grande discussão a 

respeito das observações que os grupos realizaram. 
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 Incentive os alunos a socializar suas opiniões e também ouvirem o que 

os outros colegas têm a dizer a respeito do experimento. 

 É importante lembrar que à medida que os alunos forem expondo as 

suas ideias, você poderá acrescentar novas perguntas que os estimulem 

cada vez mais a participar e a se sentirem instigados a aprender. 

 Lembre-se, professor! A extração do princípio ativo foi realizada a 

partir da folha da Hortelã. É importante informar para os alunos que 

a solução formada não é totalmente pura e que existem outros 

componentes além do Mentol, assim como  Mentofurano, Acetato de 

Metila e Carvona, mas que você pode adotar uma situação “ideal” 

com eles, ou seja, supor que a solução é pura e possui apenas o 

Mentol como princípio ativo. Dessa maneira, você os informará com 

mais rigor sobre a real composição da solução formada. 
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PRODUZINDO UMA SOLUÇÃO 

 

MATERIAL: 

 1 Almofariz; 
 1 Pistilo; 
 1 Prensa 
 2 Becker 500 mL; 
 1 Becker 100 mL; 
 1 Bastão de vidro; 
 700 ml de água;  
 Folhas de Hortelã 

PROCEDIMENTO: 

I – Coloque as folhas de hortelã no almofariz e com ajuda do pistilo amasse 

as folhas até que se perceba que o princípio ativo das folhas está saindo. 

II – Em seguida coloque uma porção na prensa e aperte captando o 

princípio ativo em um Becker de 100 mL que estará posicionado logo abaixo 

da prensa. Repita o processo até obter 50 mL. 

III – Explique que esse primeiro processo de retirar o princípio ativo da 

hortelã é chamado de extração. Apresente a estrutura molecular da hortelã 

para os alunos, importante também explicar as suas propriedades. 

IV – Preencha o Becker com 400 mL de água. Em seguida adicione o 

princípio ativo da hortelã até que a coloração esteja bem forte. Utilize o 

bastão de vidro para mexer a água com o principio ativo e observe.  

V – Retire 200 mL da mistura que está no Becker e transfira para um novo 

Becker. Em seguida comece a adicionar água até completar 500 mL. 
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 Fonte: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc36_3/03-QS-47-13.pdf. 

Vamos refletir e investigar? 

 Após a adição do princípio ativo da hortelã na água 

o que você observou?  

 Após a retirada de 200 mL do primeiro Becker para 

o segundo, e começar adicionar água novamente, o 

que você observou? 

 Como você interpreta os resultados obtidos? 

Apresente suas hipóteses. 

 

 

 

 

 

 

 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc36_3/03-QS-47-13.pdf
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AULA 3 – APRENDENDO SOBRE A QUÍMICA DOS CHÁS, 
SABERES POPULARES E CONCEITO DE SOLUÇÕES 

Objetivos: 

 Conhecer o histórico sobre a origem dos chás e discutir sobre plantas 

medicinais e sua relação com o conceito de soluções; 

 discernir o que é conhecimento, sabedoria e informação; 

 correlacionar  o conhecimento científico com os saberes da tradição a 

partir de uma abordagem CTS. 

Recursos didáticos utilizados: 

 quadro branco; 

 pincel atômico; 

 textos de apoio. 

Duração: 100 minutos (2 aula). 

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Nessa atividade o professor deve ter domínio sobre o conteúdo e os textos a serem 

discutidos, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento da aula. Essa 

atividade levará os alunos a explorar e compreender as relações existentes entre o 

conceito de soluções, os chás e os saberes tradicionais. 

 
 Para desenvolver essa atividade você, professor/a, vai utilizar dois 

textos que se encontram anexados neste material sendo um texto 

sobre os chás e a relação entre o conceito de soluções. E outro texto 

que visa discutir o que são saberes populares, informação, 

conhecimento e sabedoria. 
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 Entregue os textos para cada aluno, em seguida realize uma leitura 

coletiva com eles. Caso seja pertinente, realize pausas para 

esclarecimentos necessários. 

 Solicite que a cada parágrafo seja lido por um aluno diferente. 

 Solicite que as palavras que não compreenderem o significado grifem 

para realizar pesquisas a respeito delas. 

 Oriente a formação de pequenos grupos para responder as questões 

que estão apresentadas no fim dos textos. 

 Agora é com você, professor! Você deve discutir os textos e o conceito 

de soluções, apresentando as relações existentes, junto com os seus 

alunos, essa discussão pode ser realizada de duas formas: de forma 

dialogada apenas ou utilizando data show, a partir de uma 

apresentação em meio digital. 
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A QUÍMICA DOS CHÁS18 

(Texto retirado do artigo científico “Química dos Chás” dos autores 

Mara Elisa Fortes Braibante, Denise da Silva, Hugo T. Schmitz Braibante e 

Maurícius Selvero Pazinato, 2014). 

Atualmente o chá é uma das 

bebidas mais consumidas do mundo. 

Características como agradável aroma 

e sabor contribuíram para a 

popularização dessa bebida, mas é 

devido às suas propriedades medicinais 

que esta se espalhou pelas diversas 

culturas. Essas propriedades devem-se 

à presença, em sua composição química, de compostos biologicamente ativos 

como: flavonoides, catequinas, polifenóis, alcaloides, vitaminas e sais 

minerais. Os chás são preparados por infusões de plantas, que produzem em 

seu metabolismo substâncias com propriedades específicas, chamadas de 

princípios ativos.  

Há inúmeras citações e lendas a respeito da história dos chás, todas 

impregnadas de mistérios e fábulas. Apesar de não sabermos ao certo se são 

verídicas, elas apresentam dados com respaldos históricos que nos permitem 

compreender a importância dessa bebida desde a antiguidade. Uma das 

lendas mais conhecidas data de 2737 a.C. e relata que um imperador chinês 

teria sido o primeiro a saborear o chá. Segundo essa lenda, o imperador 

Shen Nung, que só bebia água fervida por medidas de higiene, em um de 

 

18Artigo original disponível em http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc36_3/03-QS-47-13.pdf. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc36_3/03-QS-47-13.pdf
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seus passeios, parou para descansar à sombra de uma árvore, quando 

algumas folhas caíram no recipiente em que ele havia colocado água para 

ferver. Ele não as retirou, observou-as e notou que a água ficou colorida.  

Impressionado, decidiu provar e achou a bebida saborosa e 

revitalizante. Não existem registros históricos que comprovem essa história, 

mas sabemos que os chineses produzem e utilizam o chá desde a antiguidade. 

Uma das primeiras referências escritas sobre o chá foi no ano de 200 a.C., 

em que um livro chinês sobre plantas medicinais menciona os efeitos 

desintoxicantes das folhas do chá. Esse registro indica que nessa época já se 

explorava algumas propriedades medicinais dessa bebida. Já na era cristã, nos 

séculos IV e V, os chás e suas propriedades se tornaram mais conhecidos. 

Nesse período, existiam inúmeras plantações no vale do Rio Yangtze também 

chamado de Rio Amarelo, localizado na China, o que proporcionou o 

cultivo de uma grande variedade de chás, que iam desde os refinados, 

oferecidos aos imperadores, até os populares, consumidos por todos. 

 Durante a Idade Média, a Europa ocidental recebeu inúmeros 

carregamentos de especiarias vindos da Ásia e, dentre eles, o chá. À medida 

que foi se difundindo pelos diversos países europeus, foi recebendo 

diferentes denominações provenientes dos dialetos de cada região, mantendo 

o sotaque de sua origem. Assim, o tê da região de Fujian virou o thé francês, 

o te italiano, o tea inglês e o tee alemão. Os portugueses adquiriam o chá em 

Macau, colônia portuguesa na China, onde se falava o dialeto cantonês, que 

se parece com o mandarim e, assim, o tchá falado por eles chegou ao Brasil e 

ficou conhecido como chá. O consumo do chá foi se consolidando e hoje 

apresenta grande importância socioeconômica, sendo que cerca de três 

bilhões de toneladas são produzidas anualmente no mundo. 
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A utilização de plantas para tratamento, cura e prevenção de doenças é 

uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade, sendo 

bastante utilizados mais fortemente em comunidades tradicionais, na qual os 

conhecimentos adquiridos a respeito do poder medicinal das plantas são 

passados através dos seus antepassados. 

Quimicamente falando, os chás são caracterizados como misturas 

homogêneas, apresentam composição fixa e suas propriedades estão 

relacionadas com as de seus componentes, quer dizer a composição é a 

mesma em toda a amostra, independente do tamanho da molécula. O chá da 

Camellia sinensis, por exemplo, estando bem misturado com a água, não é 

possível identificar partículas separadas. 

Segundo Atkins e Jones (2006, p. 71) “as misturas homogêneas são 

também chamadas de soluções”, podemos afirmar que os chás também são 

classificados como soluções. Quando estamos realizando o processo de 

produção de um bom chá para tomar, estamos realizando um processo de 

extração do principio ativo e produzindo uma solução.  

As soluções comumente são quantificadas a partir da concentração do 

soluto na solução, ou seja, quantidade de matéria do soluto na solução. 

Quimicamente falando o “cálculo da concentração molar, c, de um soluto 

em uma solução, chamada usualmente de molaridade do soluto, é a 

quantidade de matéria do soluto ou formulas unitárias (em mols) dividida 

pelo volume da solução (em litros)” (ATKINS; JONES, 2006, p.72), 

mostrada a partir da seguinte fórmula matemática: 
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𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜
      

ou     𝐶 =
𝑛

𝑉
 

Comumente durante a produção do chá, realizamos uma extração do 

princípio ativo a partir de suas folhas, após esse processo, utilizamos o 

principio ativo extraído para fazer uma dissolução quimicamente chamada 

de solvatação que nada mais é do que o processo de solvatar o soluto no 

solvente do chá em água fervendo, onde o componente que esta em uma 

quantidade maior (a água), em geral, é chamado de solvente e as substâncias 

dissolvidas (principio ativo extraído da folha da planta) são chamadas de 

soluto, assim, após o chá pronto para ser ingerindo, onde o solvente 

dissolveu o soluto e assim formou uma solução aquosa, caracterizada assim 

quando o solvente é a água. 

REFERÊNCIAS DO TEXTO ADAPTADO  

ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de Química: Questionando a 
vida moderna e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 968 
p. Tradução de Ricardo Bicca de alencastro. 

BRAIBANTE, Mara Elisa Fortes et al. A química dos chás. Química Nova 
na Escola, [s.l.], v. 36, n. 3, p.168-175, 2014. Sociedade Brasileira de 
Quimica (SBQ).  

 

Vamos refletir e investigar? 

 Com base no experimento realizado na aula anterior, 

correlacione com o texto de apoio lido nessa aula? 

 A respeito dos conhecimentos químicos utilizados 

nessa aula, é possível quantificar a concentração da 

solução de hortelã realizada no laboratório? De que maneira?  
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“Para pensar bem” 

Informação, conhecimento, sabedoria. Essas três palavras são usadas 

apressadamente como se fossem sinônimas, como se significassem a mesma 

coisa. Mas é preciso, por um lado, distingui-las; por outro, compreender que 

da metamorfose da primeira na segunda e da segunda na terceira depende, 

em grande parte, saber pensar bem para enfrentar e conviver com os 

enormes problemas e desafios colocados hoje nos níveis locais e globais. 

Podemos dispor de informações e não construir conhecimento algum. 

Estocagem de informação não é conhecimento, por isso usamos a expressão 

'banco de dados'. Mas como falamos em banco de dados, o problema é o que 

fazemos com as informações estocadas. Às vezes não fazemos muita coisa e 

nos limitamos a anunciá-las em profusão, sem estabelecer nenhuma relação 

entre elas. Podemos ser proprietários de um grande banco de dados; ser 

possuidores de muitas e valiosas informações e, mesmo assim, não construir 

conhecimento. Os conteúdos transmitidos nas escolas e universidades 

funcionam muitas vezes assim. São repassados muitos conteúdos, muitas 

informações, porém os alunos não são instigados a pensar sobre eles.  

Para conhecer é preciso selecionar informações, eleger algumas como 

mais importantes, articulá-las entre si, imputar significados a elas. 

Conhecimento é tratamento de informações. É o resultado de uma ação e de 

um trabalho ao mesmo tempo árduo e prazeroso do pensamento para 

estabelecer elos entre os dados, observar aproximações e afastamentos, 

procurar encaixes entre indícios e sinais que reconhecemos como 

informações sobre um fenômeno, um problema, um tema. Conhecimento é 

manipulação cognitiva, trabalho artesanal do pensamento, como se o 
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pensamento tivesse mãos para dar forma ao que vemos, ouvimos, sentimos, 

tocamos, apreciamos.  

Essa manipulação das informações para construir conhecimento se 

assemelha ao trabalho do oleiro que, com suas mãos, dá forma ao barro que 

se torna pote, panela ou telha. A analogia entre o pensamento e o oleiro 

permite dizer também que informações e barro são matérias brutas a serem 

lapidadas pelos dois artesãos - o artesão do pensamento e o artesão do tijolo 

e da telha. Daí porque podemos ampliar, com justa medida, a compreensão 

do que seja um intelectual. Intelectual não é sinônimo de cientista ou 

acadêmico. Intelectual é, mais propriamente, aquele que faz da tarefa de 

transformar informações em conhecimento uma prática sistemática, 

permanente, cotidiana. É aquele que se esmera em manter viva a curiosidade 

sobre o mundo à sua volta; aquele que observa as várias faces do mesmo 

fenômeno, as informações novas, contraditórias e complementares; aquele 

que apura o olhar; aquele que não se contenta com uma só interpretação, 

nem se limita a repetir o que já disseram. O intelectual é aquele que 

manipula, constantemente a mesma interpretação, inserindo-a num campo 

maior, observando suas transformações, dialogando com ela, pensando sobre 

ela em outros contextos próximos e distantes.  

O intelectual é um artista do pensamento, porque dá forma a um 

conjunto de dados, aparentemente sem sentido e desconexo. Onde quer que 

se opere essa complexa arte do pensamento aí está em ação um intelectual. 

Por isso, podemos falar em intelectuais da tradição. Eles são os artistas do 

pensamento que, distantes dos bancos escolares e universidades, 

desenvolvem a arte de ouvir e ler a natureza à sua volta. E a sabedoria? Todos 
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os que transformam informação em conhecimento constroem sabedoria? 

Não! Sabedoria não é o mesmo que conhecimento.  

A sabedoria é como o lodo que mantém viva uma lagoa; é o que 

sobrevive em meio à superpopulação das ideias, dos conceitos, das 

informações. O conhecimento se transforma, porém a sabedoria fica porque 

fala do essencial e permanente que se desdobra nos fenômenos, no 

particular, no fugaz, no instantâneo. Um dos grandes desafios do nosso 

século é saber ler bem um mundo imerso na incerteza. É saber escolher e 

tratar informações; é transformar informações em 'conhecimento pertinente, 

é exercitar, aprender e ensinar uma 'ecologia das ideias e da ação'; é 

compreender sabedorias antigas, que nem por isso estão mortas, porque 

ainda falam do essencial que permanece; é facilitar a emergência de novas 

sabedorias. Saber ler bem o mundo de hoje é fazer uso de nossa inteligência 

geral tão adormecida pelos conhecimentos especializados e pela 

fragmentação do conhecimento; é remodelar o nosso 'pensamento quadrado' 

para fazer renascer um pensar redondo ainda tão vivo em algumas culturas, 

como fala o educador indígena Daniel Mundurucu. Para pensar bem é 

necessário saber ler bem o mundo à nossa volta.  

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Maria da Conceição de; CENCIG, Paula Vanina (Org.). Para 
pensar bem. Natal: Flecha do Tempo, 2007. 65 p. 

 

 

 

 



 

140 
 
 

Vamos refletir e investigar? 

 O conhecimento científico é o único conhecimento 

válido? Justifique. 

 Como você explica um intelectual da tradição 

dominar tantos saberes sem nunca ter frequentado 

uma universidade? 
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AULA 04 – ORIENTAÇÕES PARA O JÚRI SIMULADO 

Objetivos: 

 Orientar os alunos para o júri. 

 Apresentar a proposta do caso simulado. 

Recursos didáticos utilizados: 

 quadro branco; 

 pincel atômico; 

 data show. 

Duração: 50 minutos (1 aula). 

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Caro professor, esse momento será de apresentar a proposta do júri simulado e 

do caso simulado e formar os grupos. Você, professor, mediará esse momento, 

sanando todas as duvidas referentes ao júri simulado. Você tem total autonomia 

de decidir qual momento para realizar essas orientações sobre a atividade. 

 Explique como funciona um júri simulado. 

 Apresente aos alunos os atores e as dimensões as quais os alunos 

deverão assumir para posteriormente se posicionar a partir do ponto 

de vista dessas dimensões. 

 Oriente a formação dos grupos, sugira uma dimensão a ser abordada.  

 Determine o tempo para as pesquisas, orientações, e como as 

apresentações acontecerão. Por fim, determine a data em que será 

realizado o júri simulado. 
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 Pontue para o seu aluno que a persuasão baseada em posicionamentos 

é bastante importante para convencer os demais colegas de que seu 

ponto de vista sobre a problemática é a mais correta. 

 Este material contém um guia para o aluno com instruções do passo a 

passo do júri simulado. Leia-o com eles. 

 Faltando apenas 5 minutos para o término da aula distribua os textos 

complementares, para ajudar aos grupos na fundamentação das ideias 

e organizar o seu posicionamento. 

A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e 

prevenção de doenças é uma das mais antigas formas de prática medicinal 

da humanidade. No início da década de 1990, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) divulgou que 65-80% da população dos países em 

desenvolvimento dependiam das plantas medicinais como única forma de 

acesso aos cuidados básicos de saúde. Atualmente no Brasil a sua 

utilização tem crescido drasticamente. O seu uso pode trazer tanto 

benefícios como também malefícios, lembrando que algumas plantas não 

possuem estudos que comprovem a eficácia das suas propriedades para fins 

medicinais. 

 

Você é a favor ou contra o uso das plantas 

medicinais para tratamentos médicos? 
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GUIA DO ALUNO 

Essa atividade visa simular um júri em sala de aula para que os alunos possam se 

posicionar diante uma problemática a respeito do uso das plantas medicinais para 

tratamento de doenças. 

 Cada grupo deverá representar uma dimensão que se posicionará a 

respeito da problemática. Os alunos por sua vez assumirão o papel de 

atores, que estarão, por sua vez, inseridos nessas dimensões e 

posicionamentos a partir do ponto de vista defendido. 

DIMENSÕES E ATORES DO JÚRI SIMULADO 

DIMENSÃO DOS ASPECTOS POLÍTICOS: 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Tem como objetivo buscar na legislação argumentos a respeito da utilização das plantas 
medicinais e sua regulamentação para o seu uso. 

DIMENSÃO ECONÔMICA: 
Farmacêuticos 

Tem como objetivo buscar argumentos referentes a movimentação da economia com a 
utilização das plantas medicinais. 

DIMENSÃO SOCIAL E CULTURAL: 
População em geral. 

Tem como objetivo buscar argumentos referentes à utilização das plantas medicinais, 
visando incluir o conhecimento tradicional e a cultura das comunidades. 

DIMENSÃO DOS SABERES DA TRADIÇÃO: 
Intelectuais da Tradição. 

Tem como objetivo buscar posicionamentos que corroborem com a utilização das plantas 
medicinais à utilização das plantas medicinais no uso e tratamento de enfermidades. 

Apontar que os saberes tradicionais são formas de conhecimento válidas. 
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PARA PARTICIPAR ATIVAMENTE DO JÚRI SIMULADO, SEU 

GRUPO DEVE 

 Realizar pesquisas em internet, livros, revistas, jornais e outras fontes 

sobre o uso das plantas medicinais. 

 Tratar as informações pesquisadas. 

 Apontar os posicionamentos de forma concatenada, fazendo ligações 

entre as informações obtidas e o seu posicionamento. 

 Pesquisar sobre os possíveis posicionamentos contrários que visam 

uma melhor defesa a respeito da problemática. 

 Apresentar perguntas aos participantes das dimensões que se 

posicionam contrariamente. 

PONTOS IMPORTANTES PARA DISCUSSÃO E POSICIONAMENTO 

NO JURI SIMULADO: 

 Os impactos na economia com a utilização das plantas medicinais. 

 Benefícios trazidos pelas plantas medicinais. 

 Estudos comprovando os efeitos das plantas medicinais no combate a 

enfermidades. 

 Malefícios apontados pelo uso das plantas medicinais. 

 Reações adversas pelo mal-uso das plantas medicinais. 

 Regulamentação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA referente às plantas medicinais. 

JÚRI 

Tem como objetivo buscar observar a apresentação das outras dimensões, quanto a 
organização das ideias e o seu posicionamento, com a finalidade de votar e justificar seu 

voto contra ou a favor. 
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Plantas medicinais 

As plantas medicinais são aquelas que apresentam ação farmacológica, ou seja, ajudam na 
cura ou tratamento de várias doenças. 

Publicado por: Vanessa Sardinha dos Santos em Saúde e Bem-estar 
 

As plantas medicinais são usadas há muito tempo por nossos 

antepassados e são conhecidas por terem um papel importante na cura e 

tratamento de algumas doenças. Em algumas comunidades, essas plantas 

simbolizam a única forma de tratamento de determinadas patologias. Estima-

se que aproximadamente 80% da população do planeta já tenha feito uso de 

algum vegetal para aliviar sintomas de alguma doença. 

As substâncias encontradas nas plantas que permitem a cura ou 

tratamento de doenças variam de espécie para espécie e normalmente estão 

relacionadas com a defesa da planta e com a atração de polinizadores. Essas 

substâncias, quando possuem ação farmacológica, dão à planta a classificação 

de medicinal. 

Dentre as principais substâncias encontradas com ação farmacológica 

em plantas, podemos destacar os alcaloides, mucilagens, flavonoides, taninos 

e óleos essenciais. Os alcaloides atuam no sistema nervoso central e podem 

funcionar como calmantes, anestésicos e analgésicos. 

As mucilagens possuem poder cicatrizante, laxativo, expectorante, entre 

outras funções. Já os flavonoides estão relacionados com a função de anti-

inflamatório, anti-hepatotóxico, entre outras. Os taninos destacam-se pela 

sua ação adstringente e antimicrobiana. Os óleos essenciais, por sua vez, têm 

poder bactericida, cicatrizante, analgésico, relaxante, entre outros. 

As plantas medicinais normalmente são utilizadas após a indicação de 

amigos e familiares, uma vez que poucos médicos indicam o uso desses 

produtos. Elas podem ser usadas frescas, logo após a coleta, ou então secas, 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/alcaloides.htm
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dependendo da espécie e de como ela deve ser preparada. O modo de 

preparo também varia com a espécie e deve ser avaliado cuidadosamente. Em 

alguns casos, por exemplo, utilizar a planta como chá pode fazer com que os 

efeitos dela percam-se. 

O uso das plantas medicinais é grande, principalmente em virtude 

do custo, que é menor que o dos medicamentos encontrados nas farmácias. 

Além disso, muitas pessoas utilizam essas plantas com a falsa ideia de que 

elas apresentam risco menor quando comparadas aos medicamentos. Esse é 

um problema extremamente grave, pois algumas plantas utilizadas 

tradicionalmente nunca foram alvo de estudos toxicológicos e, mesmo assim, 

continuam sendo utilizadas. Além dessa errônea ideia, há ainda a noção de 

que seu uso não apresenta riscos porque elas são utilizadas há centenas de 

anos e por várias pessoas sem causar nenhum dano. 

Hoje em dia encontramos estudos, apesar de não ser a quantidade 

ideal, que procuram comprovar a eficácia de determinadas plantas 

medicinais.  

O uso indiscriminado de plantas medicinais pode trazer sérios riscos à 

saúde, sendo assim, evite o uso de plantas que você não conhece bem e que 

não sejam alvo de estudos. 

Fonte:< http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/plantas-medicinais.htm> 
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Riscos do uso de plantas medicinais 

As plantas medicinais são utilizadas a fim de curar diversos problemas de saúde, 
entretanto algumas podem provocar reações desagradáveis. 

Publicado por: Vanessa Sardinha dos Santos em Saúde e Bem-estar 
 

Frequentemente utilizamos algumas plantas medicinais para 

tratamento de sintomas simples, como cólicas, dores de cabeça e até 

mesmo ressaca. É comum pessoas dizerem que o que é natural não faz mal, 

mas será que essa é uma afirmativa correta? 

Não é recente o uso de plantas para tratar alguns problemas de saúde. 

Mesmo antes da colonização, os índios já utilizavam vegetais na forma de 

infusões e chás. O conhecimento tradicional dessas populações foram sendo 

transmitidos e hoje não há uma pessoa que não conheça pelo menos uma 

planta utilizada com função medicinal. 

Entre as plantas mais utilizadas, podemos citar a camomila, o boldo, 

a carqueja e a erva-cidreira. Diante da grande variedade de plantas usadas 

pela população, podemos considerar poucos os estudos que tentam verificar 

se realmente elas possuem algum poder de cura e quais os riscos da sua 

utilização.   

Algumas possuem suas funções comprovadas, como a carqueja 

(Baccharis trimera), que é indicada para combater principalmente problemas 

hepáticos e do sistema digestório, além de ter efeito analgésico e anti-

inflamatório. Apesar de sua eficácia comprovada, a carqueja, assim como 

diversas plantas, também possui substâncias tóxicas. Ela, apesar de possuir 

baixa toxidade, em altas doses pode desencadear diversos problemas 

incluindo aborto. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/camomila.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/o-uso-boldo.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/capimsanto.htm
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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).  

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.  

Apesar de serem uma solução mais barata para alívio de alguns 

sintomas, devemos 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. 

Apesar de diversas substâncias apresentarem efeito benéfico, o ideal é 

procurar seu médico diante de qualquer sintoma desagradável. Além de 

indicar um medicamento correto, ele poderá averiguar as causas do sintoma 

apresentado.  

Fonte: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/riscos-uso-plantas-medicinais.htm> 

 

 

 

 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/babosa.htm
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Farmacovigilância: um passo em direção ao uso racional 

de plantas medicinais e fitoterápicos 

O uso de plantas medicinais é amplamente difundido e encontra-se 

em expansão pelo mundo. No Brasil, recentemente, foi publicada a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de 

Saúde (SUS), que visa ampliar as opções terapêuticas oferecidas aos usuários 

do SUS, com garantia de acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e outros 

serviços relacionados, com segurança, eficácia e qualidade (Ministério da 

Saúde).   

A toxicidade de medicamentos preparados com plantas pode parecer 

trivial, quando comparada com os tratamentos convencionais, entretanto é 

um problema sério de saúde pública. Plantas medicinais podem desencadear 

reações adversas pelos seus próprios constituintes, devido a interações com 

outros medicamentos ou alimentos, ou ainda relacionados a características 

do paciente (idade, sexo, condições fisiológicas, características genéticas, 

entre outros). Erros de diagnóstico, identificação incorreta de espécies de 

plantas e uso diferente da forma tradicional podem ser perigosos, levando a 

superdose, inefetividade terapêutica e reações adversas. Além disso, o uso 

desses produtos pode comprometer a eficácia de tratamentos convencionais, 

por reduzir ou potencializar seu efeito.  As pesquisas realizadas para avaliação 

do uso seguro de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil são incipientes, 

assim como o controle da comercialização pelos órgãos oficiais em feiras 

livres, mercados públicos ou lojas de produtos naturais. Muitas vezes 

ocorrem adulterações propositais e não declaradas com substâncias 

farmacêuticas potentes como corticóides, antidepressivos e anorexígenos. 

Efeitos adversos também podem advir da contaminação por agrotóxicos, 
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metais pesados e microrganismos. Para registrar essas ocorrências, inclusive 

aquelas reações muito raras, mas severas, um sistema de coleta de dados e a 

organização, avaliação e posterior divulgação das informações coletadas é de 

extrema importância.  Há uma dificuldade de identificar eventos adversos a 

plantas medicinais, tanto pelo usuário como por profissionais de saúde, 

porque não se faz uma correlação direta de seu uso ao sintoma desenvolvido. 

No Brasil, a dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias e 

ervanarias, observados o acondicionamento adequado e a classificação 

botânica (Congresso Nacional, 1973). Além disso, plantas medicinais e seus 

derivados podem ser obtidos na forma de produtos manipulados, 

industrializados cadastrados como alimentos e cosméticos ou registrados 

como medicamentos fitoterápicos e medicamentos dinamizados. 

Atualmente, a Resolução RDC nº 48, de 16 de março de 2004, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), normatiza o registro de 

medicamentos fitoterápicos enquanto que a Resolução RDC nº 4, de 10 de 

fevereiro de 2009, dispõe sobre as normas de farmacovigilância (Anvisa, 

2009a).   

A farmacovigilância visa detectar precocemente eventos adversos 

conhecidos ou não, monitorando também possíveis aumentos na incidência 

dos mesmos. Esse banco de dados recebe notificações de eventos adversos de 

profissionais de saúde ou de usuários cadastrados, por meio de formulários 

de notificação. Os usuários podem também comunicar eventos adversos ao 

profissional de saúde ou para a Vigilância Sanitária Local, que deve, por sua 

vez, repassar essa informação à Anvisa. 

Texto adaptado e retirado do artigo “Farmacovigilância: um passo em 

direção ao uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos”. 
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PLANTAS MEDICINAIS, FITOTERÁPICOS E FITOFÁRMACOS 

A OMS define planta medicinal como sendo todo e qualquer vegetal 

que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas 

com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semi-sintéticos. 

A diferença entre planta medicinal e fitoterápico reside na elaboração da 

planta para uma formulação específica, o que caracteriza um fitoterápico. 

Segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária, em sua portaria nº. 6 de 31 de 

janeiro de 1995, fitoterápico é “todo medicamento tecnicamente obtido e 

elaborado, empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais com 

finalidade profilática, curativa ou para fins de diagnóstico, com benefício 

para o usuário. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos do 

seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. É 

o produto final acabado, embalado e rotulado. Na sua preparação podem ser 

utilizados adjuvantes farmacêuticos permitidos na legislação vigente. Não 

podem estar incluídas substâncias ativas de outras origens, não sendo 

considerado produto fitoterápico quaisquer substâncias ativas, ainda que de 

origem vegetal, isoladas ou mesmo suas misturas”. Neste último caso 

encontra-se o fitofármaco, que por definição “é a substância ativa, isolada de 

matérias-primas vegetais ou mesmo, mistura de substâncias ativas de origem 

vegetal”. Com relação aos fitoterápicos, existem pontos que merecem 

atenção especial e serão abordados neste trabalho enfocando a presença de 

substâncias “não identificadas”, adulterantes, diluentes, ou simplesmente 

misturas com outros extratos vegetais. Neste último caso, existe a 

possibilidade do comprometimento da qualidade do fitoterápico, um 

assunto que vem sendo abordado recentemente em publicações científicas. 

No caso da comercialização popular de plantas medicinais, muitos cuidados 

(válidos até mesmo para plantas de uso milenar) são relevantes, tais como 
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identificação errônea da planta (pelo comerciante e pelo fornecedor), 

possibilidades de adulteração (em extratos, cápsulas com o pó da espécie 

vegetal, pó da planta comercializado em saquinhos), interações entre plantas 

medicinais e medicamentos alopáticos (que possam estar sendo ingeridos 

pelo usuário da planta), efeitos de superdosagens, reações alérgicas ou 

tóxicas. 

Texto retirado do artigo “plantas medicinais: cura segura?”. 

REFERÊNCIAS 
VEIGA JUNIOR, Valdir F.; PINTO, Angelo C.; MACIEL, Maria Aparecida 
M.. Plantas medicinais: cura segura?. Química Nova, [s.l.], v. 28, n. 3, p.519-
528, jun. 2005. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0100-
40422005000300026. 
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AULA - 5 – JURI SIMULADO 

Objetivos 

 Trabalhar as relações CTS por meio da estratégia de ensino júri 

simulado. 

 Possibilitar aos estudantes desenvolver a capacidade de argumentar e 

comunicar os saberes adquiridos. 

  Estimular o pensamento crítico e a tomada de decisão diante de 

problemática das plantas medicinais. 

  Avaliar a aplicação da sequência didática no processo de 

aprendizagem dos estudantes. 

Recursos didáticos utilizados: 

 quadro branco; 

 pincel atômico; 

 data show; 

 caneta; 

 papel. 

Duração: 100 minutos (2 aulas).  

ORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Caro professor agora é a vez dos alunos. Nesta atividade os alunos aplicarão os 

conhecimentos adquiridos nas aulas e nas pesquisas realizadas, na qual eles se 

posicionaram diante a problemática apresentada, com base na dimensão 

defendida e nas pesquisas realizadas de acordo com as orientações. 
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 Organize a sala e a turma para a realização do júri simulado. 

 Estipule em torno de 5 minutos para que cada dimensão apresente 

seus pontos de vistas baseados em argumentos. 

 Se necessário disponibilize mais 2 minutos para cada dimensão para 

uma possível réplica. 

 Ao fim do júri simulado, os alunos vão votar favoráveis ou contrários 

à problemática discutida. 

EXERCENDO O PODER DE DECISÃO 

Com base nos argumentos e pontos de vista apresentados no júri simulado, 

bem como os conhecimentos adquiridos durante as aulas, você se 

posicionará contrário ou a favor da utilização das plantas medicinais no 

tratamento de enfermidades.  

Qual é a sua posição? 

A FAVOR (   )    CONTRA (   ) 

Justifique sua posição! 
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AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Caro professor, agora é a hora de os alunos avaliarem a sequência didática como um 

todo e também sugerir como podemos melhorar. Lembre-se!!! O professor é um eterno 

aprendiz. 

 Distribua a ficha de avaliação para cada um dos alunos. 

 Explique para a turma que se trata de uma ficha avaliativa da 

sequência de atividades desenvolvidas, eles terão agora como avaliar 

como foi essa experiência para eles. Pontue para os alunos que é de 

extrema relevância para o desenvolvimento do trabalho e o 

aprimoramento das estratégias de aprendizagem desenvolvidas na sala 

de aula. 

 Agradeça a valiosa participação e o seu empenho em todo o processo 

de desenvolvimento da sequência didática. 
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FICHA AVALIATIVA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ALUNO: __________________________________________ 

1-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUA NOTA: ___________________ 

2- As atividades desenvolvidas sobre os saberes da tradição e as plantas 

medicinais trouxeram alguma novidade para você? O que você 

aprendeu? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

3- Você sentiu alguma dificuldade no decorrer das atividades ou em mais 

de uma atividade? Quais? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

4- Que sugestões você daria para melhorar as atividades propostas? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DO PRODUTO EDUCACIONAL PARA O 

PROFESSOR/A 

 

Professor/a, chegou a sua vez de nos avaliar!  

Conte-nos um pouco sobre a sua experiência com o produto educacional neste 

questionário e nos  ajude a aprimorar o nosso material.  

Desde já agradecemos por escolher esse material para trabalhar com seus alunos! 

Obrigado! 

 

Nome completo:  

Graduação:  

Pós-Graduação:  

Disciplinas que ministra atualmente/ nível: 

Instituição em que trabalha: 

1. A temática plantas medicinais é adequada para ensinar o conceito de soluções? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Os textos utilizados são adequados para se trabalhar com os alunos o conceito de 

soluções a partir da temática plantas medicinais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. O júri simulado, em sua opinião, conseguiu fazer com que se discutisse de forma 

clara questões sobre o conhecimento científico e conhecimento popular, trabalhando as 

relações CTS? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. As ações didáticas utilizadas proporcionaram uma contextualização no ensino de 

soluções? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Qual a sua percepção sobre o tempo de aplicação da sequência didática?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

162 
 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Você professor percebeu um maior interesse dos alunos no ensino do conceito de 

soluções? Despertou uma reflexão crítica e/ou capacidade de analise?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. No geral, quais pontos positivos e negativos da Sequência Didática são possíveis 

destacar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Quais as suas sugestões professor para aprimorar o produto educacional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO: 

INVESTIGANDO OS SEUS CONHECIMENTOS 
 

1) Você já aprendeu algo com as pessoas mais velhas de sua família ou de sua 

comunidade? Cite exemplos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Na sua família ou comunidade, existem conhecimentos transmitidos de pais para 

filhos? Caso haja, dê um exemplo. Você acha importante esse tipo de 

conhecimento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) O que você sabe sobre plantas medicinais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Você já tomou chá? Em caso afirmativo, diga qual tipo de chá e com qual 

intuito. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Na sua casa, quando você fica doente, utiliza algum tratamento ou 

medicamento? Qual/is? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6)  Leia a história em quadrinhos
19

 a seguir para responder o que se pede. 

 

19 
 Para elaboração da história em quadrinhos foi utilizado o site <www.pixton.com/br>. O 

quadrinho está disponível em: <https://Pixton.com/hq:331pwcsb> para visualização. 

http://www.pixton.com/br
https://pixton.com/hq:331pwcsb
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Você sabe a diferença entre os chás e as medicações vendidas em farmácias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

PRODUZINDO UMA SOLUÇÃO 

 

MATERIAL: 

 1 Almofariz; 

 1 Pistilo; 

 1 Prensa 

 2 Becker 500 mL; 

 1 Becker 100 mL; 

 1 Bastão de vidro; 

 700 ml de água;  

 Folhas de Hortelã 

PROCEDIMENTO: 

I – Coloque as folhas de hortelã no almofariz e com ajuda do pistilo amasse 

as folhas até que se perceba que o princípio ativo das folhas está saindo. 

II – Em seguida coloque uma porção na prensa e aperte captando o 

princípio ativo em um Becker de 100 mL que estará posicionado logo abaixo 

da prensa. Repita o processo até obter 50 mL. 

III – Explique que esse primeiro processo de retirar o principio ativo da 

hortelã é chamada de extração. Apresente a estrutura molecular da hortelã 

para os alunos, importante também explicar as suas propriedades. 

IV – Preencha o Becker com 400 mL de água. Em seguida adicione o 

princípio ativo da hortelã até que a coloração esteja bem forte. Utilize o 

bastão de vidro para mexer a água com o principio ativo e observe.  

V – Retire 200 mL da mistura que está no Becker e transfira para um novo 

Becker. Em seguida comece a adicionar água até completar 500 mL. 
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 Fonte: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc36_3/03-QS-47-13.pdf. 

Vamos refletir e investigar? 

 Após a adição do princípio ativo da hortelã na água 

o que você observou?  

 Após a retirada de 200 mL do primeiro Becker para 

o segundo e começar adicionar água novamente o 

que você observou? 

 Como você interpreta os resultados obtidos? 

Apresente suas hipóteses. 

 

 

 

 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc36_3/03-QS-47-13.pdf

