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RESUMO

A temática Medicamentos representa uma proposta interessante para o ensino de Química no que tange a incorporação de temas sociais, de forma contextualizada, às práticas

pedagógicas de professores. Considerando essa perspectiva neste trabalho apresentamos como o tema “medicamentos” está inserido no cotidiano escolar, juntamente ao ensino

de Funções Orgânicas, proporcionando aos discentes experienciar um conteúdo presente no cotidiano. O trabalho foi desenvolvido na E. E. Senador Levindo Coelho, Ubá-MG,

no período de junho a agosto de 2016. Foi dividido em quatro etapas: I) Aplicação de um questionário para conhecer como os professores desenvolvem o tema; II) Levantamento

das concepções prévias dos estudantes correlacionando a temática com o conteúdo; III) Análise do livro didático; IV) aplicação de aulas expositivas e práticas e um Pós-teste. A

análise do questionário aplicado aos professores revelou que o conteúdo é ministrado de forma tradicional, sem a aplicação de aulas práticas e contextualização; A análise do

questionário prévio dos alunos informou que 23% conseguiram relacionar as funções orgânicas com as estruturas dos compostos presentes nos medicamentos. Com relação ao

livro didático, observou-se que o tema não aparece como um exemplo de aplicação do conhecimento científico, mas apenas na forma de exercícios. Através das aulas

experimentais, observou-se uma mudança significativa na forma de como alunos encaravam o conteúdo, considerando o tema interessante e de fácil assimilação, por contribuir

para o entendimento do assunto. Tal fato pode ser ilustrado através do resultado do pós-teste, no qual 90% dos alunos responderam as questões solicitadas de forma correta. 

Por fim, a proposta deste trabalho destacou a validade da busca de uma abordagem contextualizada, por inserir no dia a dia dos estudantes temas que possam mediar o

processo de construção do científico, além de motivá-los para a busca de explicações para as problemáticas inseridas no seu cotidiano
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