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Introdução 
Segundo Rocha (2016) entende-se que há desenvolvimento na qualidade do ensino de Química, quando o aluno 
passa por uma explicação do assunto com uma metodologia de aprendizagem que contribui para o entendimento do 
contexto em que ele está inserido. Assim, é possível tornar o ensino aprendizagem de alguns conteúdos menos 
abstratos para o aluno e motivando-o para uma reflexão critica também sobre saúde e qualidade de vida. Deste 
modo, a utilização do estudo das plantas medicinais no ensino de química orgânica aplicado ao conteúdo de funções 
orgânicas, exerce como um método de ensino interessante, agradável e significativo.   

Metodologia 
O projeto foi desenvolvido com a turma do 3o ano da Escola Estadual Presidente Castelo Branco na cidade 
MANAUS-AM, composto por 19 alunos. Este projeto foi feito em duas etapas, a primeira foi uma coleta de dados no 
Mercado Adolpho Lisboa sobre as plantas mais utilizadas pela população Manauara, sendo elas MASTRUZ, 
CORAMA, CRAJIRÚ E CAPIM SANTO, e a segunda foi uma aula teórica contextualizada com apresentação das 
plantas e análise de funções orgânicas nas estruturas dos princípios ativos encontrados nessas plantas, 
posteriormente aplicou-se um questionário sobre a caracterização da escola e metodologia utilizada. 

Resultados e Discussão 
De acordo com Silva(20170) no processo ensino-aprendizagem é fundamental manter um equilíbrio entre teoria e 
prática para que os alunos possam compreender o determinado assunto, assim como aulas contextualizadas 
oferecem assimilação do conteúdo abordado também (Figura 1). Segundo Monteiro e colaboradores (2017) a 
compreensão se baseia quando se contextualiza o assunto, pois o aluno sente-se motivado a explorar seu 
conhecimento de maneira mais aguçada. A aprendizagem de funções orgânicas por meio da estrutura de compostos 
ativos encontrados em plantas medicinais ajudou o aluno a fortalecer seu conhecimento na identificação e 
nomenclatura, assim como abrange o conhecimento popular de plantas medicinais. 
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Figura 1. Análise dos alunos sobre a aula contextualizada. 

Considerações Finais 
Diante das dificuldades existentes na educação, os professores, não podem conviver com um sistema de ensino 
marcado por um modelo que muitas vezes contribui para a exclusão dos estudantes que tem maior dificuladade. 
Sendo assim, o professor tem uma estratégia de trazer para o cotidiano o tema sobre a utilização das plantas para o 
ensino de funções orgânicas, proporcionando a comunicação do aluno com o assunto e sua participação efetiva.  
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