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RESUMO 

 

O ensino de Química em várias escolas públicas ainda é caracterizado por uma organização 

curricular centrada em conteúdos específicos, ministrados por meio de uma metodologia 

tradicional que segue o modelo transmissão-recepção, sem levar em consideração o cotidiano 

dos alunos. Baseado no apresentado é necessário que ocorram mudanças nesta percepção de 

ensino, de modo que o aluno se torne ativo e participativo na assimilação do conhecimento. 

Entre as metodologias que podem aprimorar e mudar essa concepção tradicional têm-se a 

contextualização e a experimentação, usando como recurso os produtos naturais. Ante o 

exposto, o objetivo desse trabalho foi utilizar os produtos naturais como um recurso didático 

no ensino de Química a partir da contextualização e da experimentação. Essa pesquisa apresenta 

uma abordagem qualitativa, um caráter exploratório quanto ao objeto e no que se refere aos 

procedimentos técnicos, a classificamos como participante. A presente pesquisa foi 

desenvolvida a partir de uma sequência didática, composta por 9 momentos, em uma escola 

estadual da rede pública de ensino da Paraíba, localizada na cidade de Areia – PB, tendo como 

participantes 32 alunos do 3º ano do Ensino Médio, dos turnos manhã e tarde. As formas 

utilizadas para produzir os dados se basearam na observação in loco, diários de bordo, 

fotografias, imagens, áudios e vídeos. Os dados produzidos foram analisados por meio da 

Análise de Conteúdo. Com os resultados obtidos percebemos que o emprego da 

contextualização e da experimentação, utilizando os produtos naturais, foi capaz de auxiliar o 

processo ensino-aprendizagem, pois verificamos a evolução conceitual dos alunos relacionados 

à diferenciação dos produtos naturais de outros tipos de produtos, às finalidades e 

funcionalidades dos produtos naturais e às técnicas de extração e separação de substâncias 

presentes nos produtos naturais. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Contextualização. Experimentação. Produtos naturais. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The Chemistry teaching in many public schools is still characterized by a curricular 

organization focused on specific content, through a traditional methodology that follows the 

transmission-reception model, without taking into consideration the daily life routine of the 

students. Based on what has been presented, changes are necessary to occur in this teaching 

perception for the students to become active and participative in the knowledge assimilation. 

Among the methodologies that can improve and change this traditional conception are 

contextualization and experimentation, using natural products as a resource. Therefore, the 

objective of this research was to use natural products as a didactic resource in the Chemistry 

teaching based on contextualization and experimentation. This research had an exploratory 

character; - with a qualitative approach and was classified as a participating research according 

to the technical procedures. The research was developed from a didactic sequence, composed 

of 9 moments in a state school in the public education system of Paraíba, located in the city of 

Areia - PB, with 32 students from the 3rd year of high school, from the morning and afternoon 

shifts participated in this research. The methods used to collect the data were based on on-site 

observation, logbooks, photographs, images, audios, and videos. The collected data were 

analyzed using Content Analysis. We concluded that the use of contextualization and 

experimentation, using natural products, was able to assist the teaching-learning process, as we 

verified the conceptual evolution of students related to the differentiation of natural products 

from other types of products, for the purposes and functionalities of natural products and the 

extraction techniques and separation of substances present in natural products. 

 

Keywords: Chemistry teaching. Contextualization. Experimentation. Natural products. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para ser franco, meus pais nunca foram tão presentes em relação a minha vida escolar. 

Como somos de uma família humilde, eles trabalhavam o dia inteiro na roça e no período da 

noite precisavam cuidar da casa, dos filhos e descansar. Provavelmente por isso eles nunca me 

chamaram atenção em relações às atividades escolares. Sempre fui e voltei da escola sozinho e 

da mesma forma sempre realizei minhas atividades e tarefas escolares. 

 Os fatos relatados não me entristecem em nada, pois tenho em mente que meus pais 

fizeram o máximo que puderam para o meu desenvolvimento e por isso sou grato. Acredito que 

por isso consegui minha independência e autonomia tão rápido.  

Recordo pouco da minha infância em relação às salas de aula, porém, em cadernos do 

pré-escolar e da alfabetização que minha mãe insiste em guardar vejo o quanto gostava das 

cores, artes e do uso da imaginação. Mas o que isso tem a ver com química? Para quem nem 

imaginava saber o significado de termos científicos era o primeiro contato distante com uma 

ciência que envolve as cores e a ausência dela, como também a constituição e formação da 

matéria, que somente era proporcionada com imaginação. 

 Nas séries seguintes do ensino fundamental o meu interesse pelas ciências aumentou, 

tive meus primeiros contados com questões ambientais, poluição da água, enzimas, 

carboidratos, fórmulas. Ao cursar a disciplina de Ciências tudo foi chamando minha atenção, 

tornando-se algo admirável, principalmente porque eram conteúdos e curiosidades que eu tinha 

no dia a dia e isso me instigava a desenvolver trabalhos e apresentá-los em sala, queria saber 

cada vez mais o porquê das reações e como elas influenciavam na nossa vida.  

Ah! A Química, minha paixão! Sim, foi uma história de amor, que tive certeza na última 

série do ensino fundamental e se consolidou de fato no ensino médio graças a uma professora 

fantástica, que acreditava nos seus alunos e que sempre nos incentivava, além de defender 

arduamente o ensino de química. 

Além da motivação da minha professora, a curiosidade e a novidade me atraiam ao 

pensar nas infinitas aplicações da química. Eu, enquanto aluno, queria isso, desejava ser um 

profissional dessa área, me sentia motivado a descobrir mais, via futuras contribuições e me 

espelhava no quanto minha professora se sentia motivada em fazer o que gostava. 

Ao encerrar o ensino médio, a escolha foi clara, prestei exame em três Instituições de 

Ensino Superior (IES) diferentes, sendo que em duas delas o curso escolhido foi Química o 

resultado não poderia ter sido diferente: gabaritei as questões de Química e consegui aprovação 

no curso desejado. 
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No ano de 2013, eu, jovem de classe média baixa, com dois salários mínimos para seis 

pessoas em casa, tendo estudado a vida toda em escola pública, não com revolta ou menosprezo, 

mas com uma gratidão imensa por superar cada dificuldade imposta, recebo o resultado da 

aprovação em três IES e a escolha já era óbvia. Início o ensino superior na Universidade Federal 

da Paraíba, no Centro de Ciências Agrárias, Campus II localizado na cidade de Areia – PB, no 

curso de Licenciatura Plena em Química.  

O mais cômico do início da graduação era quando amigos me perguntavam sobre a 

minha escolha de curso, e logo após serem respondidos, me interrogavam se eu era louco. Isso 

pelo fato da química em si sempre ser rotulada como algo de extrema dificuldade, com poucos 

interessados. Sobre isso, posso confirmar, é de fato um curso difícil, estressante, a capacidade 

do discente é testada constantemente, é exigido sua adequação em diferentes situações e 

principalmente uma paciência imensa para a junção de problemas internos e externos. 

Durante a graduação participei de vários projetos na área da química, inicialmente no 

Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX1), com o projeto “Educação Ambiental na escola: 

possibilitando aos docentes e discentes novas posturas perante o gerenciamento dos resíduos 

sólidos – Ano V”, que tinha como finalidade proporcionar, por intermédio da prática da 

Educação Ambiental, meios para a sensibilização e conscientização dos discentes e docentes 

de uma escola pública estadual do município de Areia (PB) quanto à importância da gestão dos 

resíduos sólidos. 

O segundo projeto foi o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID2), cujo objetivo era promover a integração entre educação superior e educação básica 

nas escolas estaduais, incentivando a formação de professores em nível superior para a 

educação básica e contribuindo para a valorização do magistério. Em seguida, participei do 

Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC3), que se referia a Análise 

Bioquímica e Fitoquímica de Produtos Naturais, cujo objetivo era isolar o princípio ativo ou a 

substância que representasse benefícios para o ser humano ou para a química, enquanto ciência. 

Continuando a vivência acadêmica, participei de mais um projeto, também do 

PROBEX4, intitulado “Investigação dos usos preponderantes e monitoramento da qualidade da 

água em fontes hídricas utilizadas pela população areiense” que buscava monitorar a qualidade 

físico-química da água de fontes hídricas utilizadas pela população do município de Areia-PB. 

                                                           
1 Coordenado pela Profa. Dra. Maria Betania Hermenegildo dos Santos.  
2 Coordenado pela Profa. Dra. Maria Betania Hermenegildo dos Santos. 
3 Coordenado pela Profa. Dra. Yanna Karolina Telles  
4 Coordenado pela Técnica Tereziana Silva da Costa e pela Profa. Dra. Maria Betania Hermenegildo dos Santos. 
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Por último, fiz parte do Programa Residência Pedagógica (RP5), que tinha como objetivo 

aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento 

de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzissem o licenciando a exercitar de forma 

ativa a relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e 

diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias. 

Todos esses projetos me acrescentaram uma diversidade de conhecimento na área de 

Química. E dentre esses, o que mais me chamou a atenção, foi o que envolvia os produtos 

naturais. Me facionou o fato de obter produtos químicos a partir de materiais tão próximos do 

meu dia-a-dia e principalmente a sua vasta aplicação em termos de benefícios, uma vez que 

tudo na minha residência se resolve inicialmente com a ingestão de chás, pomadas de ervas, 

folhas terapêuticas entre outros. 

Quando se fala em produtos naturais, a biodiversidade é a sua fonte de matéria-prima, o 

que países como o Brasil tem em abundância em suas florestas tropicais, detendo, 

aproximadamente, um terço da flora mundial (CARCARÁ et al., 2005). Este dado merece 

destaque, uma vez que todos os produtos naturais utilizados como indicadores, corantes e 

inseticidas naturais nos experimentos nessa pesquisa, pertencem à flora regional. 

Em um estalo de pensamento, me veio a seguinte interrogação: por que não usar 

produtos naturais para ensinar química? Ao mesmo tempo da interrogação me veio lembranças 

do ensino médio e a falta que esse conhecimento me fez para relacionar esse conteúdo com o 

cotidiano. Segundo Amaral et al. (2009), o mundo exige que o indivíduo seja capaz de 

compreender os fenômenos da natureza, possibilitando uma autonomia crítica para interferir 

nas decisões do cotidiano social. Para que isto ocorra é necessário superar o ensino tradicional, 

sendo este um dos principais meios de fazer com que esses indivíduos tenham uma melhor 

compreensão das Ciências da Natureza, especificadamente a Química. 

Mas qual seria a maneira de fazer essa intervenção no ensino de Química, uma vez que 

ao analisar o currículo e o Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, durante a disciplina 

de Estágio Supervisionado IV e o programa do RP, esses não apresentam a Química dos 

produtos naturais? Além disso, as escolas públicas da cidade de Areia-PB não possuem 

laboratório. Então, pensei na parceria entre o programa do RP e o desenvolvimento do meu 

Trabalho de Conclusão de Curso, na escola da rede pública de ensino que estudei durante 13 

anos e na possibilidade de utilizar adaptações para a execução dos experimentos. 

                                                           
5 Coordenado pela Profa. Dra. Maria Betania Hermenegildo dos Santos. 
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Durante as observações realizadas no PIBID e no RP percebi que o modelo de ensino 

utilizado na disciplina de Química era o tradicional (transmissão-recepção) e a ausência da 

contextualização proporcionava um papel negativo na construção da aprendizagem dos alunos. 

Segundo Fernandes et al. (2017), ao longo do tempo, as atividades baseadas na contextualização 

desempenharam diversas funções didáticas de acordo com o modelo de ensino-aprendizagem 

adotado no ambiente escolar. 

Ante o exposto, decidimos trabalhar com a contextualização e a experimentação por 

serem metodologias importantes para a aprendizagem, por relacionarem a teoria, a prática e o 

cotidiano dos alunos. Segundo Lucas et al. (2013), a abordagem experimental se mostra como 

uma tentativa de amenizar a ausência de laboratórios nas instituições de ensino público, além 

de ser uma estratégia para a criação de problemas relacionados ao cotidiano do aluno, abrindo 

um leque tanto para a contextualização, como para o estímulo a indagações a respeito da 

observação do conteúdo (KUPSKE, 2014). 

Dito isto, o objetivo geral desta pesquisa foi utilizar produtos naturais como um recurso 

didático no ensino de Química a partir da contextualização e da experimentação. E para alcançar 

tal objetivo foram elaborados os seguintes objetivos específicos: auxiliar na diferenciação dos 

produtos naturais de outros tipos de produtos; demonstrar as finalidades e funcionalidades dos 

produtos naturais; apresentar técnicas de extração de substâncias presentes nos produtos 

naturais e, por último, descrever os métodos de separação das substâncias dos produtos naturais. 

Assim, organizamos este trabalho em cinco capítulos para a melhor compreensão das 

ideias. No primeiro capítulo se encontra a introdução com as justificativas e motivos pelo qual 

escolhi a licenciatura e esta pesquisa e os objetivos. No segundo capítulo apresento o referencial 

teórico, sobre o uso da contextualização, da experimentação e dos produtos naturais no Ensino 

de Química. No terceiro capítulo descrevo o percurso metodológico, sendo esse composto pela 

classificação da pesquisa, caracterização da escola e dos participantes, procedimentos éticos, 

sequência didática e produção e análise de dados. No quarto capítulo exponho os resultados 

obtidos e os discuto. E, finalmente, no quinto capítulo, apresento as minhas considerações 

finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Experimentação no ensino de Química 

O ensino tradicional baseado no modelo transmissão-recepção é uma das principais 

preocupações dos pesquisadores da área de Ensino de Ciências e, especificamente, de Química, 

por ter se apresentado como uma metodologia que dificulta o processo ensino-aprendizagem 

(SILVA et al., 2015).  

Costa et al. (2017) afirma que, para diminuir essas dificuldades e fazer com que o aluno 

seja capaz de aprender de maneira eficaz e concreta, deve-se utilizar metodologias como a 

contextualização e/ou a experimentação, pois desde o século XVII a experimentação se 

apresenta como uma metodologia eficiente para o ensino, sobretudo das Ciências da Natureza.  

Considerando os aspectos epistemológicos, Silva (2019) relaciona a experimentação 

como um suporte da Ciência para a sua evolução, atribuindo os conceitos dos métodos 

derivados da racionalização, da indução e da dedução. Assim, hoje, podemos utilizar de tal 

metodologia específica – experimentação – nas aulas de Química para que se tenha uma maior 

relação entre a teoria e a prática no processo ensino-aprendizagem.  

Por isso, no intuito de reafirmar essa relação entre teoria-prática no Ensino das Ciências 

Naturais – Biologia, Física, e Química –, a experimentação pode ser um método eficiente para 

trabalhar conteúdos em sala de aula e para a resolução de problemas reais que permitam uma 

aprendizagem significativa. Nesse contexto, Lacerda et al. (2016) afirma ser necessário 

desenvolver atividades experimentais na disciplina de Química, uma vez que essas podem 

proporcionar aos estudantes a compreensão científica das informações contidas nos conteúdos 

estudados em sala de aula  

Segundo Pinheiro et al. (2015), a experimentação é classificada como um dos principais 

alicerces para o Ensino de Química por despertar um forte interesse nos diversos níveis de 

escolarização, pois os alunos costumam relacioná-las ao seu dia-a-dia, chamando a sua atenção 

e aguçando a sua curiosidade. 

Kupske (2014); Ferreira et al. (2016) relatam que a experimentação no Ensino de 

Química se apresenta como uma excelente estratégia para a criação de problemas relacionados 

ao cotidiano dos alunos, abrindo um leque tanto para a contextualização como para o estímulo 

a indagações a respeito da observação e do conhecimento científico relacionados aos conteúdos. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe que no Ensino Médio a área de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias garanta aos estudantes o desenvolvimento de 

competências específicas, as quais estão divididas em três segmentos: 
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1: Analisar fenômenos naturais e processos 

tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações 

individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos 

socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou 

global. 

 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2: Construir e utilizar interpretações sobre a 

dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões 

sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar 

decisões éticas e responsáveis. 

 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3: Analisar situações-problema e avaliar aplicações 

do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando 

procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções 

que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 

descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de 

diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) 

(BRASIL, 2018, p. 553). 

 

Cada competência se relaciona com habilidades previstas na BNCC ressaltando que para 

um ensino significativo é necessário que os conteúdos ultrapassem a memorização de nomes, 

fórmulas e processos. Segundo Brasil (2018) deve-se apresentar conteúdos-problemas, de 

forma a serem resolvidos, construindo um ensino dinâmico e um conhecimento significativo. 

Essas competências e habilidades trazidas na BNCC corroboram com as propostas 

experimentais dessa pesquisa, uma vez que o documento cita que a experimentação permite ao 

aluno a tomada de decisão, coleta de dados significativos, possibilitando a verificação ou 

proposição hipóteses explicativas e de possíveis resultados (GONÇALVES, 2019). 

Muitos professores vêm discutindo sobre a atuação da experimentação no ensino de 

Química avaliando sua contribuição para a formação de conceitos, bem como para o perfil 

educacional dos discentes, provavelmente por despertar a curiosidade do discente de forma 

satisfatória (LISBOA, 2015; LACERDA et al., 2016; SILVA, 2019).  

Apesar das contribuições da experimentação, os professores de Química relatam 

dificuldades para realizar as atividades experimentais devido às condições de infraestrutura das 

escolas (falta de recursos e materiais), principalmente das escolas públicas. Sobre isso, Santana 

et al. (2019, p. 9) acrescenta que 

 

Existe um grande desinteresse dos alunos, há falta de espaço adequado nas escolas e 

laboratórios equipados para realização de aulas práticas. As escolas estaduais do 

município não oferecem uma estrutura física de qualidade para atender o professor, 

para que o mesmo possa desenvolver uma aula prática onde através da experiência os 

alunos possam realizar experimentos no qual possam unir a teoria com a prática em 

sala de aula, de modo que a assimilação do conhecimento aconteça de forma 

significativa por permitir que os alunos relacionem o conteúdo ensinado com a sua 

realidade. 

 



17 

Para solucionar parte desses problemas, Pinheiro et al. (2015) cita como estratégia a 

utilização de adaptação de ambientes e recursos audiovisuais, utilizando experimentos que 

sejam financeira e operacionalmente acessíveis à realidade das escolas brasileiras.  

De acordo com Prsybyciem (2015), há diversos modelos de experimentação como a 

investigativa, a demonstrativa, a ilustrativa e a descritiva. A pesquisa em questão se baseia na 

experimentação investigativa que, segundo o autor citado, deve apresentar ao aluno uma 

situação problemática, dando-lhe autonomia de propor hipóteses, discuti-las, testá-las, 

reformulá-las ou reprová-las, sob a mediação do professor. 

Segundo Lima (2017). 

 

O ensino por investigação envolve tarefas múltiplas como: a realização de 

observações; a colocação de questões; a pesquisa em livros e outras fontes de 

informação; o planeamento de investigações; a revisão do que já se sabe sobre a 

experiência; a utilização de ferramentas para analisar e interpretar dados; a 

exploração, a previsão e a resposta à questão; e a comunicação dos resultados (LIMA, 

2017, p. 23). 

  

 De tal maneira, consideramos a experimentação investigativa propícia para se trabalhar 

nas aulas de Química, uma vez que possibilita tanto ao professor um pensamento crítico-

reflexivo de seu planejamento das aulas, quanto para os estudantes, pois ambos sairão do papel 

de transmissores e receptores de informações, respectivamente, para exploradores. Assim, tal 

metodologia específica do Ensino de Química, quando aliada a Contextualização, favorece a 

aprendizagem de conteúdos científicos e aprimora as relações com o cotidiano dos estudantes. 

Por esse motivo, abordaremos no tópico seguinte a contextualização no ensino de Química, na 

tentativa de traçarmos um alinhamento e dialogarmos entre/com as metodologias que aqui serão 

utilizadas.  

 

2.2 Contextualização no ensino de Química 

A contextualização como metodologia de ensino surgiu no Brasil com a reforma do 

Ensino Médio. Configurado nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), com a definição 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais e mais recentemente nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2012): 

 

As leis visam um ensino de química centrado na interface entre informação científica 

e contexto social. Entretanto, contextualizar não é promover uma ligação artificial 

entre o conhecimento e o cotidiano do aluno. Na verdade, deve-se utilizar o conteúdo 

de Química na perspectiva social, visando à formação do cidadão e o exercício de seu 

senso crítico (BRASIL, 2012, p, 13). 
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Várias pesquisas na área de Ensino de Ciências têm argumentado que a aprendizagem 

de um conteúdo químico se torna mais eficaz quando acontece por meio de uma 

contextualização (JESUS, 2017). No Ensino de Química, a contextualização, segundo Costa et 

al. (2017), assume três diferentes concepções: I) a contextualização como estratégia para 

facilitar a aprendizagem; II) o desenvolvimento de atitudes e valores para a formação de um 

cidadão crítico; e III) a descrição científica de fatos e processos do cotidiano do aluno. 

Jesus (2017) afirma que deve ser modificada a metodologia utilizada para ministrar os 

conteúdos químicos, do modelo transmissão-recepção, para um que tenha como base a 

contextualização, voltada para os contextos diversos – social, cultural e histórico, objetivando 

torná-la uma metodologia capaz de colaborar com eficácia para a aprendizagem sobre Química 

e ainda outros aspectos. Segundo esse autor: 

 

Todavia, uma análise mais aprofundada nos permite perceber que a contextualização 

favorece ainda outros aspectos e, dentre eles, a formação de um aluno crítico, que 

possa exercer com plenitude sua cidadania (JESUS, 2017, p. 3). 

 

Nesse contexto, Oliveira et al. (2017) cita que os conteúdos abordados em sala de aula 

devem ter uma significação humana e social, de maneira a interessar, provocar e permitir ao 

aluno uma visualização mais autônoma e própria do mundo físico e social. 

Com o foco em aproximar os conhecimentos científicos dos conteúdos químicos e do 

cotidiano dos alunos, a contextualização possibilita a esse interpretar o mundo a sua volta dando 

significado aos fenômenos estudados e observados em seu dia a dia (OLIVEIRA et al., 2017). 

Jesus (2017) cita que 

 

Na perspectiva do Ensino de Química, a contextualização torna-se uma ferramenta 

poderosa para a formação de um aluno apto a discutir os assuntos relativos à Química 

que estão relacionados à sua realidade cotidiana, gerando assim oportunidades para 

que ele desenvolva e manifeste também seus próprios pontos de vista relacionados à 

análise crítica de tal realidade (JESUS, 2017, p. 3). 

 

A não contextualização dos conteúdos químicos pode ser classificada como um 

problema que, por sua vez, é caracterizado como responsável pelo alto nível de rejeição do 

estudo desta ciência pelos alunos. Por este motivo, é imprescindível destacar a importância de 

abordar um ensino da Química contextualizado, demonstrando a praticidade de novas 

metodologias (OLIVEIRA et al., 2017). 

Dessa forma, devemos utilizar a contextualização como metodologia, uma vez que 

desperta o interesse do discente, por trazer para a sala de aula sua realidade. Se tratando do 
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ensino de Química, a contextualização usando os conteúdos Produtos Naturais, apresenta-se 

como uma alternativa, por correlacionar a Química com o dia a dia dos alunos. 

 

2.3 Produtos Naturais para o ensino de Química 

Considerando as discussões sobre experimentação e contextualização, pensamos em 

alinhá-las como possibilidade de ensino de diferentes conteúdos, a partir da Química de 

Produtos Naturais. Por isso, é necessário situarmos brevemente o que esta área da Química 

estuda.  

Deste modo, a Química dos Produtos Naturais estuda os compostos orgânicos 

provenientes de metabolismos secundários de seres vivos, animais, vegetais e micro-

organismos, sendo reconhecida como de extrema importância na área da pesquisa em Química 

(NAVARRO, 2015). 

Por serem importantes constituintes de reações químicas, os produtos naturais 

apresentam atividades biológicas de infinitas aplicações, podendo ser utilizados também na área 

de Ensino. Desde a antiguidade os produtos naturais são utilizados, como mostra Firmo et al. 

(2012, p. 13): 

A utilização de plantas com fins medicinais era comum na Idade Média, mas os 

primeiros registros remontam há milênios. Acredita-se que a flora mundial esteja entre 

250 mil e 500 mil espécies. O Brasil contribui com 120 mil espécies, a grande maioria 

na região Amazônica das quais o saber popular selecionou cerca de duas mil como 

medicinais. Dessas, apenas 10% foram cientificamente investigadas do ponto de vista 

Químico – Farmacológico. 

 

Segundo Navarro (2015), os produtos naturais podem ser trabalhados numa perspectiva 

interdisciplinar com a química orgânica (variedade estrutural das moléculas), a química 

analítica (métodos de extração, separação e isolamento) e outras áreas, podendo ser aplicados 

aos vários níveis de ensino por meio da experimentação e de estratégias didáticas, como no 

isolamento de compostos aromáticos e pigmentos por meio de matérias totalmente acessíveis 

como plantas, legumes e flores, ressaltando a importância que tem para o dia a dia dos alunos, 

como inseticidas ou até mesmo para a medicina tradicional e popular, no caso dos chás de ervas. 

Segundo Benite et al. (2017), a utilização de produtos naturais em atividades 

experimentais favorece o ensino de Química Orgânica, em termos de dinamicidade, com mais 

participações, constituindo-se deste modo como um instrumento eficaz na transmissão do 

conhecimento e como recurso pedagógico capaz de interferir no processo ensino-aprendizagem 

do aluno. 
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A química dos produtos naturais no ensino médio deve possibilitar aos estudantes uma 

compreensão mais apurada da vida no planeta e dos materiais do cotidiano que os cercam. Nesta 

etapa, o desafio é ensinar conceitos, características dos compostos, suas aplicações, meios de 

obtenção e identificação e como reagem quimicamente, aproximando os estudantes dos 

fenômenos relacionados a esses conhecimentos, enfatizando e contextualizando os aspectos 

sociais e de sustentabilidade, presente em nosso cotidiano (VALENTIM et al., 2016). 

Na literatura, alguns autores têm se preocupado em explorar o potencial dos corantes e 

indicadores naturais, para o Ensino de Química empregando na extração de pigmentos de flores, 

plantas e frutos de origem vegetal, tratando de mudanças de coloração em conceitos de química 

verde (LUCAS et al., 2013). 

Os indicadores naturais ácido-base, ou indicadores de Potencial Hidrogeniônico ou 

simplesmente indicadores de pH são substâncias orgânicas fracamente ácidas (indicadores 

ácidos) ou fracamente básicas (indicadores básicos) que apresentam cores diferentes para suas 

formas protonadas e desprotonadas; isto significa que mudam de cor em função do pH do meio 

onde estão. Por apresentar cores diversas de acordo com a acidez ou basicidade do meio em 

que se encontra, o extrato da flor de hibiscos mostra-se um bom indicador universal de pH 

(SILVA et al., 2015). 

 Um corante natural é uma substância corada extraída apenas por processos físico-

químicos (dissolução, precipitação, entre outros) ou bioquímicos (fermentação) de uma 

matéria-prima animal ou vegetal. Esta substância deve ser solúvel no meio líquido onde vai ser 

mergulhado o material a tingir. Atualmente os corantes naturais são empregados na indústria 

alimentícia e de bebidas, uma vez que não têm toxidez, não apresentando danos à saúde e 

possibilitando uma qualidade de vida melhor para o usuário, além de auxiliar na conservação 

do meio ambiente (CERQUEIRA, 2018). 

Algumas substâncias naturais possuem mecanismos de defesa contra parasitas. O 

inseticida natural é uma alternativa de controle de pragas, visando a redução do uso ou 

substituição completa dos inseticidas químicos, uma vez que estes são responsáveis pela 

degradação da vida microbiana e outras de funções vitais no desenvolvimento das plantas. A 

partir do seu isolamento, o princípio ativo de certas plantas atua como agente tóxico para 

diversos insetos (MENDES et al., 2016). 

Sendo assim, defendemos o uso dos produtos naturais associado às metodologias da 

contextualização e da experimentação, por acreditarmos ser uma alternativa capaz de tornar o 

aluno ativo e participativo na formação do seu conhecimento.  
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Desse modo, no próximo capítulo, dissertaremos sobre o percurso metodológico 

escolhido, ao buscarmos avaliar a utilização dos produtos naturais como um recurso didático 

no ensino de Química, a partir da contextualização e da experimentação. 
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3 METODOLOGIA 

As etapas metodológicas seguidas nessa pesquisa foram adotadas para alcançar os 

objetivos estabelecidos, sendo essas divididas em: classificação da pesquisa, caracterização do 

local e dos participantes, procedimentos éticos, sequência didática (S.D) e, por fim, produção e 

análise de dados. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 A classificação da pesquisa pode ser visualizada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Classificação da pesquisa. 

Critérios da pesquisa Classificação Embasamento 

Objetivo Exploratório (GIL, 2008) 

Abordagem Qualitativa (FLICK, 2009) 

Procedimentos técnicos Pesquisa 

participante 

(PRODANOV; FREITAS, 2013) 

        Fonte: Elaboração própria. 

 

 A presente pesquisa apresenta um caráter exploratório ao buscar analisar a utilização 

dos produtos naturais como um recurso didático no ensino de Química a partir da 

contextualização e da experimentação. Segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa tem o objetivo 

de familiarizar o pesquisador com a questão-problema, tornando-a mais explícita e assim 

possibilitando a formulação de hipóteses; além disso, permite a esse escolher as técnicas mais 

adequadas para a sua pesquisa e para que ele possa decidir sobre as questões que necessitam 

maior atenção durante a investigação. 

Quanto à abordagem, essa pesquisa foi classificada como qualitativa, uma vez que 

nossos dados visam compreender os discursos dos discentes, sem utilizar instrumentos 

estatísticos. De acordo com Flick, (2009), esse tipo de pesquisa  

 

Visa entender, descrever e explicar os fenômenos sociais de modos diferentes, através 

da análise de experiências individuais e grupais, exame de interações e comunicações 

que estejam se desenvolvendo, assim como da investigação de documentos (textos, 

imagens, filmes ou músicas) ou traços semelhantes de experiências e integrações.  

 



23 

Com relação aos procedimentos técnicos, essa pesquisa pode ser classificada como 

pesquisa participante, uma vez que foi desenvolvida a partir da interação entre os pesquisadores 

e membros das situações investigadas, no caso, os discentes. De acordo com Prodanov; Freitas 

(2013), esse tipo de pesquisa tem como caraterísticas o envolvimento da comunidade na análise 

de sua própria realidade, além da adaptação aos diferentes contextos, flexibilidade, e alta 

interação dos envolvidos. 

 

3.2 Caracterização da escola e dos participantes da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual da rede pública de ensino da 

Paraíba, localizada na cidade de Areia – PB, tendo como participantes 32 alunos (as), do 3º ano 

do Ensino Médio (EM), dos turnos manhã e tarde. 

De acordo com o questionário (Apêndice I) respondido pela gestora, a escola 

participante da pesquisa agrega mais de 1000 alunos regularmente matriculados no Ensino 

Fundamental (EF), Ensino Médio (EM) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), distribuídos 

nos turnos da manhã, tarde e noite. Ainda segundo a gestora, no resultado do último Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no ano de 2015, a escola em questão ficou 

abaixo da média com pontuação de 3,37.  

Outro resultado analisado foi o do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no ano 

de 2017, do qual participaram 52 alunos concluintes do 3° ano médio, porém a pontuação 

máxima obtida na área de Ciências da Natureza, a qual engloba a Química, foi 482 pontos, 

considerada uma pontuação baixa (MERITT, 2017). 

A justificativa por ter escolhido essa escola para realizar a pesquisa foi o fato de já ter 

desenvolvido projetos nela como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), Programa de Licenciatura (PROLICEN), Residência Pedagógica (RP), Projetos de 

Extensão (PROBEX), além dos Estágios Curriculares Supervisionados.  

 

3.3 Procedimentos éticos  

 Os procedimentos éticos foram subdivididos em quatro partes, conforme mostrado na 

Figura 1. 
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Figura 1 - Procedimentos éticos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 De acordo com o exposto na Figura 1, os procedimentos éticos foram iniciados a partir 

de uma reunião com os professores responsáveis pelas turmas para a apresentação do projeto, 

discussão de pontos como horários e dias letivos para execução do projeto, conteúdos abordados 

e melhores formas de interação com os alunos participantes. 

Na etapa posterior a proposta da pesquisa foi apresentada para a gestão, composta pela 

diretora e vice-diretora da escola e em seguida para os alunos. Por último, foi assinado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), pelos 36 envolvidos, sendo 32 alunos, 02 

professores, a diretora e a vice-diretora. Os Termos encontram-se nos Apêndices II, III e IV. 

Por uma questão ética, os alunos participantes foram identificados como aluno C1, C2 

até o C15 (3° ano C), D1, D2 até o D17 (3° ano D), como exposto no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Identificação dos participantes (Faixa etária / Sexo). 

Identificação Gênero Idade Identificação Gênero Idade 

C1 Masculino 17 D1 Masculino 17 

C2 Feminino 18 D2 Feminino 18 

C3 Feminino 18 D3 Feminino 17 

C4 Feminino 17 D4 Feminino 17 

C5 Masculino 20 D5 Feminino 18 

C6 Feminino 16 D6 Masculino 16 

C7 Masculino 18 D7 Feminino 17 

C8 Feminino 17 D8 Masculino 17 

C9 Feminino 17 D9 Feminino 17 

C10 Feminino 17 D10 Masculino 17 

C11 Feminino 18 D11 Masculino 18 

Apresentação 
do projeto 

para os 
professores

Apresentação 
do Projeto a 
Diretora e 

Vice Diretora

Apresentação 
do Projeto as 

turmas 
envolvidas

Assinatura do 
TCLE por 

ambos



25 

C12 Feminino 19 D12 Feminino 16 

C13 Feminino 17 D13 Masculino 17 

C14 Masculino 18 D14 Masculino 17 

C15 Masculino 17 D15 Feminino 16 

   D16 Masculino 18 

   D17 Masculino 17 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o Quadro 2 percebemos que no 3° ano C, 73% dos participantes são do sexo 

feminino, com faixa etária variando entre 16 e 20 anos. Em relação ao 3° ano D, o percentual 

de discentes do sexo feminino diminui para 47%, com faixa etária variando entre 16 e 18 anos. 

 

3.4 Sequência didática 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma sequência didática que, segundo Zabala 

(1998), é um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo 

seguindo etapas. As sequências devem ser organizadas de acordo com os objetivos que o 

professor almeja alcançar visando a aprendizagem dos alunos e devem envolver atividades de 

aprendizagem e de avaliação. 

Medeiros et al. (2017) acrescenta que a sequência didática no ensino de Ciências deve 

proporcionar a integração dos conhecimentos científicos, além de propor metodologias menos 

fragmentadas e mais significativas. 

 A Sequência Didática elaborada (Apêndice V) obedeceu a critérios estruturais de etapas 

que foram nomeadas de momentos e para cada um desses foram traçados objetivos, os quais 

estão descritos no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Dados da Sequência Didática. 

Momentos Quantidade de 

aulas 

Atividade realizada Objetivos traçados 

1° 1 aula (45min) Tempestade de 

Ideias 

Mapeamento do 

conhecimento 

2° e 3° 2 aulas (1h30min) Apresentação de 

fotografias 

Mapeamento do 

conhecimento 

4° 2 aulas (1h30min) Leitura 

compartilhada e 

exibição do vídeo 

Ascenção de 

conhecimento, 

solução de dúvidas e 

mais 

questionamentos 

5° 1 aula (45min) “Classificação de 

produtos naturais” 

Percepção acerca da 

evolução da 

aprendizagem sobre 

o conteúdo 

6° 1 aula (45min) “Polaridade” Conhecimento sobre 

as moléculas 

orgânicas 

7° 2 aulas (1h30min) Apresentação sobre 

métodos de 

separação e extração 

Exposição de 

técnicas 

experimentais  

8° 1 aula (45min) Apresentação da 

estrutura do relatório 

Construção coerente 

de cada parte 

9° 3 aulas (2h15min) Experimentos Relação da teoria e 

da prática 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 De acordo com Quadro 3, os três primeiros momentos foram utilizados para mapear o 

conhecimento prévio dos alunos; sendo empregada a técnica Tempestade de Ideias (Figura 2) 

no primeiro momento e fotografias de produtos naturais nos momentos seguintes. 
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Figura 2 - Início da Tempestade de Ideias. 

 
     Fonte: Elaboração própria. 

  

No quarto momento foi realizada uma adaptação de um texto (Apêndice VI), uma vez 

que as turmas não possuíam livro didático e o tema abordado não fazia parte da grade curricular 

do ensino médio. A leitura desse texto foi realizada de forma compartilhada e como 

complemento foi utilizado um vídeo. Estes momentos podem ser vistos nas Figuras 3 e 4.  

 

Figura 3 - Realização da leitura compartilhada. 

 
    Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que serve? Como obter?

Quais os tipos?

Exemplos
Onde encontrar?

Produtos 
Naturais



28 

Figura 4 - Apresentação do vídeo. 

 
  Fonte: Elaboração própria. 

 

Antes da leitura compartilhada e da exibição do vídeo foram entregues aos alunos alguns 

questionamentos, os quais estão expostos na Figura 5.  

 

Figura 5 - Roteiro de perguntas. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 No quinto e sexto momentos ocorreram a classificação dos produtos naturais, bem como 

seus benefícios, utilidades e curiosidades. 

O 7° e 8° foram pensados como etapas preparatórias para o 9° momento, onde foram 

realizadas uma série de atividades experimentais (Apêndice VII), de acordo com os conteúdos 

abordados e conforme as Figuras 6, 7 e 8. Nessa etapa foi realizada uma análise, com atribuições 

Defina Produto 
Natural.

Produto orgânico 
é um produto 

natural? 
Justifique.

Qual a diferença 
entre uma fruta 
natural e uma 

fruta com 
agrotóxicos?

Produtos 
Artificiais são 
prejudiciais a 

saúde ou ao meio 
ambiente?

Como é possível 
caracterizar um 

Produto Sintético?

Por que Produtos 
Naturais foram 

transformados em 
Produtos Artificiais?

Qual a diferença 
entre Produtos 

Naturais, Artificiais 
e Sintéticos?

Qual a 
importância dos 

Produtos Naturais 
e Artificiais?

Onde pode se utilizar 
os Produtos Naturais?

Quando falamos 
“Produtos Naturais”, 
onde a Química está 

presente?
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de notas e observações de desempenhos, bem como dos resultados esperados na execução das 

atividades. 

 

Figura 6 - Alunos realizando atividade experimental I. 

 
  Fonte: Elaboração própria.  

 

Figura 7 - Alunos realizando atividade experimental II. 

 

 
    Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 8 - Alunos realizando atividade experimental III. 

 

 

          Fonte: Elaboração própria. 

  

Vale ressaltar que todos os experimentos foram anteriormente testados e averiguados 

para atender às necessidades da escola e dos participantes, sendo observados e solucionados os 

critérios como: segurança, disponibilidade de materiais, compreensão, trabalho em grupo e 

individual. 

 Para execução da sequência didática foram utilizados os recursos didáticos expostos no 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Ferramentas didáticas utilizadas. 

Momentos Ferramenta didática 

1° Folha de ofício e caneta 

2° Câmera e whatsApp 

3° Fotografias impressas 

4° Texto e vídeo 

5° Gravação de áudio 
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6° Caneta e papel 

7° Data show e slides  

8° Quadro branco e pincel 

9° Matérias de laboratório e alternativos 

           Fonte: Elaboração própria. 
 

 Todos os recursos apresentados no Quadro 4 foram importantes para a execução, bem 

como para a produção dos dados.  

 

3.5 Produção e análise dos dados 

As formas utilizadas para produzir os dados se basearam na observação in loco, nos 

diários de bordo escritos por colaboradores da pesquisa durante todos os momentos, em 

fotografias, vídeos e áudios. E, assim, buscamos analisar interações verbais e não verbais entre 

os envolvidos, a fim de elucidar o máximo de informações pertinentes possíveis. 

 Vale ressaltar que todas as etapas e momentos constituem avaliação como um todo, 

tendo em vista que o processo é evolutivo para os alunos, visto que eles nunca tiveram acesso 

ao conteúdo em sala e toda fala é importante para a percepção do conhecimento. 

 Os dados produzidos foram analisados por meio da Análise de Conteúdo, que segundo 

Bardin (2011), é uma técnica que se baseia na construção do conhecimento por meio do 

investigador, pela qual será analisado o discurso, a propriedade de argumentos e a fala utilizada 

pelos envolvidos. Ainda segundo a autora, para o bom desempenho desse método é necessária 

a aplicação de processos técnicos qualitativos, captando não apenas respostas formais, mas sim 

toda a representação de conhecimento.  

 Além da aplicabilidade e diversidade, a escolha desse método de análise de dados se 

justifica pela grande variedade de discursos apresentados pelos envolvidos e pela vasta 

comunicação formal e não formal transmitida por eles. Dessa forma, agrupamos na Figura 9 as 

etapas referentes a produção e interpretação dos dados dos participantes da pesquisa. 
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Figura 9 - Etapas do método Análise de Conteúdo. 

 

     Fonte: Elaboração própria, a partir das ideias de Bardin (2011). 
 

 De acordo com a Figura 9, inicialmente temos a pré-análise, que segundo Bardin (2011), 

é formada por três etapas: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação 

das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação 

final.  

 Na segunda etapa temos a exploração do material, a qual consiste nas operações de 

codificação, decomposição ou enumeração dos dados em função de regras previamente 

estabelecidas. Nessa etapa foram feitos agrupamentos verbais das falas dos participantes e a 

categorização em dois momentos, como mostra o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Categorias dos dados agrupados. 

Objetivos Categorias Definições 

Analisar as falas dos 

participantes durante o 

levantamento do 

conhecimento prévio, 

diálogos e exposição do 

conteúdo. 

Produtos Naturais.  
Relação entre os produtos naturais e 

o cotidiano dos alunos. 

Pré-análise

Organização e 
definição do 

material.

Formulação de 
objetivos.

Elaboração de 
indicadores.

Exploração do material

Codificação de 
dados a partir de 

unidades de 
registro.

Tratamento dos resultados

Categorização com 
base na classificação 

dos elementos por 
meio de suas 

semelhanças e 
diferenças.

Reagrupamento de 
caracteristicas 

comuns.
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Avaliar os discursos dos 

alunos quanto às atividades 

experimentais.  

Experimentação. 

Relação entre as atividades 

experimentais e o processo ensino-

aprendizagem. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A última etapa constitui na categorização com base na classificação dos elementos por 

meio de suas semelhanças e diferenças e no reagrupamento de características comuns. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A fim de facilitar a compreensão, os resultados foram subdivididos e classificados nas 

seguintes partes: observação in loco, produtos naturais e experimentação. 

 

4.1 Observações in loco 

As observações in loco realizadas antes do início da pesquisa foram de extrema 

importância, pois conhecer a turma e um pouco de cada aluno pode refletir numa melhor relação 

professor-aluno e, principalmente, nos resultados. Segundo Lopes (2009), em todo processo de 

aprendizagem humana, é de fundamental importância a interação social e a mediação do outro; 

ainda de acordo com esse autor, na escola a interação professor-aluno é imprescindível para o 

sucesso no processo ensino-aprendizagem. 

Para Freire (1989), a relação professor-aluno só acontece por meio do diálogo, sendo 

assim uma exigência existencial; já que é nesse momento de encontro que se solidarizam o 

refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, porém 

não podemos reduzir esse momento em um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem 

tampouco tornar-se simples troca de conhecimento a ser consumido. 

As observações foram realizadas nas turmas do 3º ano C e D, durante as aulas de 

Química. Na turma do 3° ano C, essas observações duraram três semanas. Nesse período 

percebi os diferentes comportamentos em sala de aula que cada aluno apresentava, levando em 

consideração as participações, desordem, indisciplina, interações com os colegas e, em alguns 

casos, o isolamento. Sobre os diferentes comportamentos, Carvalho e Rodrigues (2016) citam: 

 

O ambiente escolar é visto como um lugar ideal para a formação em preparação à vista 

em todas as dimensões do ser humano: psíquica, social, política etc. Quando não bem 

preparado por essas dimensões o educando que é dotado por um conjunto de valores 

e expectativas que variam ao longo da história, traz consigo para a sala de aula uma 

conduta desordenada como bagunça, tumulto, desrespeito para com o educador, falta 

de limites, maus comportamentos, isto é, o não cumprimento das regras estabelecidas 

pelo professor (CARVALHO; RODRIGUES, 2016, p. 6). 

 

Durante as aulas de Química, a maioria dos alunos da turma 3º C não demostrava 

interesse pelos conteúdos ministrados, se mantinham inertes ou conversando assuntos 

aleatórios. Apenas dois ou três alunos se mostravam participativos ou atenciosos às explicações, 

tirando dúvidas e respondendo as atividades. É importante frisar que o desinteresse dos alunos 

dessa turma refletia nas notas das suas provas, a maioria não conseguia atingir a média 7,0 

(sete).  
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Sobre o desinteresse e a falta de participação dos alunos, Oliveira (2017) afirma que 

ingressamos num novo tempo científico, estético e ético; que insiste na prática educativa 

tradicional e sem contextualização, no ensino médio, no qual o público é adolescente, em 

período nos quais se intensificam os conflitos e faz-se presente o anseio pelo imediatismo, se 

tornando contraponto à escola. 

Essa turma foi completada com ações do Programa Residência Pedagógica (RP), com 

metodologias diferenciadas para os conteúdos como Hidrocarbonetos, Funções Oxigenadas, 

Funções Nitrogenadas e Isomeria, os quais foram ministrados por meio de SD, com adaptações 

e implementações de jogos, vídeos, textos didáticos, modelos moleculares e alguns recursos 

audiovisuais. Assim foi possível perceber um maior envolvimento dos alunos e uma relação 

professor-aluno mais dinâmica e interativa, refletindo na melhora das notas. Segundo Lima-

Junior et al. (2017), é preciso que haja uma mudança no perfil de aula para instigar nosso aluno, 

tornando-o ativo no processo ensino-aprendizagem, pois a sala de aula não deve ser apenas 

transmissora de informação, mas sim um ambiente discursivo e produtivo. 

Segundo Rocha e Vasconcelos (2016), muitas metodologias de ensino podem ser 

utilizadas para o enfrentamento das dificuldades, resolução de problemas e no desenvolvimento 

de competências para o educando. 

O período de observação na turma do 3º ano D foi de praticamente um mês. Nesse 

período os conteúdos ministrados foram Funções Oxigenadas e Funções Nitrogenadas e as 

aulas foram tradicionais expositivas.  

 Nesse tempo foi possível perceber uma boa relação entre o professor e os alunos da 

turma, mesmo estando mais distraídos, rebeldes e despreocupados, comparados com a turma 

do 3º C, a maioria sempre fazia todas as atividades e eram bem participativos durante as aulas. 

Segundo Ramos et al. (2015), a relação professor-aluno se constitui no momento de encontro 

entre ambos, que ao interagirem constroem vínculos, criam expectativas e sentimentos e trocam 

certos conhecimentos no processo ensino-aprendizagem. 

Durante as observações nessa turma dois fatos chamaram minha atenção, o primeiro foi 

em relação às faltas, pois a maioria quase sempre faltava uma aula por semana, perdendo 

parcelas significativas de conteúdos e atividades, acarretando uma diminuição no rendimento. 

O outro fato foi que várias vezes os alunos relatavam o quanto se sentiam “burros” por suas 

notas em outras disciplinas. Além disso, segundo os alunos, uma professora sempre falava em 

sala que eles não eram capazes e que não teriam futuro. Este fato narrado me causou extrema 

revolta, ver a desmotivação causada por uma professora aparentemente estressada. Amorim et 

al. (2007) apresenta possíveis causas desse estresse: 
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O stress no professor se caracteriza por meio como a falta de reconhecimento, a falta 

de respeito dos alunos, dos governantes e sociedade em geral, e principalmente a falta 

de remuneração às horas usadas para correção de provas, trabalhos etc. geralmente 

subtraindo uma parte de suas horas livres. Tudo isso pode levar o professor à 

insatisfação, ao desestímulo e à falta de perspectiva de crescimento. (AMORIM et al. 

2007, p. 3) 

 

Além do apresentado, percebi que esses alunos sempre relatavam a dificuldade em 

relacionar a teoria com a prática, uma vez que não havia atividades experimentais naquela 

instituição. Lima (2016) afirma a importância das atividades experimentais, justificando a 

formação de visões mais complexas sobre a natureza da ciência, mediante um quadro de 

grandes discussões sobre o papel da experimentação na construção do conhecimento científico. 

 

4.2 Produtos naturais 

O levantamento do conhecimento prévio foi baseado na técnica Tempestade de Ideias e 

no envio de fotografias de produtos naturais presentes no cotidiano dos alunos. Piaget (1983) 

define o levantamento do conhecimento prévio como de extrema importância para a 

aprendizagem: 

Todo conhecimento somente é possível porque há outros anteriores. É dessa maneira 

que se desenvolve a inteligência. Desde o nascimento, as pessoas começam a realizar 

um processo contínuo e infinito de construção do conhecimento, alcançando níveis 

cada vez mais complexos. Construídas passos a passo, as estruturas cognitivas são 

condições prévias para a elaboração de outras mais complexas (PIAGET, 1988, p. 24). 

 

Em geral, os conceitos prévios dos alunos são esquemas mentais alternativos, 

imperfeitos, incompletos e antes de qualquer nova situação de ensino, deve ser feita uma 

investigação extensa de todos os conhecimentos prévios que possam influenciar o objeto de 

estudo, pois a partir deles o indivíduo interpreta o mundo (LIMA, 2016). 

Na Figura 10 podemos visualizar as respostas dos alunos durante a Tempestade de 

Ideias.  
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Figura 10 - Respostas dos alunos durante a Tempestade de Ideias. 

  

 
    Fonte: Elaborada pelos alunos.  

 

 Ao analisarmos a Figura 10 é possível destacar da escrita dos alunos aspectos corretos 

como:  

 

Grupo I: Não passa por processos químicos; Só pode encontrar na natureza; São 

usados para chá, remédios, produtos de beleza. 

Grupo II: Romã, babosa, hortelã, erva doce. 

Grupo III: São usados para fazer remédios, produtos de beleza. 

 

Segundo Navarro (2015); Cavalcanti e Queiroz (2018) os produtos naturais se 

encontram na natureza e são formados, essencialmente, por substâncias extraídas de seres vivos, 

sejam eles vegetais ou animais, sendo possível defini-los como aqueles que não recebem 

componentes químicos na composição e apresentam diversos benefícios e aplicações, como: 

fórmulas não agressivas ao organismo humano, componentes vegetais, propriedades 

medicinais, com certo grau de toxicidade, não apresentam agentes poluentes na natureza, 

diminuem o risco de alergias e doenças inflamatórias. Os produtos naturais podem ser 

sintetizados em laboratórios. 
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 Na Figura 10 percebemos também alguns equívocos cometidos pelos alunos, como: 

 

Grupo I: Plantas que não usam agrotóxicos; Não fazem mal a saúde. 

Grupo I: Não tem química; Podem ser encontrados em qualquer lugar. 

 

 Falar que agrotóxicos fazem mal à saúde é, em parte, errônea, uma vez que a finalidade 

desses compostos sintéticos é justamente o controle de doenças e pragas e o aumento da 

produtividade dos produtos cultivados, beneficiando a saúde. O olhar crítico e negativo ao 

agrotóxico é um rótulo carregado desde tempos antigos que trazem descrições de alerta e perigo 

para utilização incorreta ou excessiva desses produtos e o preconceito atrelado a poluições e 

contaminantes. 

 O Grupo 1 ainda fala que produtos naturais não têm química. Esta afirmação também 

está equivocada, uma vez que tudo que nos cerca, desde o visível ao invisível, possui 

propriedades e é constituído por elementos químicos. 

 

4.2.1 Envio de fotografias 

Como descrito na metodologia, no segundo momento do levantamento do conhecimento 

prévio, foi solicitado aos alunos o envio individual de fotografias ditas por eles como Produtos 

Naturais, os quais deveriam estar presentes no seu cotidiano. Leite e Lima (2015) sugerem que 

a contextualização se concretiza quando o ponto de partida é a realidade dos educandos, à qual 

se retorna com possibilidades de intervenção. Neste sentido, a contextualização é o ato que, no 

processo ensino-aprendizagem, objetiva vincular os conhecimentos à sua origem. 

Por meio dos grupos de WhatsApp “Produtos Naturais 3D” e Química”, criados pelos 

próprios alunos, foram socializadas cerca de 30 fotografias que segundo os alunos eram 

produtos naturais presentes no seu dia a dia. Algumas dessas imagens foram selecionadas e 

encontram-se na Figura 11. 
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Figura 11 - Fotografias enviadas pelos alunos, como sendo produtos naturais (A) Pomada 

massageadora; (B) Manteiga de cacau; (C) Bebidas alcóolicas (Cachaça, corona, batida de mel, cana 

de cabeça) e (D) Melissa officinalis (Erva Cidreira).  

   

     
  Fonte: Produzida pelos alunos. 

 

Como podemos verificar na Figura 11 os participantes da pesquisa enviaram 

erroneamente algumas imagens que não são produtos naturais, como é possível destacar, uma 

pomada para pés, um creme labial, algumas bebidas alcoólicas (cachaça, corona, batida de mel, 

e vodca), mas, por outro lado, observamos imagens corretas, como o mel de abelha e uma planta 

medicinal.  

No Quadro 6 é possível observar as falas individuais dos alunos durante a socialização 

que ocorreu na aula seguida ao envio das imagens. Nessa os alunos deveriam explicar os 

motivos das suas escolhas ressaltando se havia alguma utilidade e se, de fato, o produto era 

natural.  

Segundo Brasil (2010), uma proposta de organização dos conteúdos para o Ensino de 

Química está fundamentada nos aspectos de levar em consideração as experiências individuais 

(C) (D) 

(A) (B) 
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vividas pelos alunos, os saberes adquiridos na escola, a história de vida de cada um, o aspecto 

cultural, suas relações, os fenômenos do dia a dia e as informações da mídia. 

 

Quadro 6 - Motivos das escolhas das fotos enviadas pelos alunos como sendo produtos naturais. 

Produto Natural Justificativa Utilidade Por que é 

natural? 

Mel de abelha Minha vozinha usa 

para fazer remédio 

Lambedor, passar 

no cabelo, xarope 

Não sei 

Pomada canela de velho Composição no 

rótulo 

Dores no corpo O homem que 

vende nas portas 

disse 

Babosa Minha mãe 

aprendeu com a mãe 

dela 

Creme de cabelo, 

anti-inflamatório 

Está na natureza 

ne 

Boldo/ Erva cidreira Minha mãe faz 

quando está com dor 

ou estressada 

Chá Pega no jardim e 

ferve, sem nada de 

química. 

Cachaça Eu li que mata 

bactéria 

Passar em cortes e 

machucados 

Vem da cana-de-

açúcar 

Maconha Umas vizinhas 

usam, mas não 

posso dizer para que 

(risos) 

Ficar doidão, até 

dá para fazer chá 

de aborto 

Nasce no mato 

Laranja Quando estou 

gripado pego no pé 

lá de casa e fico 

bom rapidinho 

Tem vitamina C, é 

boa para curar a 

gripe 

Não sei dizer, mas 

acho que é 

Manteiga de cacau O vendedor disse 

que é 100% natural 

Hidratar meus 

lábios quando 

ressecam 

Vem da fruta 

Pitanga Eu acho que é Bom para dor de 

barriga 

Não tem 

agrotóxico 

Fonte: Produzida pelos alunos.  

 

Ao analisarmos o Quadro 6 percebemos que a maioria dos alunos não sabe o que são 

produtos naturais e que muitas vezes trazem como resposta o conhecimento comum ou as 

definições ditas por terceiros, apresentando como justificativas as falas e explicações de 

familiares, vendedores ou rótulos duvidosos.  
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Segundo Leite e Souza (2018), senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas, 

são noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo 

homem a partir de experiências, vivências e observações do mundo, como mostrado no Quadro 

7. 

Influência é sinônimo de poder, refere-se à capacidade de agir sobre os outros, fazendo 

com que suas influências tenham sentido para o próximo, mesmo que ela não a tenha vivido, 

seja no contexto explicativo ou demonstrativo (SANTOS et al., 2015). 

A observação, segundo Benite et al. (2017), é o ato de dar atenção a indivíduos ou 

objetos, de maneira singular a fim de se obter algo acrescentado de conhecimento ou meramente 

curiosidade. 

 

Quadro 7 - Classificação das respostas quando aos motivos das escolhas das fotos enviadas pelos 

alunos como sendo produtos naturais 

Senso comum Influência de terceiros Observação 

- Quando estou gripado pego 

no pé lá de casa e fico bom 

rapidinho. 

- Eu acho que é. 

 

 

- Umas vizinhas usam, mas não 

posso dizer para que (risos). 

- Minha vozinha usa para fazer 

remédio. 

- Minha mãe aprendeu com a 

mãe dela. 

- O vendedor disse que é 100% 

natural. 

- Composição no rótulo. 

- Minha mãe faz quando 

está com dor ou 

estressada. 

- Eu li que mata bactéria. 

 

 

Fonte: Produzida pelo autor.  

 

Segunda Lima (2016), o mundo que o aluno interage influência significativamente no 

seu olhar em diversos aspectos, no que diz respeito ao mundo e como ele reage às situações, 

principalmente em relação à produção, à cultura e ao meio ambiente, em que o conhecimento 

científico, cada vez mais, interfere de maneira cotidiana. 

Ainda conforme as respostas apresentadas no Quadro 6, notamos que os alunos citam 

as mais diversas utilidades para os produtos naturais, uma vez que sua aplicação é 

cientificamente comprovada como benéfica para a saúde, estética, ou para a alimentação e o 

meio ambiente. Segundo Navarro (2015), consumir e utilizar os produtos naturais promove ao 

corpo um estado de equilíbrio que se reflete na saúde física, mental e estética. Além disso, ainda 

colabora para manter o meio ambiente limpo e livre de agentes poluentes que infectam as terras 

e os rios. 
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Quando questionados se o produto é de fato natural foi possível averiguar mais uma vez 

a confusão entre o natural e o artificial. Nesse caso, a fim de sanar as dúvidas, foi proposta uma 

leitura compartilhada de um texto de apoio e um vídeo que possibilitariam a melhor 

compreensão dos produtos naturais e suas diferenciações. 

 

4.2.2 Utilização de texto e vídeo 

O texto utilizado foi “Produtos Naturais e Artificiais ou Sintéticos têm química?” e sua 

leitura foi realizada de forma compartilhada. Após a leitura foi projetado o vídeo “Química dos 

Produtos Naturais” e por meio de roteiros foram realizados diálogos.  

Diferente da leitura individual e dirigida, na leitura compartilhada o professor devolve 

para o aluno a responsabilidade e o controle da atividade leitora, exigindo-lhe uma participação 

muito mais vivaz (ANGELO; MENEGASSI, 2016). 

Segundo Montija et al. (2019), a utilização de vídeo em sala de aula pode ter diversas 

funções, como: expor o conteúdo, incentivar o aluno após a abordagem em sala e auxiliar o 

professor com ilustrações do que é abordado. 

No Quadro 8 estão expostas as falas transcritas, a partir dos áudios gravados durante a 

leitura compartilhada e a exibição do vídeo. As falas foram separadas de acordo com as 

interrogações aprestadas na Figura 3 da metodologia.  

 

Quadro 8 - Falas transcritas a partir dos áudios gravados durante a leitura compartilhada e a exibição 

do vídeo. 

Identificação / comentário 

Aluno 1 – Química é tudo, até essas cadeiras e os matos lá fora. Aluno 2 - Tudo é química. 

Aluno 3 – A base dos produtos Naturais é a química. Aluno 4 – Existe vários tipos do 

Produtos, eu não sabia, mas todos tem química né professor; 

Aluno 5 – Produto Natural é tudo que está na natureza ne! Mas sem química ele ainda é 

natural? Aluno 8 - é natural sim, porque ele não passou por nenhum processo industrial. 

Aluno 3 – mas se for uma fruta com agrotóxico ela é o que? Aluno 11 – acho que é artificial 

porque passou por algum tipo de melhoramento, eu acho ne! 

Aluno 10 – Professor, artificial é quando tem a intromissão do homem ne? Então quando eu 

aguo uma planta eu estou interferindo no Natural? Aluno 1 – Tá não meu anjo, por que ia 

chover de todo jeito e ia molhar ela ne? Aluno 14 – E a água não tem química para deixar a 

planta artificial. 

Aluno 3 – Não tem como um produto ser natural com o uso do agrotóxico. Aluno 10 – Oxe, 

e o agrotóxico faz o que? Aluno 3 – Ele muda a química natural para artificial, eu acho. 
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Aluno 2 – Que eu saiba, fora matar o povo, agrotóxico só presta para acelerar o crescimento 

da fruta ou planta, fazer ela amadurecer mais rápido também e aumentar o tamanho. Aluno 

6 – Já vi um que é bom para afastar os bicho, mais meu pai fica espirando depois dizendo 

que é ruim para saúde. Aluno 1 – Teu pai é burro não sabe usar as coisas (risos). 

Aluno 1 - Eu acho que natural é o produto feito naturalmente ou pelos bichos, e com 

agrotóxico é uma coisa melhorada, logo, artificial, teve intromissão do homem e tal, usando 

alguma química para ter o que ele queria. 

Aluno 9 – Que existem três formas de produtos e a diferença é os tipos de processos estre 

eles, o natural não tem intervenção do homem e o artificial tem o melhoramento que os 

cientistas fazem. 

Aluno 10 – Artificial pode fazer mal para saúde, mas depende da química que compõe ne! 

Por exemplo a cachaça é artificial, e so faz mal se o caba beber muito, ai fica doido. 

Aluno 1 – Eu acho que o  natural é melhor para gente, nem prejudica a saúde, os povos mais 

antigos so comia e bebia coisas mais naturais tirada da roça e das plantas e viviam muito 

melhor, hoje em dia o povo é tudo cheio de infecção, comendo besteira enlatada e se 

drogando com remédios, muito melhor tomar um chazin. Aluno 7 – Viviam até mais ne 

mulher. 

Aluno 4 – Posso usar produto natural na alimentação, quando to com dor de barriga eu tomo 

um cha e já era. Aluno 11 – Eu já usei “juá” para escovar os dentes (risos). Aluno 9 – Minha 

mãe faz lambedor com os matos la que ela pega em casa mesmo, passa a tosse rapidinho. 

Aluno 12 – A química está na composição dos produtos naturais, desde os átomos, moléculas 

e tal, se não tivesse química e carbono não ia ter produtos naturais nem artificiais ne, foi isso 

que eu entendi.  

Fonte: Elaborado pelo autor por meio da fala dos alunos. 

 

Como podemos observar nas narrativas, apresentadas no Quadro 8, a leitura do texto e 

a exibição do vídeo tiveram um papel fundamental para que os alunos percebessem a 

importância da química no seu dia a dia. Além disso, a partir dessas narrativas, observamos que 

os alunos, por meio de discussões, passaram a diferenciar os produtos naturais dos artificiais. 

Ainda de acordo com as narrativas expostas no Quadro 8, notamos questionamentos 

essenciais sobre a utilização de agrotóxicos e a sua ação na saúde humana, pois os alunos 

ressaltaram sua necessidade, mas com conscientização, destacando que esses podem ser 

utilizados como uma forma de afastar pragas. 

Destacamos também entre as narrativas do Quadro 8 a utilização dos produtos naturais 

pelos discentes, como chás para dor de barriga, lambedor para tosse e “juá” para escovar os 
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dentes. Além disso, chamou nossa atenção a conclusão de um (a) dos (as) alunos (as): 

antigamente os povos viviam mais por utilizarem produtos naturais, retirados da roça. 

Baseado nas falas dos alunos expostas no Quadro 9 podemos perceber a importância da 

utilização do texto e do vídeo na assimilação dos conteúdos referentes aos produtos naturais.  

 

Quadro 9 - Classificação das respostas após a utilização do texto e do vídeo 

Conhecimento comum Conhecimento científico 

- Química é tudo, até essas cadeiras e os 

matos lá fora. 

- E a água não tem química para deixar a 

planta artificial. 

- Já vi um que é bom para afastar os bichos, 

mais meu pai fica espirando depois dizendo 

que é ruim para saúde. 

- Posso usar produto natural na 

alimentação, quando to com dor de barriga 

eu tomo um chá e já era. 

- Eu já usei “juá” para escovar os dentes 

(risos). 

- Produto Natural é tudo que está na natureza 

ne! Mas sem química ele ainda é natural? 

- Acho que é artificial porque passou por 

algum tipo de melhoramento, eu acho ne! 

- Que eu saiba, fora matar o povo, agrotóxico 

só presta para acelerar o crescimento da fruta 

ou planta, fazer ela amadurecer mais rápido 

também e aumentar o tamanho. 

- A química está na composição dos produtos 

naturais, desde os átomos, moléculas e tal, se 

não tivesse química e carbono não ia ter 

produtos naturais nem artificiais ne, foi isso 

que eu entendi. 

Fonte: Elaboração própria.  

 

O Quadro 9 destaca a relação entre o conhecimento comum e o conhecimento científico 

e em ambos em casos é perceptível uma correlação de ideias, ou seja, a pronúncia e escrita são 

diferentes, porém, o sentido é o mesmo. Sendo possível destacar que a compreensão foi bem-

sucedida, uma vez que os alunos apresentaram autonomia em falas corretas sobre o conteúdo. 

Além das falas apresentadas no Quadro 9, podemos também perceber a assimilação do 

conteúdo referente aos produtos naturais pelos alunos por conta da reclassificação correta das 

imagens dos produtos naturais e artificiais, como mostra as Figuras 12 e 13.  
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Figura 12 - Classificação feita pelos alunos acerca dos produtos naturais: (A) Aloe vera 

(Babosa); (B) Peumus boldus (Boldo); (C) Eugenia uniflora (Pitanga); (D) Cannabis (Maconha); (E) 

Nasturtium officinale (Agrião); (F) Melissa officinalis (Erva Cidreira). 

 

 
       Fonte: Enviado pelos alunos. 

 

Figura 13 - Classificação feita pelos alunos acerca dos produtos artificiais: (A) Pomada 

massageadora; (B) Manteiga de cacau; (C) Lambedor; (D) Bebidas alcóolicas (Cachaça, corona, batida 

de mel, cana de cabeça). 

 

 
Fonte: Enviado pelos alunos. 

(A) (B) (C) 

(C) (D) (E) 

(A) (B) (C) 

(D) 
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Por meio de todas as falas, discussões e classificação das imagens, é possível inferir que 

os discentes compreenderam de fato o que são produtos naturais e conseguem diferençá-los dos 

demais produtos (artificiais e sintéticos). 

De acordo com Navarro (2015), o termo “natural” pode se referir a um material extraído 

da natureza, sem que tenha sofrido qualquer intervenção humana. Em uma concepção mais 

branda, natural pode ser considerado o material em que não há adição de componentes 

sintetizados. Já o termo produto artificial é o produto natural melhorado em laboratório para 

uso e aplicações singulares, como por exemplo, por meio do desenvolvimento de técnicas 

agrícolas, as quais garantem a produção de alimentos; de tecnologias médicas e farmacêuticas 

relacionadas à produção de medicamentos capazes de controlar inúmeras doenças. 

 

4.3 Experimentação no Ensino de Química 

4.3.1 Relatório experimental 

Após a realização dos experimentos, os discentes deveriam entregar um relatório 

composto por: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão e 

Referências. A elaboração desse relatório foi explicada, por meio de uma aula expositiva e 

dialogada. Porém, nessa pesquisa, apenas os resultados e a conclusão desses relatórios foram 

avaliados como forma de aprendizagem. 

A seguir serão apresentados relatos dos alunos extraídos dos relatórios e referentes ao 

1º experimento, que tinha como objetivo utilizar o Hibiscus rosa-sinensis (Flor de Hibiscos) 

como um indicar natural de potencial hidrogenionico (pH), a partir de antocianinas presentes 

em sua estrutura química (SILVA et al., 2015).  

 

Grupo 1: O extrato retirado da flor de hibisco apresentou uma coloração vinho, que 

segundo pesquisas é característico da antocianina, composto químico utilizado para 

indicar acidez e basicidade em soluções aquosas e a escala de pH para várias coisas. 

 

Grupo 2: Foram observadas colorações bem diferentes quando utilizamos o indicador 

natural nos outros matérias levados para a aula, a mudança de incolor para verde no 

NaOH indicou um composto básico, a coloração avermelhada no HCl indicou a 

presença ácida no tubo de ensaio, assim como no suco de limão que mudou de amarelo 

para vermelho demonstra que é ácido, a pasta de dente também foi classificada como 

básica pois quando aplicado extrato apresentou a cor esverdeado. 

 

As narrativas dos grupos demonstram compreensão e aprendizagem do conteúdo, uma 

vez que esses atribuíram conceitos químicos às discussões experimentais dos produtos naturais, 

como a atuação da antocianina nas soluções, alterando o pH e as colorações. 
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Segundo Skoog et al. (2015), indicadores ácido-base são substâncias que apresentam 

propriedades físico-químicas e estruturais de grupos cromóforos capazes de mudar de cor na 

presença de determinada concentração de íons H+ (ácido) ou de íons OH- (básico). Essas 

mudanças de colorações são permitidas pela antocianina, que segundo Silva et al. (2018), 

apresenta cores diversas, de acordo com o pH da solução analisada, o que facilita o seu uso 

como indicadores naturais de pH. 

Os resultados acerca das colorações relacionadas com as variações de pH encontrados 

pelos participantes corroboram com os resultados dos autores anteriormente citados que dizem 

que as soluções de antocianinas apresentam uma coloração vermelha mais intensa, em pH 

abaixo de 2,0. Quando se eleva o pH para a faixa de 5,0 a 6,0, a coloração vermelha tende a 

desaparecer (SILVA et al., 2018). 

Selecionamos o trecho apresentado a seguir: 

  

Grupo 1: Essa mudança na coloração dos frascos acontece quando há a doação ou o 

ganho de prótons ou elétrons de um composto para o outro. 

 

Essa troca de prótons abordado na fala do Grupo 1, está relacionada com a teoria de 

ácidos e bases de Brønsted-Lowry, segundo a qual um ácido é um doador de prótons e uma 

base é um receptor de prótons (SILVA et al., 2018). 

Conforme ilustram as narrativas a seguir: 

 

Grupo 3: A água que nós bebemos por outro lado se mostrou ácida e nos causou 

duvidas, e com pesquisas e com ajuda do professor entendemos que ele deve ser 

geralmente básica quando for beber, porem pode ser ácida também em alguns caso, 

mas no caso, a cor vermelha da água se deu por influência da antocianina. 

 

Ao analisarmos a narrativa do Grupo 3, verificamos a relação da cor do indicador com 

a substância em questão. De acordo com Solomons (1996), o termo corante natural deriva-se 

de corar, dar cor, e são amplamente utilizados como indicadores ácido-base, como alternativa 

aos indicadores normalmente utilizados, como fenolftaleína, azul de bromotimol, vermelho de 

metila, pertence à classe dos flavonoides. 

Com o objetivo de avaliar as narrativas dos alunos referentes ao segundo experimento, 

que tinha como finalidade obter o corante natural a partir da Capsicum annuum L (Pimentão 

Vermelho), que apresenta em sua estrutura química Vitamina C e os pigmentos do β-caroteno, 

utilizado como corante natural em indústrias de tecido, tendo o principal foco na culinária e 

agroindústria (PETITO, 2015), selecionamos os trechos apresentados a seguir: 
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Grupo 5: Mesmo sem saber que cromatografia era um método de separação, e depois 

de pesquisas vimos o tanto de complicações por trás dela, na aula podemos fazer a 

coluna e praticar a forma de usar, tirando as dúvidas e entendo tudo como se faz. 

 

Baseado na narrativa do Grupo 5, percebemos que a falta de conhecimento da técnica 

cromatografia não interferiu no bom resultado do experimento, uma vez que foi trabalhado com 

eles os princípios e suas finalidades. Considerada uma técnica de separação de misturas, a 

cromatografia é importante na identificação e na purificação, sendo uma das técnicas mais 

sofisticadas por envolver interações físico-químicas entre a mistura e os constituintes do método 

que é a fase móvel e fase estacionária, apresentando características mediante a amostra 

(CERQUEIRA, 2018). 

Selecionamos o trecho apresentado a seguir: 

 

Grupo 4: Antes da prática tivemos que aprender de novo métodos de separação e 

polaridade para entender melhor as coisas de química dessa prática. 
 

A colocação do Grupo 4 em relação a trabalhar a polaridade é abordada segundo Skoog 

et al. (2015), como um tópico importante no estudo da Química, pois nos ajuda a entender como 

as moléculas de uma ou mais substâncias interagem, o que pode determinar a solubilidade ou o 

ponto de fusão e ebulição dessas substâncias. 

Nos trechos a seguir, apresentamos alguns recortes que narram: 

 

Grupo 5: No experimento conseguimos separar a vitamina C e o betacaroteno do 

pimentão vermelho pela coloração que cada um apresentava e por já termos estudado 

suas polaridades, essa foi a melhor de todas porque não sabíamos que podia retirá-

las de alguns legumes coisas para a química e até mesmo remédios. O professor nos 

ensinou a montar a coluna de açúcar e explicou as polaridades de cada composto e 

porque o betacaroteno no caso a cor vermelha descia primeiro do que a cor amarela 

da vitamina. 

 

A separação foi observada pelo Grupo 5, mediante as diferentes colorações da vitamina 

C e do betacaroteno retiradas do pimentão vermelho que surgiram na coluna. Tavares et al. 

(2013) utilizaram um experimento similar que foi baseado na separação das cores da tinta de 

canetas esferográficas aplicadas para os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, 

experimento esse utilizando a cromatografia em papel para explicar a polaridade de compostos 

orgânicos. O cuidado na elaboração da coluna pode ser observado na narrativa a seguir: 

 

Grupo 4: A parte mais difícil foi colocar o açúcar e deixar juntinho com o removedor 

de gordura para que não quebrasse a descida das cores dos produtos químicos 
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naturais que tinha no extrato, o cuidado para que não secasse também foi de muita 

importância. Quase quebrasse a coluna de açúcar impediria a descida de parte dos 

produtos naturais podendo dar errado na hora de separar a vitamina c do 

betacaroteno. 

 

O cuidado apresentado na fala do Grupo 4 é de extrema importância para o sucesso da 

técnica, uma vez que a fase estacionária (sólido) deve estar bem empacotada com a fase móvel 

(líquido). Segundo Engel et al. (2012), a cromatografia em coluna é uma técnica baseada na 

capacidade de adsorção e na solubilidade, envolvendo sólido-líquido. O sólido pode ser 

qualquer material que não se dissolva na fase líquida associada; os sólidos utilizados mais 

comumente são sílica-gel SiO2.H2O, compostos esses geralmente utilizados em pó. 

 O terceiro experimento tinha como objetivo obter, por meio do processo de extração 

alcoólico das folhas da Dieffenbachia ssp (Comigo Ninguém Pode), os cristais de ráfides de 

oxalato de cálcio, os quais são utilizados como inseticida natural de acordo com Damasceno et 

al. (2008). Com relação a esse experimento os alunos apresentaram os seguintes relatos: 

 
Grupo 5: A planta que usamos tinha na minha casa, nós usamos como enfeite de sala, 

mas não sabíamos que podia usar para matar bichos, no começo não acreditamos no 

professor e achávamos que só ia matar por causa do álcool. 

 

Grupo 3: O professor então mandou retirar o extrato da planta e guardar metade, 

com o que restou fizemos o teste e matamos as baratas com alguns segundos, no outro 

dia o professor trouxe um vídeo explicando como retirou o álcool da planta e então 

testamos de novo e matamos as baratas em alguns minutos. 

 

Os grupos citam a questão da mortalidade e a forma de extração da planta, sobre essas 

características Mendes et al. (2016) falam que os inseticidas são compostos químicos sintéticos 

com função de matar uma variedade de organismos ou interferir no seu metabolismo. Uma das 

maneiras mais simples de utilizar o potencial toxicológico desses cristais é a realização do 

processo de extração alcoólico da planta (MENDES et al., 2016).  

Selecionamos o trecho apresentado a seguir: 

 

Grupo 2: Provando que a planta comigo ninguém pode, pode matar de verdade as 

baratas e outros insetos, o mais interessante é que o cheiro não é irritante e não deixa 

mancha nas paredes quando aplicamos. 

 

A mortalidade abordada pelo Grupo 2 é aplicada a plantas tóxicas que possuem 

substâncias que, por suas propriedades naturais, físicas e químicas, alteram o conjunto 

funcional-orgânico em vista de sua incompatibilidade vital, fazendo com que o organismo 
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apresente reações biológicas irregulares, justificando alterações nos sistemas circulatório, 

gastrointestinal e nervoso central de alguns insetos (MENDES et al., 2016). 

Dos relatórios também foi possível extrair as seguintes conclusões: 

 

Grupo 1: Com base nos três experimentos que foram feitos, podemos observar a 

importância de conhecer e saber usar os produtos naturais na química e para fazer 

bons usos no dia a dia das pessoas. 

 

Grupo 2: Todos os testes foram bem sucedidos e despertaram mais curiosidades sobre 

a quantidades de coisas que a química pode fazer e como é importante nós alunos 

aprendermos na prática e de forma tão boa. 

 

Grupo 3: As práticas foram difíceis de fazer, mas o desafio foi a melhor parte, já que 

nunca tivemos essas coisas na escola, fora o tanto de coisa que aprendemos sobre as 

plantas e as verduras, que tudo é química e que os produtos naturais estão em toda 

parte e podem ser utilizados ao nosso favor, desde um chá até um medicamento de 

farmácia, basta apenas conhecê-los. 

  

Ao analisarmos as narrativas expostas, os grupos em sua maioria apresentaram bons 

resultado, tanto experimentais como nas discussões e explicações. A curiosidade foi um fator 

importante para o interesse no conteúdo dos produtos naturais, o desconhecido e as formas de 

utilizações desses são evidenciados em todas as falas dos grupos. 

O fato de todos os produtos naturais utilizados já serem conhecidos por eles contribuiu 

positivamente para o desenvolvimento de boas práticas e das várias aplicações, além de 

participantes, os alunos foram se mostraram dinâmicos, autônomos e, principalmente, ativos na 

aprendizagem. 

A evolução conceitual na fala dos discentes é notória ao decorrer dessa pesquisa, 

ressaltando que o fato de não ter infraestrutura para realizar práticas na escola não 

necessariamente impede o professor de realizá-las.  

 

4.3.2 Percepção dos discentes sobre a experimentação 

Para sabermos a importância da experimentação, na percepção dos participantes, os 

questionamos sobre o que é experimentação. O grupo 1 respondeu:  

 

Grupo 1: Experimentação é quando a gente pode ver as coisas da química acontecer, 

as vezes esquenta, muda de cor e eu já vi uns que separam as substâncias por causa 

do peso ou se é polar ou não. 

 

Em partes, as afirmações ditas pelo Grupo 1, tem fundamento, porém de maneira 

organizada, segundo Brasil (2013), é importante que as atividades experimentais sejam 
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pensadas de maneira a incluir os estudantes em momentos de construção de conceitos, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Além dessa construção, situações em que 

possam desenvolver habilidades cognitivas superiores pedagógicas que as diferencie das 

experiências dos cientistas (BRASIL, 2013). 

De acordo com Amauro et al. (2015), as atividades experimentais são consideradas 

metodologias específicas que contribuem para o Ensino das Ciências. Sugerindo uma 

reorientação da experimentação acerca das práticas nos laboratórios educacionais com três 

etapas para a educação científica: aprender ciência, aprender sobre a ciência e fazer ciência. 

Levando em consideração as percepções do Grupo 1, na prática, os experimentos são 

aspectos visuais que geram informações como as mudanças de cores nas titulações, as pesagens 

de solutos, a visualização de volumes de solventes para preparo de soluções ou até mesmo a 

identificação do nível da coluna de álcool (BENITE et al., 2017). 

 Em seguida perguntamos: vocês gostam de aulas experimentais? Os relatos dos grupos 

2 e 3, são expostos a seguir: 

 

Grupo 2: Sim, muito, na verdade essa é primeira vez esse ano que temos aulas assim, 

e a primeira vez que é de química desde que entrei no Carlota, os professores não 

gostam. 

 

Grupo 3: Aqui não tem aula desse jeito por que não temos laboratório, soube que 

tem até uns equipamentos, mas não querem montar, ai a gente fica aqui perdido sem 

entender nada de química, só com o quadro é ruim demais, eu mesmo fico perdidinha 

(risos). 

 

A problemática da ausência de práticas e laboratórios trazidas pelos grupos é trabalhada 

na percepção de Amauro et al. (2015) que afirma que as atividades práticas podem ter a 

mediação didática pautada no diálogo entre aluno-aluno e aluno-professor, o que propicia a 

construção de conhecimentos e amplia a visão da turma para além da teoria. Porém empecilhos 

como a ausência de infraestrutura adequada, o elevado número de estudantes por turmas e o 

tempo reduzido de aula, são elencados pela maioria dos professores para a realização de práticas 

experimentais na escola pública (SOUZA, 2013). 

 Para finalizar indagamos: para vocês, qual a importância da experimentação nas aulas 

de Química? A fala do grupo 4 é apresentada a seguir: 

 

Grupo 4: É muito importante, porque só quadro não dá pra aprender direito, a gente 

tem que ver as reações e fazer, até aprender, acho que se tivesse práticas eu tinha 

notas boas (risos). 

 



52 

O relato do Grupo 4 corroborada com Brasil (2013), ao afirmar que os experimentos são 

utilizados para mostrar aos alunos que eles podem manusear e controlar eventos, solucionar e 

investigar problemas, contribuindo para o desenvolvimento criativo da ciência. 

Segundo Guimarães (2009), realizar e investigar uma prática experimental mediada pelo 

docente permite ao aluno elencar significados individuais ao experimento, tanto nas etapas, 

como nas discussões. 

Ainda segundo o mesmo autor, a experimentação pode ser uma estratégia para a 

articulação de problemas reais que se relacionam com os conhecimentos prévios que os alunos 

construíram no seu dia a dia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos os resultados obtidos, por meio dessa pesquisa, foi possível observar 

que todos os objetivos traçados foram alcançados, uma vez que após a utilização das 

metodologias de contextualização e experimentação, usando os produtos naturais, os alunos 

conseguiram diferenciar os produtos naturais dos artificiais e/ou sintéticos. Além disso, os 

alunos foram capazes de identificar as propriedades farmacológicas e aplicações dos produtos 

naturais em medicamentos e na estética.  

Conteúdos como polaridade, potencial Hidrogeniônico, identificação de moléculas 

relacionadas, princípios da cromatografia, revisão de soluções e métodos de extração e 

separação foram ministrados e assimilados pelos alunos durante a parte teórica e prática. 

As técnicas de extração e separação das substâncias ativas dos produtos naturais foram 

de extrema importância para a execução e o entendimento da parte experimental. Os alunos 

demonstram interesse em executar os experimentos e curiosidade ao descobrirem os usos dos 

extratos da antocianina, betacaroteno, vitamina, e oxalato de cálcio de plantas trazidas de suas 

próprias residências, reforçando ainda mais que a química está em todo lugar e o quanto os 

produtos naturais podem ser importantes para o ensino. 

Ante o exposto, podemos comprovar não somente a possibilidade, mas a eficácia de 

trabalhar as metodologias contextualizadas e/ou experimentais usando os produtos naturais em 

sala de aula, como uma alternativa para o ensino de Química.  

Destacamos a importância de relacionar os conteúdos químicos com o cotidiano onde 

os alunos estão inseridos, sendo este, o principal fator para o interesse e engajamento desses do 

início ao final da pesquisa. 

A sequência didática foi elaborada com finalidades de adaptações, uma vez que se 

encaixa com a realidade de escassez de recursos de muitas escolas da rede de ensino público, 

porém, é totalmente acessível e pode ser desenvolvida por qualquer docente da área. 

As únicas dificuldades enfrentadas, tanto na execução da SD, como no desenvolvimento 

da pesquisa, se deram em relação ao pouco tempo disponibilizado pela escola para as aulas, 

justificando que o conteúdo Produtos Naturais não fazia parte dos conteúdos programáticos da 

disciplina de química, e, possivelmente, iria atrasar os demais conteúdos. 

Por fim, ressalto a importância profissional adquirida no percurso da licenciatura e deixo 

aberto às novas possibilidades de investigação. 
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APÊNDICE I 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS II – AREIA-PB 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

Venho, por meio deste, solicitar autorização para realização da pesquisa de graduação 

em Licenciatura em Química pela Universidade Federal da Paraíba - Campus II – Areia – PB, 

intitulada ‘Contextualização e experimentação no ensino de química: apresentando os 

produtos naturais/artificiais/sintéticos nas aulas do ensino médio’ que tem como pesquisadores 

o graduando Jefferson Bonifacio Silva, matrícula 31321084 e a Profa. Dra. Maria Betania 

Hermenegildo dos Santos, matrícula SIAPE: 253032-5. 

 

QUESTIONÁRIO – GESTÃO ESCOLAR 

 

1- Quais os turnos de funcionamento da escola? 

(   ) Matutino        (   ) Vespertino           (   ) Noturno 

 

2 - Qual a modalidade de ensino? 

(   ) Regular          (   ) Integral 

 

3 - Quais os níveis de ensino e quantidade de alunos em cada um? 

Nível de ensino Quantidade de alunos 

(   ) Educação Infantil  

(   ) Ensino Fundamental  

(   ) Ensino Médio   

(   ) EJA   

 

4 - Qual o IDEB da escola? ______________. Em que ano foi obtido? ____________ 

Obrigada por sua colaboração! 
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APÊNDICE II 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS II – AREIA-PB 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Venho, por meio deste, solicitar autorização para realização da pesquisa de graduação 

em Licenciatura em Química pela Universidade Federal da Paraíba - Campus II – Areia – PB, 

intitulada ‘Contextualização e experimentação no ensino de química: apresentando os 

produtos naturais/artificiais/sintéticos nas aulas do ensino médio’ que tem como pesquisadores 

o graduando Jefferson Bonifacio Silva, matrícula 31321084 e a Profa. Dra. Maria Betania 

Hermenegildo dos Santos, matrícula SIAPE: 253032-5, nesta escola. Asseguramos que sua 

identidade será preservada e as informações obtidas não serão associadas ao seu nome, em 

nenhum documento, relatório e/ou artigo que resultem desta pesquisa.  

A presente pesquisa é requisito para a conclusão do curso de Licenciatura em Química, 

da Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

Jefferson Bonifacio Silva 

Graduanda em Lic. em Química CCA/UFPB 

Matrícula: 31321084 

 Profa. Dra. Maria Betania Hermenegildo dos Santos 

Departamento de Química e Física CCA/UFPB 

Matrícula SIAPE: 253032-5 

betania@cca.ufpb.br 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________, declaro ter 

sido informado e autorizo a realização da pesquisa acima descrita, autorizo os pesquisadores, 

exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a utilização total ou parcial dos dados 

obtidos. 

 

 

 

Gestor da escola  
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APÊNDICE III 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS II – AREIA-PB 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Venho, por meio deste, convidá-lo para participar da pesquisa de graduação em 

Licenciatura em Química pela Universidade Federal da Paraíba - Campus II – Areia – PB, 

intitulada ‘Contextualização e experimentação no ensino de química: apresentando os 

produtos naturais/artificiais/sintéticos nas aulas do ensino médio’ que tem como pesquisadores 

o graduando Jefferson Bonifacio Silva, matrícula 31321084 e a Profa. Dra. Maria Betania 

Hermenegildo dos Santos, matrícula SIAPE: 2530325. 

Sua participação é absolutamente voluntária. Asseguramos que sua identidade será 

preservada e as informações que fornecer não serão associadas ao seu nome em nenhum 

documento, relatório e/ou artigo que resulte desta pesquisa.  

Contamos com sua colaboração para alcançarmos nosso objetivo. 

 

 

Jefferson Bonifacio Silva 

Graduanda em Lic. em Química CCA/UFPB 

Matrícula: 31321084 

 Profa. Dra. Maria Betania Hermenegildo dos Santos 

Departamento de Química e Física CCA/UFPB 

Matrícula SIAPE: 253032-5 

betania@cca.ufpb.br 

 

 

Eu, ________________________________________________________, declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, da pesquisa acima descrita; autorizo 

os pesquisadores exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a utilização total ou parcial 

dos dados obtidos. 

 

 

Docente participante  
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APÊNDICE IV 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS II – AREIA-PB 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Venho, por meio deste, convidá-lo para participar da pesquisa de graduação em 

Licenciatura em Química pela Universidade Federal da Paraíba - Campus II – Areia – PB, 

intitulada ‘Contextualização e experimentação no ensino de química: apresentando os 

produtos naturais/artificiais/sintéticos nas aulas do ensino médio’ que tem como pesquisadores 

o graduando Jefferson Bonifacio Silva, matrícula 31321084 e a Profa. Dra. Maria Betania 

Hermenegildo dos Santos, SIAPE 2530325. 

Sua participação é absolutamente voluntária. Asseguramos que sua identidade será 

preservada e as informações que fornece não serão associadas ao seu nome em nenhum 

documento, relatório e/ou artigo que resulte desta pesquisa.  

Contamos com sua colaboração para alcançarmos nosso objetivo. 

 

 

Jefferson Bonifacio Silva 

Graduando em Lic.em QuímicaCCA/UFPB 

Matrícula: 31321084 

 Profa. Dra. Maria Betania Hermenegildo dos Santos 

Departamento de Química e Física CCA/UFPB 

SIAPE: 253032-5 

betania@cca.ufpb.br 

 

 

Eu, _____________________________________________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, da pesquisa acima descrita; autorizo os 

pesquisadores exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a utilização total ou parcial 

dos dados obtidos. 

 

Discente participante 
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APÊNDICE V 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS II – AREIA-PB 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – PRODUTOS NATURAIS 
 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO 

Ciências da Natureza 

ESCOLA  
COMPONENTE 

CURRICULAR 
 ANO 

Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Carlota 

Barreira 

 Química  3ª Série do Ensino Médio 

RESIDENTE  
PROFESSORES 

SUPERVISORES 
 

PROFESSORES-

ORIENTADORES 

Jefferson Bonifacio Silva  
Valdir Souza Filho 

Rachel de Azevedo Maia  
 

Maria Betania H. dos Santos 

Franklin Kaic Dutra Pereira 

     

CONTEÚDO 

− Produtos Naturais; 

− Técnicas de extração de substâncias; 

− Métodos de separação. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Contextualização 

Experimentação 

     

OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

− Diferenciar Produtos 

Naturais de outros tipos de produtos; 

− Identificar as finalidades e 

funcionalidades dos Produtos 

Naturais; 

− Conhecer técnicas de 

extração de substâncias presentes 

nos Produtos Naturais; 

 

1° momento – Será feito um mapeamento do conhecimento 

prévio dos alunos acerca do conteúdo, utilizando a “tempestade 

de ideias” como metodologia. A turma será dividida em equipes 

e a essas será entregue uma folha com o tema central “Produtos 

Naturais”. 

2° momento– Solicitar que os alunos enviem para o grupo do 

WhatsApp anteriormente criado, fotos de “Produtos Naturais” 

que tenham em casa. 
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− Descrever métodos de 

separação das substâncias dos 

produtos naturais. 

3° momento – Cada aluno deverá apresentar e explicar aos 

demais os motivos para suas escolhas das fotografias. 

4° momento – Será iniciada uma roda de conversa, fazendo a 

seguinte pergunta; 

• Todos esses produtos são naturais? Por quê? 

A partir das respostas dos alunos, serão feitos novos 

questionamentos relacionados à temática. Com isso, serão 

excluídos da discussão os produtos que não forem naturais. 

5° momento – Fazer a leitura compartilhada do texto “Produtos 

Naturais e Artificiais ou Sintéticos, tem química?”. Destacar as 

diferenças e particularidades. Para finalizar a discussão, exibir o 

vídeo “Química dos produtos Naturais”. 

6° momento – A partir da exibição das fotos trazidas no 2° 

momento, questionar aos alunos se os produtos são naturais, 

sintéticos ou artificiais, agrupando-os nessas categorias. 

7° momento – Aula expositiva revisando os conteúdos de 

técnicas de separação, relacionando-as com os Produtos Naturais 

trazidos pelos alunos. 

8° momento – Concluir a exposição explicando as normas de 

segurança para as técnicas de separação no laboratório ou em 

casa. 

9° momento – Apresentar orientações para a construção de um 

relatório experimental, a partir do modelo em anexo 

10° momento – A turma será dividida em equipes, para realização 

das práticas experimentais, com procedimentos em mãos e sob 

orientação do professor, conforme os roteiros experimentais em 

anexo. 

11º momento – Apresentação dos relatórios experimentais. 

  

  

RECURSOS DIDÁTICOS  

− Data Show; 

− Notebook; 

− Água; 

− Papel; 

− Caneta; 

− Quadro Branco; 

− Pincel; 

− 36 pétalas de Hibiscos 

“Hibiscus rosa-sinensis”; 

− 10,0 ml etanol; 

− Papel de filtro; 

− Beckeres; 

− Funil; 

− Tubos de ensaio; 

− Capsula de porcelana; 

− Pistulo; 

− Ácido Clorídrico (HCl); 

− Hidróxido de Sódio (NaOH); 

− Creme Dental; 

− Suco de Limão; 

− Soda caustica; 

− Shampoo; 

− Papel indicador; 

− Garras; 

− Coluna Cromatográfica; 

− Extrato pimentão vermelho 

“Capsicum annuum L”; 

− Açúcar refinado; 

− Suporte universal; 

− Removedor de gordura; 

− Proveta (50 mL); 

− Cetona (10 mL); 

− Hexano (50 mL); 

− Conta-gotas; 

− Algodão; 

− Vidro relógio; 

− Folhas da planta 

“Dieffenbachia ssp”; 

− Faca e tesoura; 

− Cronometro; 

− Cobaias; 

− Borrifador; 
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− Rota evaporador; 

− Caixa de papelão; 

− Luvas. 

   

TEMPO ESTIMADO  AVALIAÇÃO 

− 14 aulas de 45 min cada  

− Será feito dois diários de bordo, ambos coletando dados 

referentes a questionamentos, perguntas, discussões não 

planejadas, desenvolvimento, pontos positivos e negativos, 

dificuldades e posicionamentos. 

− Através de imagens fotográficas, áudio e vídeos de todos 

os momentos. 

− Coleta de atividades realizadas durante o trajeto da 

sequência. 

− Relatório Experimental. 

   

REFERÊNCIAS 

Química dos Produtos Naturais. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rm0xcVRqdmY>. 

Acesso em: 29 jul. 2019. 

RODRIGUES, I. P. Produtos Naturais e Artificiais ou Sintéticos têm química? QUIMICA PERIÓDICA, 

porque a química se renova e se repete, João Pessoa – PB, 2015. Disponível em: 

<https://www.marquecomx.com.br/2014/04/produtos-naturais-e-artificiais-ou.html>. Acesso em: 29 ago. 

2019. 

SIMÕES, C. M. O. Farmacognosia: do produto natural ao medicamento. v. 1. 6. ed. Santa Catarina. 

UFSC. 2002. 

SOLOMONS, T. W. G. Química Orgânica. v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marquecomx.com.br/2014/04/produtos-naturais-e-artificiais-ou.html
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APÊNDICE VI 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS II – AREIA-PB 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

Discente: Jefferson Bonifacio Silva 

Orientadores: Maria Betania Hermenegildo dos Santos e Franklin Kaic Dutra-Pereira  

 

Produtos Naturais e Artificiais ou Sintéticos têm química? 

 

Por mais que os professores de química falem que a Química está 

presente em tudo que é matéria, e até mesmo “nas coisas” abstratas 

como a dor, a tristeza, o amor, a paixão, etc; pois todos esses 

sentimentos são provocados por substâncias que reagem dentro do 

nosso organismo causando tais sensações, ainda têm estudantes que 

perguntam: tem química até nas frutas sem agrotóxicos, na água 

saudável? Entre outros questionamentos. A resposta é sim, tudo contém substâncias 

químicas. Não importa se o produto é natural ou artificial ou sintético, a química está contida 

em todos eles. Eles são química. 

Outro fato interessante, é que eles em seus comentários em provas escrevem: os 

produtos naturais contêm um pouco de química. Não tem isso de pouco ou muita química, se o 

produto é natural, isso é uma outra ótica para analisar o que é natural do que é artificial. O fato 

é que 100% do objeto ou produto é pura química. 

Pois bem, na sociedade são observadas inúmeras confusões, relacionadas à linguagem 

científica, entre elas o uso adequado das palavras “natural” e “artificial” ou “sintético”. Não 

raro, observam-se pessoas e os próprios meios de comunicação definindo produtos artificiais 

como prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. 

 

Mas, afinal, o que é um produto natural? 

 

https://4.bp.blogspot.com/-5mnHze-2iVM/U0w9dGDKdMI/AAAAAAAAB1M/A2W0BAtqL9E/s1600/0.jpg
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O termo “natural” pode se referir a um material extraído 

da natureza, sem que tenha sofrido qualquer intervenção 

humana. Em uma concepção mais branda, natural pode 

ser considerado o material em que não há adição de 

componentes sintetizados em laboratório, isento de 

produtos artificiais. 

Ambos, “natural” e “artificial” são matérias, possuem massa e ocupam lugar no espaço. 

Portanto, são objetos de estudo da química. Apesar de os produtos sintéticos estarem 

associados, geralmente, a substâncias tóxicas, muitos frutos, folhas e raízes contêm em sua 

composição esse tipo de substância que, se ingerida ainda que em pequenas quantidades, pode 

levar uma pessoa à morte. Na natureza são encontrados venenos poderosos. 

Também não se pode dizer que todo produto 

artificial causa prejuízo à saúde. Populações humanas 

existem hoje graças à interferência maciça do ser 

humano na natureza. Essa interferência se dá, por 

exemplo, por meio do desenvolvimento de técnicas 

agrícolas, as quais garantem a produção de alimentos; de tecnologias médicas e farmacêuticas 

relacionadas à produção de medicamentos capazes de controlar inúmeras doenças. 

 

Qual a origem da confusão dos termos Natural e Artificial? 

A confusão no uso dos termos muito provavelmente se 

justifica pelo fato de muitos artefatos desenvolvidos pela 

indústria química, considerados de grande valia em curto 

prazo, terem prejudicado o meio ambiente e o ser humano. 

Entre os exemplos está o DDT (dicloro-difenil-

tricloroetano), um pesticida utilizado no controle ao 

mosquito da malária e do tifo. Seu desenvolvimento rendeu 

ao suíço Paul H. Mulher, em 1948, o prêmio Nobel da 

Medicina. 

Contudo, a partir da década de 1970, seu uso foi proibido nos Estados Unidos e em 

vários países, pois estudos comprovaram sua alta toxicidade: o DDT acumula-se na natureza, 

contamina alimentos, é potencialmente cancerígeno, causa partos prematuros e danos 

neurológicos, respiratórios e cardiovasculares. 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-c5qB45dRwzo/U0w9pWPUpaI/AAAAAAAAB1U/5a9z5oyKk7I/s1600/1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-yCIXQIEH_Ns/U0w90ETqsuI/AAAAAAAAB1c/jXDMo0giGfE/s1600/2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-OtQFv-OFpug/U0w-C3KVIwI/AAAAAAAAB10/SjC9P3_4dI4/s1600/5.jpg
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Além do DDT, temos ainda, as bombas atômicas e a energia nuclear que “mostram” 

com exemplos ocorridos em guerras e usinas nucleares que a “química artificial” é prejudicial. 

 

REFERÊNCIA 

 

RODRIGUES, I. P. Produtos Naturais e Artificiais ou Sintéticos têm química? QUIMICA 

PERIÓDICA, porque a química se renova e se repete, João Pessoa – PB, 2015. Disponível 

em: <https://www.marquecomx.com.br/2014/04/produtos-naturais-e-artificiais-ou.html>. 

Acesso em: 29 ago. 2019. 
 

  

https://www.marquecomx.com.br/2014/04/produtos-naturais-e-artificiais-ou.html
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APÊNDICE VII 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS II – AREIA-PB 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

Discente: Jefferson Bonifacio Silva 

Orientadores: Maria Betania Hermenegildo dos Santos e Franklin Kaic Dutra-Pereira  

 

ROTEIRO EXPERIMENTAL 

 

Experimento 1 – Hibiscus rosa-sinensis (Flor de Hibiscos): Caracterizada como um indicar 

natural de potencial hidrogenionico (pH) a partir de antocianinas presentes em sua estrutura 

química, ou seja, pode ser aplicada como um reagente natural na identificação de compostos 

ácidos e básicos. (SILVA et al., 2015). 

Produto Natural Reagentes e Materiais 

 
Fonte: https://emagrecer.eco.br/cha/hibisco/flor-de-

hibisco-para-que-serve-seca/ 

 

 

Referência: SILVA, B. A. Caracterização 

Antibacteriana, química e fitoquímica de flores 

Hibiscus rosa-sinensis L. (mimi-de-venus) e Hibiscus 

Syriacus L. (hibisco-da-síria) como fonte de alimento. 

Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos – UFRGS, 

Porto Alegre 2014. Disponível 

em:<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/101498>. Acesso 

em 09 ago. 2019. 

- 36 pétalas; 

- 10,0 ml etanol; 

- Papel de filtro; 

- Beckeres; 

- Funil; 

- Tubos de ensaio; 

- Cápsula de porcelana; 

- Pistilo. 

- HCl; 

- NaOH; 

- Creme Dental; 

- Suco de Limão; 

- Soda cáustica; 

- Shampoo; 

- Água; 

- Papel indicador. 

 

 

- Macerar quantitativamente pequenas porções das 

pétalas adicionando em conjunto com o etanol; 

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/101498
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Procedimento 

 

- A maceração deve ser realizada até se observar 

uma coloração de pigmentação roxa saída do 

extrato; 

 

- Filtrar e separar o indicador natural das pétalas; 

 

- Com uma pipeta, gotejar nas soluções e observar 

as reações; 

 

- Identificar com o papel indicador o pH das 

soluções. 

 

Experimento 2 – Capsicum annuum L (Pimentão Vermelho) que apresenta em sua estrutural 

química Vitamina C e os pigmentos do β-caroteno. Utilizado como corante natural em 

indústrias de tecido, tendo principal foco na culinária e agroindústria (LEMOS, 2017). 

Produto Natural Reagentes e Materiais 

 

 

 

 
Referência: TAVARES, C. T. SANTANA, A. L. B. D. Aprendendo Química 

no Ensino Médio através da extração e purificação de Produtos Naturais. 

XII JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX, Recife – 

PE, 2013. 

 

Fonte: 

http://www.almanaquedocampo.com.br/imagens/files/PIMENTAO%20Esalq.p

df 

- Béquer (100 mL); 

- Béquer (50 mL); 

- Funil; 

- Garras 

- Papel filtro; 

- Seringas (50 ml) 

- Extrato pimentão vermelho; 

- Açúcar refinado; 

- Suporte universal; 

- Removedor; 

- Proveta; 

- Acetona (10 mL); 

- Hexano (50 mL); 

- Conta-gotas; 

- Algodão; 

- Vidro relógio; 

- Cápsula de porcelana; 

- Pistilo. 

http://www.almanaquedocampo.com.br/imagens/files/PIMENTAO%20Esalq.pdf
http://www.almanaquedocampo.com.br/imagens/files/PIMENTAO%20Esalq.pdf
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Procedimento 

- Inicialmente será montada a coluna 

cromatográfica, usando o suporte universal, 

a garra e a seringa; 

 

- Acrescenta-se o algodão (pouca 

quantidade) no fundo da coluna, molhando 

com o removedor; 

 

- Seguindo o empacotamento da seringa 

com açúcar (fase estacionária) e removedor 

(fase móvel); 

 

- Para o extrato do pimentão, deve-se pesar 

cerca de 5g, levando-o a cápsula de 

porcelana e adicionado a acetona e hexano, 

seguindo para a maceração; 

 

- O extrato é obtido e deve ser filtrado com 

auxílio do funil e um papel de filtro; 

 

- Por último é adicionado o extrato do 

pimentão vermelho usando o conta gotas; 

 

- É importante adicionar o removedor 

constantemente, evitando que a coluna 

seque; 

 

- Observe durante alguns minutos que os 

pigmentos constituintes da amostra foram 

se separando à medida que percorreram pela 

coluna; 

 

- Com o auxílio dos béqueres devem ser 

recolhidas pelo menos três frações da 

extração cronometrando o tempo de 10 min 

de intervalo. 

 

Experimento 3 – Dieffenbachia ssp (Comigo Ninguém Pode). Possui mecanismos de 

intoxicação provocada por cristais de ráfides de oxalato de cálcio e substâncias lipofílicas 

insaturadas com 18 a 22 átomos de carbonos, presentes em torno dos cristais que funcionam 

como agulhas que aplicam a toxidade dessas plantas. Utilizada como como inseticida natural 

através do processo de extração alcoólico das folhas (DAMASCENO; et al, 2008). 
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Fonte: https://www.hipercultura.com/planta-comigo-ninguem-pode-e-

perigosa/ 

- Folhas da planta; 

- 30 mL de etanol a 70%; 

- Faca ou tesoura; 

- Papel de Filtro; 

- Funil; 

- Cronometro; 

- Cobaias; 

- Beckeres; 

- Borrifador; 

- Rota evaporador; 

- Caixa de papelão; 

- Luvas; 

- Pistilo; 

- Cápsula de Porcelana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento 

- Recolher as amostras das plantas; 

 

- Cortar as amostras em pedaços pequenos (5g); 

 

- Mergulhar os pedaços da amostra na solução 

alcoólica (30 mL de etanol); 

 

- Deixar em repouso por 24 horas; 

 

- Filtrar a nova solução proveniente da 

extração; 

 

- Coletar três cobaias (baratas); 

 

- Aplicar a solução com o borrifador e 

cronometrar o tempo para o óbito; 

 

- Fazer quatro diluições do extrato etanólico da 

planta (5%, 10%, 20% e 40%); 

 

- Aplicar as soluções diluídas e o branco (etanol 

70%) em cobaias para testes estatísticos.  

 

https://www.hipercultura.com/planta-comigo-ninguem-pode-e-perigosa/
https://www.hipercultura.com/planta-comigo-ninguem-pode-e-perigosa/

