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RESUMO 

 

LOCATELI, Bruna Taíza. Horta medicinal como recurso didático para o ensino de 
ciências: 2015. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Ciências 
Biológicas- Licenciatura - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dois 
Vizinhos, 2015. 
 
A horta medicinal escolar é um instrumento didático de cultivo de vegetais para o 
estudo das plantas, o qual poderá ser utilizado para o estudo da Botânica no ensino 
Médio e Fundamental. O objetivo deste trabalho é propor situações de aprendizagem 
que articulam conhecimentos teóricos e práticos voltados ao estudo da Botânica das 
plantas medicinais, além de construir uma horta medicinal a fim de utilizá-la para o 
ensino de Botânica. O presente projeto foi desenvolvido em um colégio estadual do 
município de Dois Vizinhos- PR e contou com a participação de 14 alunos dos 6º anos 
do ensino Fundamental. O projeto foi desenvolvido em cinco módulos didáticos, 
durante dois meses com encontros semanais, com duração de duas horas cada. Os 
instrumentos de coleta de dados utilizados foram pré e pós-questionários, também, 
fotos, áudio e observações, a metodologia da pesquisa utilizada foi qualitativa, do tipo 
pesquisa-ação no qual o pesquisador participa da pesquisa. O projeto ajudou os 
alunos a entenderem melhor sobre a Botânica, principalmente a diferença entre célula 
animal e vegetal, cloroplasto e estômatos com observação em microscópio. A horta 
medicinal se mostrou um bom recurso didático, o qual despertou o interesse e a 
curiosidade dos alunos em aprender sobre as plantas medicinas e Botânica. 
 
Palavra-chave: Educação Básica. Plantas Medicinais. Botânica. Ensino de Ciências. 
 



 

 

ABSTRACT 

LOCATELI, Bruna Taíza. Medicinal Garden as a teaching resource for the teaching of 
science: 2015. 65 p. Course conclusion paper for degree in Biological Sciences – 
Bachelor – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2015. 

 

School medicinal garden is an educational tool of vegetable cultivation for the study of 
plants, which may be used for the study of Botany in the middle and elementary 
school. The objective of this work is to propose learning situations that articulate 
theoretical and practical knowledge focused on the study of Botany of medicinal 
plants, as well as building a medicinal garden in order to use it for teaching Botany. 
This project was developed in a state school in the city of Dois Vizinhos - PR and 
included the participation of 14 students from 6 years of elementary school. The 
project was developed in five learning modules during two months with weekly 
meetings lasting two hours each. The data collection instruments used were pre- and 
post-questionnaires also photos, audio and observations, the research methodology 
used was qualitative, type action research, in which the researcher participates in the 
research. The project helped the students to understand better about Botany, mainly 
the difference between animal and plant cell, chloroplast and stomata with observation 
under a microscope. The medicinal garden proved to be a good teaching tool, which 
aroused the interest and curiosity of students in learning about medicinal plants and 
Botany. 

 

Keyword: Basic Education. Medicinal Plants. Botany. Science Teaching 
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1 INTRODUÇÃO 

A horta medicinal é um projeto que faz parte do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) desenvolvido por alunos do curso de Ciências 

Biológicas - Licenciatura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

em uma escola pública do município de Dois Vizinhos-PR. A escolha do assunto se 

deu, pois esta temática faz parte do currículo escolar, bem como do cotidiano dos 

alunos. Além do mais, as plantas medicinais possibilitam-nos uma abordagem 

interdisciplinar, pois estabelecem conexões com fundamentos e conceitos entre 

diversas áreas do saber. 

 Por meio da horta, nos tornaremos conscientes de que fazemos parte da 

teia da vida, além de ser um fator contribuinte para a formação da cidadania, 

incluindo, a capacidade de tomada de decisão por meio de uma abordagem que 

articule ciência, tecnologia e sociedade, concebendo a ciência como um processo 

social, histórico e não dogmático. 

A temática pode ser desenvolvida nas disciplinas de matemática, geografia, 

ciências, português, história e artes. No entanto, compete ao professor pesquisar e 

planejar a melhor maneira de transpor o conteúdo.  

Contudo, verifica-se a dificuldade dos professores em trabalhar a botânica 

de forma prática, utilizando modelos e recursos didáticos que despertem o interesse 

do aluno em aprender, assim como, o laboratório de Ciências que é pouco explorado 

durante as aulas.  

Sendo assim, houve a motivação em implantar a horta medicinal como 

instrumento didático em botânica, por meio da qual os alunos participantes poderão 

compreender de maneira prática sobre botânica, bem como, se sentirem 

responsáveis pelo cuidado da horta. Além disso, a teoria será trabalhada de modo 

diferenciado da sala de aula, com dinâmicas, brincadeiras, utilização de microscópio, 

maquetes e aulas práticas com as plantas. 

O desenvolvimento deste projeto justifica-se pela intencionalidade de 

transpor o conhecimento de botânica de forma diferenciada do modo tradicional, 

relacionando a prática com as aulas vistas em sala de aula. Além do mais, o 

conteúdo de botânica está presente na grade curricular dos alunos sendo de grande 

importância o seu entendimento. 
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As aulas práticas constituem uma modalidade didática que tem como 

objetivo a realização de investigações, assim, o aluno se envolve na construção do 

conhecimento, ampliando a capacidade de resolver problemas e, também, 

desenvolve habilidades, além de compreender conceitos básicos.  

Segundo Krasilchik (2008) as aulas práticas desempenham funções que 

permitem o contato direto com os fenômenos, manipulando e observando 

organismos, entretanto, enfrentam os resultados não previstos, desafiando sua 

imaginação e raciocínio, com isso, os alunos compreendem processos tornando a 

prática uma modalidade com grande potencial de ensino e aprendizagem. 

Diante destas considerações, o presente projeto buscará responder a 

seguinte questão: “A aprendizagem da botânica é mais significativa por meio de 

atividades práticas e investigativas desenvolvidas por meio de projetos?” 

Desta forma, o objetivo desse projeto é propor situações de aprendizagem 

que articulam conhecimentos teóricos e práticos voltados ao estudo da botânica das 

plantas medicinais, conduzindo o educando à aprendizagem significativa sobre estes 

vegetais tão importantes para nossa saúde.  

As atividades serão realizadas em dois encontros semanais no qual cada um 

contará com módulos de 1 a 5. Elas serão executadas no contraturno dos alunos 

com duração de 2 horas cada. 
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2 AS PLANTAS NO CURRÍCULO ESCOLAR 

Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, as 

aulas de ciências naturais eram nas duas últimas séries do antigo curso ginasial, 

nesse período, a escola era dominada pelo ensino tradicional no qual cabia aos 

professores a transmissão dos conteúdos e o conhecimento científico era 

considerado um saber neutro e inquestionável. Somente a patir de 1971, com a Lei 

nº 5.692, a disciplina de Ciências passou a ser obrigatória nas oito series do primeiro 

grau e depois dessa lei uma nova versão foi contituida sendo a Lei 9394/96 que está 

vigente até hoje. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para as 

Ciências Naturais, a disciplina de Ciências é apresentada em quatro eixos temáticos, 

sendo eles: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e 

Sociedade (BRASIL, 1998).  

As plantas estão mencionadas no eixo de Tecnologia e Sociedade como, [...] 

“o conhecimento acerca dos processos de extração e cultivo de plantas em hortas” 

(BRASIL, 1998 p, 48). Além disso, há conexões com o tema transversal Meio 

Ambiente e Saúde quando se discutem atitudes de conservação, problemas 

ambientais e analise das diferentes indicações das plantas medicinais que 

contribuem para a saúde. Nos estudos associados ao eixo temático Vida e 

Ambiente, as plantas também são mencionadas como o estudo das funções vitais 

essenciais para a manutenção da vida (BRASIL, 1998). 

De acordo com o PCN de Ciências Naturais volume 4 (BRASIL, 1997) 

espera-se que o aluno nas aulas de Ciências observe diversas formas de vida e 

organização, além disso, estuda-se a dinâmica e os acontecimentos que ocorrem, a 

existência dos processos de transformação e perpetuação da vida, os processos de 

renovação dos recursos materiais e a reciclagem dos nutrientes (BRASIL, 1997). 

O Ensino de ciências é a parte que estuda o mundo, sendo composto por 

regras ou leis de origem natural, envolvendo fenômenos físicos e biológicos. Assim, 

a ciência precisa ser compreendida como um processo de construção de 

conhecimento ligada à atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem 

social, econômica, política e cultural (BRASIL, 1998). 
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Em 2003, com as mudanças na política nacional e estadual, no Paraná 

iniciou-se um processo de discussão com objetivo de produzir novas Diretrizes 

Curriculares para ensino de Ciências e estabelecer novos rumos e uma nova 

identidade (PARANÁ, 2008). 

Nestas Diretrizes Curriculares a disciplina de ciências está apresentada em 

cinco conteúdos estruturantes fundamentados na história da ciência, são eles: 

Astronomia, Matéria, Sistemas Biológicos, Energia e Biodiversidade No sexto ano 

(6º) antiga 5ª série, o estudo da botânica está apresentada nos sistemas biológicos 

tendo como conteúdos básicos os níveis de organização, e as expectativas de 

aprendizagem estão descrita abaixo conforme PARANÁ (2008, p.20). 

8. Reconheça as características gerais dos seres vivos.  
9. Conheça os níveis de organização celular.  
10. Compreenda a origem e a discussão a respeito da teoria celular como 
modelo de explicação da constituição dos organismos.  
11. Entenda a constituição dos sistemas orgânicos e fisiológicos como um 
todo integrado.  
 

Atualmente, o ensino brasileiro está com intensos debates sobre a 

configuração do currículo escolar, tendo em vista que Ciências e Biologia são 

disciplinas mais relevantes e significativas, pois, elas contribuem para a 

compreensão dos processos e conceitos biológicos além de estudar os seres vivos 

(KRASILCHIK, 2008). 

Sabe-se que no ensino de Botânica são vistos vários nomes de estruturas 

dos vegetais além da nomenclatura científica. No geral, esse estudo é marcado por 

ser tradicional e centralizado, não relacionando com a realidade do aluno, tornando 

difícil para a compreensão dos mesmos, que acabam memorizando conceitos e 

nomes. 

Segundo Cruz, Furlan e Joaquim (2009), a Botânica é um assunto difícil para 

transpor aos alunos, sendo, que os professores apresentam dificuldades na 

metodologia de ensino. Isso pode estar relacionado com a formação do professor e 

também pela falta de atualização dos conteúdos. A busca por novas estratégias 

metodológicas servem como apoio para chegar aos objetivos da aula, por isso há a 

necessidade de recuperar uma nova visão e o prazer pelo ensino de Botânica, tanto 

pelo professor quanto pelo aluno. 

Assim, é importante que os professores procurem alternativas que tornem as 

aulas mais instigantes e interessantes, inseridas no cotidiano (NETA, et al, 2010). 

Uma dessas alternativas é a utilização da horta medicinal como recurso didático. 



14 

 

A horta medicinal escolar é um recurso didático para atividades de Ciências 

e Biologia, relacionada com conteúdos de Botânica, segundo Cruz, Furlan e 

Joaquim (2009), esse recurso apresenta uma proposta rica em possibilidades para 

serem trabalhadas com professores de outras disciplinas, além disso, ele ressalta a 

importância de alertar sobre a utilização das plantas medicinais.  

 

2.1 HISTÓRIA DAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

As plantas possuem uma longa história evolutiva e, segundo Carvalho 

(2010), as primeiras plantas surgiram na era Paleozoica no período Siluriano, 

aproximadamente 430 milhões de ano atrás. 

O sucesso dos vegetais está na evolução das estratégicas adaptativas, se 

elas não existissem a vida seria impossível, pois, elas transformam o gás carbônico 

em oxigênio, sendo fonte de alimento de muitos organismos, além disso, possui alta 

variedade de moléculas orgânicas com complexidade estrutural que são usados 

contra agentes patogênicos e herbívoros e também protegem a planta da ação dos 

raios ultravioletas (UV). A partir desses mecanismos de defesa, pesquisadores 

começaram a estudar o ponto de vista químico, farmacológico e toxicológico dessas 

plantas denominadas plantas medicinais, para fins terapêutico e também agrícola 

(NETO; CAETANO, 2005). 

Desde os primórdios da civilização humana, o homem já procurava amenizar 

suas dores fazendo uso dos vegetais. Registros datados de 3500 a.C mostraram 

tabuletas de argilas contendo prescrições para a dor, mais tarde, outros registros 

foram descobertos ao longo da história como: os relatos de viagem do Herótodo a 

respeito da medicina egípcia, as tabuletas de argila encontrada próximo de Nínive 

(Oriente Médio), os manuscritos em seda perto de Hunan (China) (DUNIAU, 2003).  

Os chineses, segundo Duniau (2003) são os povos mais produziram 

conhecimentos em relação às plantas medicinais, na antiguidade, eles escreveram 

livros importantes como o Clássico das Montanhas e dos Mares, Clássico da Matéria 

Médica e o mais conhecido “Livro do Imperador Amarelo”. O Antigo Egito também 

possui textos médicos importantes, em um desses havia 800 receitas e referência a 

mais de 700 drogas escritos no mesmo papiro. A civilização chinesa, no ano de 

2300 a.C desenvolveram a arte de embalsamar os cadáveres, através da utilização 

das plantas para minimizar a deterioração e os odores dos corpos. Desde esse 
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tempo, já era utilizado plantas conhecidas de hoje como a papola, babosa e óleo de 

rícino (LOW, et al. 1999 apud EMBRAPA, 2008). 

Entretanto, durante o período das trevas de 476 até 1453, foi uma época 

dominada pela religião, criando uma sombra sobre as artes e as ciências, 

impedindo-as de florescer livremente. Para a Ciência na Europa, pouco foi registrado 

e só em 1220 nasce a primeira Grande Escola de Medicina da Idade Média, em 

Salerno, perto de Roma, fundada por Carlos Magno. Com este avanço crescem os 

estudos de farmácia e extratos alcoólicos, como o vinho e destilados. Muitos destes 

extratos são usados nas “garrafadas” de plantas medicinais, encontradas nas casas 

de senhoras rezadeiras e benzedeiras ou nos preparos indígenas, até os dias atuais 

(MORGAN, 1994). 

Na Idade Média, os alquimistas estudaram a elaboração dos elixires da vida 

longa e buscavam as plantas com propriedades miraculosas e afrodisíacas, tudo 

isso para o bem estar humano. Através desses estudos, novas ciências estavam 

nascendo como: Botânica, Química e Medicina. Com o passar do tempo, a história e 

o uso medicinal das plantas foi se propagando e todo o velho mundo utilizava, de 

alguma forma, os vegetais, seus extratos, emplastos e tônicos para acalmar suas 

dores (EMBRAPA, 2008). No Brasil, para Duniau (2003), a medicina praticada 

parecia uma “colcha de retalhos”, pois era formada pelas heranças estrangeiras, 

sendo elas: raiz europeia, raiz indígena e a raiz africana. Nessa colcha de retalhos, 

há elementos da ciência como médicos e também benzedores e curandeiros, no 

qual, esses elementos se destacam conforme a cultura do povo. 

Segundo a Embrapa (2008), as primeiras referências sobre as plantas 

medicinais no Brasil são destacadas ao padre José de Anchieta e outros jesuítas. 

Eles formularam receitas conhecidas como Boticas dos colégios, através das 

observações da utilização por parte dos indígenas, o padre Anchieta falava muito em 

uma "erva boa", a hortelã pimenta, que era usada pelos índios contra indigestões, 

para amenizar nevralgias, reumatismo e doenças nervosas. 

A primeira descrição sobre plantas medicinais empregadas pelos indígenas 

brasileiros foi realizada numa missão científica dirigida por Mauricio de Nassau, e o 

médico botânico da expedição descreveu as principais plantas como a ipecacuanha, 

jaborandi e tabaco (NETO; CAETANO, 2005). 

Atualmente, os estudos de plantas medicinais no Brasil chamam a atenção 

de equipes multidisciplinares formadas por botânicos, biólogos, bioquímicos, 
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farmacêuticos, médicos, laboratórios farmacológicos, centros de pesquisa e órgãos 

governamentais. Esse interesse é fruto do incentivo dado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), que em 1978 reconheceu a importância das plantas medicinais e 

das preparações na cura de doenças, recomendando a difusão, em nível mundial, 

dos conhecimentos necessários para o uso das plantas medicinais. 

No Brasil, aproximadamente trezentas plantas medicinais são utilizadas de 

maneira terapêutica pela população. Muitas desconhecidas ou com pouca ênfase 

por parte dos profissionais de saúde, as plantas medicinais são utilizadas por grande 

parte da população, independente da classe social. (EMBRAPA, 2008). 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

As plantas medicinais são importantes tanto no aspecto social, econômico e 

ambiental. Nessas últimas décadas, a fitoterapia acabou sendo revitalizada e os 

medicamentos feitos com as plantas possuem credenciais impressionantes. Mesmo 

com o avanço na ciência médica e a química farmacêutica, as substâncias das 

plantas continuam sendo utilizadas como base para vários medicamentos, no 

tratamento de doenças cardíacas, depressão, dor, câncer, asma, distúrbios 

neurológicos e entre outros (EMBRAPA, 2008). 

SegundoTomazzoni, Negrelle e Centa (2006, p.116). 

As plantas apresentam fator de grande importância para a manutenção das 
condições de saúde das pessoas. Além de comprovação da ação 
terapêutica, a fitoterapia representa parte importante da cultura de um povo, 
sendo também parte de um saber utilizado e difundido pelas populações ao 
longo de várias gerações. 

Em 1978 a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu oficialmente 

o uso de fitoterápicos como desígnio a profilaxia curativa, ou com fins de 

diagnóstico, sendo aconselhada a disseminação mundial dos conhecimentos para o 

seu uso, visto que, além de amenizar sintomas e curar doenças, os medicamentos 

naturais são alternativas terapêuticas de baixo custo e de fácil acesso,sendo que 

muitas pessoas possuem hortos caseiros em suas casas, o que facilita a utilização 

dos mesmos (BRASIL, 1998). 

No ano de 2001, foi proposto a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicas (PNPMF), que tinha como objetivo envolver “toda a cadeia: pesquisa, 

desenvolvimento, produção, cultivo e uso racional”, também, garantir o uso 
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consciente das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos, contribuindo 

para o desenvolvimento deste setor no país” (BRASIL, 2001). 

Entretanto, no dia 22 de junho de 2006 foi aprovada a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos por meio do Decreto Nº 5.813. Essa Lei fundou 

diretrizes e linhas prioritárias com diversos parceiros para desenvolver ações 

voltados ao conhecimento do uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Com 

as inovações tecnológicas, houve um crescimento das cadeias e dos arranjos 

produtivos, ao uso sustentável da biodiversidade brasileira e ao desenvolvimento do 

Complexo Produtivo da Saúde (BRASIL, 2006). 

Deste modo, as discussões e as pesquisas eram direcionadas a práticas de 

fitoterapia para o tratamento de doenças, além do mais, a busca por alternativas 

para melhorar a saúde tem aumentado nesses últimos anos (BRASIL, 2001).  

Observa-se que cada dia mais as plantas medicinais são utilizados e muitas 

vezes indicados para aliviar dores, e essa indicação geralmente é feita por pessoas 

idosas, pois carregam consigo mais experiência e vivência. Quando se machucamos 

a primeira coisa que dizem: “Passa babosa”, ou quando estamos com dor de 

estômago: “Toma chá de boldo que passa”, também quando uma pessoa está com 

pressão alta: “Toma chá de erva cidreira”. Esses conhecimentos impíricos são 

passados de geração em geração que no fundo a ciência estuda e faz experimentos 

para transformar em científico as plantas medicinais em medicamentos naturais. 

2.3 COLETA E CUIDADOS NO MANUSEIO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

Inicialmente, o reconhecimento da planta é muito importante e baseia-se 

sistematicamente na morfologia e na anatomia do vegetal. Esse reconhecimento 

deve ser realizado por pessoas especializadas, pois algumas plantas aparentam ser 

semelhantes, mas na verdade não são e, também, tem a questão dos nomes 

populares, que para a mesma planta existem vários nomes (SILVA et al, 1995). 

As plantas medicinais possuem períodos adequados para a coleta e também 

dependem do horário a serem colhidas, o correto é coletá-las de manhã depois da 

secagem do orvalho ou a tardinha em dias ensolarados. As plantas medicinais 

apresentam particularidades diferentes das outras plantas de interesse agronômico, 

por isso necessitam de cuidados em relação a coleta, secagem e utilização (NETO; 

CAETANO, 2005, KOVALSKI; OBARA; BONATO, 2012). 
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Primeiramente, deve-se saber qual a parte da planta que será utilizada, pois 

nem todas as partes das plantas são medicinais, algumas podem não ter ação 

terapêutica podendo ser tóxica para os seres humanos, sendo que o consumo da 

planta fresca permite mais eficiência nos princípios ativos, assim o resultado no 

tratamento de doenças possui mais efeito (NETO; CAETANO, 2005). 

O processo de colheita das folhas, flores e talo, deve ser realizado de 

preferência no período de floração e a secagem natural é um procedimento lento no 

qual deve ser realizado na sombra com o local bem ventilado e também deve ser 

protegido de poeira e dos insetos (KOVALSKI; OBARA; BONATO, 2012). Também, 

o processo de secagem é importante e deve ser realizada, pois a alta umidade 

favorece o crescimento de microrganismos sendo eles: fungos, produtores de 

celulases, lignases e outras enzimas que degradam os princípios ativos das plantas 

(NETO; CAETANO, 2005). 

O próximo passo é o armazenamento das amostras, elas devem ser 

guardadas em recipientes limpos e escuros, pois a luz prejudica a qualidade da 

amostra (KOVALSKI; OBARA; BONATO, 2012).  

2.4 AS DIFERENTES FORMAS DE UTILIZAÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

As plantas medicinais podem ser preparadas de varias maneiras, dentre os 

principais métodos estão os chás, cataplasma, gargarejo, compressas, inalações, 

xaropes e banhos. 

Os chás são preparados por meio da decocção ou infusão, no primeiro 

procedimento a planta é limpa e fervida junto a água aproximadamente 10 minutos, 

já no segundo, a água é previamente aquecida sozinha e depois é colocada sobre a 

planta que se pretende utilizar, o recipiente deve ser mantido coberto de 10 a 15 

minutos, nesse momento são liberados os seus princípios terapêuticos das folhas, 

flores e talos (KOVALSKI; OBARA; BONATO, 2012). 

Além disso, o chá também pode ser na forma de maceração, esse processo 

visa obter princípios ativos solúveis em toda a sua integridade, as plantas são 

colocadas no recipiente com água fria, álcool, vinagre ou outro líquido, depois, elas 

são deixadas a macerar na temperatura ambiente por horas ou dias, coando-se em 

seguida (REZENDE; COCCO, 2002). 
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O processo de cataplasma envolve ervas ao natural e em forma de pasta, no 

primeiro caso, as plantas são aplicadas diretamente na ferida, um exemplo bem 

conhecido é a babosa, o segundo tipo em forma de pasta seria amassar a planta em 

um pilão até virar uma papa, em seguida, essa papa é colocada sobre o local da 

ferida (KOVALSKI; OBARA; BONATO, 2012). 

As compressas são utilizadas e preparadas para o uso externo. São feitas 

com pedaços de pano ou gazes esterilizados embebidos em chá ou sumo de plantas 

medicinais, em seguida, as compressas são aplicadas diretamente no local afetado 

(SILVA, et al, 1995). 

As inalações são empregadas para aproveitar a ação dos vapores, tendo 

como finalidade a inalação dos compostos aromáticos contidos na planta. Os 

xaropes geralmente são soluções adocicadas que servem para problemas de 

garganta, pulmão e brônquios (KOVALSKI; OBARA; BONATO, 2012). 

Outra forma de utilização é o banho que pode ser de assento ou imersão, o 

banho de assento é realizado em uma banheira ou bacia, pode ser frio ou quente, no 

qual são adicionados chás e o indivíduo fica sentado por 20 minutos, é 

recomendado no combate dos gases sendo que ele atua sobre a circulação 

sanguínea e o metabolismo, já o banho de imersão cobre-se grande parte do corpo 

e o restante é igual ao banho de assento (KOVALSKI; OBARA; BONATO, 2012). A 

maioria das pessoas fazem chás em casa, mas ninguem sabe que tipo de chá que 

estão fazendo, pois chamam tudo de chás. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

A metodologia da pesquisa foi qualitativa, e utilizou-se o método dialético 

conhecido como Marxismo no qual, analisou-se a realidade, de acordo com o qual 

tudo se desenvolve e se transforma através das respostas dos sujeitos aos 

questionários abertos e os produtos obtidos na observação livre, é a técnica de 

perguntar, responder e refutar (TRIVIÑOS, 1987). 

O tipo pesquisa-ação participante no qual envolveu vários instrumentos de 

coleta de dados, sendo eles: diário de campo, questionário e observação. 

O local que aconteceu o projeto foi em um colégio público que está 

localizado no município de Dois Vizinhos - Paraná. O publico alvo foram os alunos 

do 6º ano dessa escola. 

O município possui altitude média equivalente a 509 m e a sua localização é 

no Terceiro Planalto Paranaense, na 16ª Microrregião de Francisco Beltrão e na 

Mesorregião Geográfica: Sudoeste do Paraná (MAACK, 2002). 

 

3.1 A PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa é uma área transdisciplinar no qual envolve ciências 

humanas e sociais, essa análise assume tradições multiparadigmas que possuem 

linhas ligadas ao positivismo, ao marxismo, a teoria crítica e do construtivismo. 

Dessa maneira, a pesquisa qualitativa busca interpretar os significados que os 

participantes dão a ela. 

Para Bogdan e Bikler (1982) apud Lüdke; André (1986), ela é uma pesquisa 

que tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador é 

instrumento, além do mais, essa pesquisa envolve resultados descritivos, no qual o 

pesquisador esteve em contato direto com a situação estudada.  

A pesquisa qualitativa é entendida por algo que não gere resultados 

alcançados por procedimentos estatísticos ou outro tipo de quantificação, alguns 

exemplos podem ser citados como: pesquisa sobre a vida das pessoas, histórias, 

comportamentos e funcionamento organizativo. 

As pesquisas qualitativas envolvem vários tipos de coleta de dados, no qual 

podem ser feitas por meio de entrevistas, questionários, análise de documentos e 
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observações, entre outras técnicas. Para isto, o pesquisador pode ou não intervir no 

ambiente pesquisado. A pesquisa ação participante é uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores no qual, eles possam utilizar suas 

pesquisas para melhorar o ensino (FACHIN, 2012). 

 

3.1.1 A pesquisa ação participante 

 

A pesquisa participativa surgiu na América Latina em meados da década de 

60. Ela está interligada pelos processos de conscientização e de luta pelas 

transformações sociais e políticas além de ser considerado, facilitadora da 

transformação social. Ela é considerada uma modalidade de pesquisa-ação 

juntamente com a pesquisa-ação prática, pesquisa- ação crítica, e a pesquisa-ação 

cooperativa ou colaborativa (BARTOLOMÉ, 1997). 

Para Thiollent (1986) a Pesquisa Participante é um tipo de pesquisa social 

na qual os pesquisadores e os participantes trabalham em conjunto, a fim de 

resolverem problemas reais de modo cooperativo ou participativo. 

Segundo Schmidt (2006 p.13): 

A prática da pesquisa participante é capaz de aglutinar em torno de si tanto 
a reflexão epistemológica que interessa à ruptura com o paradigma 
positivista quanto a apreensão crítica das dimensões éticas e políticas das 
pesquisas de campo, configurando metodologias que promovem uma 
relação com o outro próxima à ideia de comunidades interpretativas. 

O termo participante sugere que o pesquisador esteja inserido no campo de 

investigação, no qual é convocado a participar da investigação na qualidade de 

informante, colaborador ou interlocutor. No projeto iremos adotar essa metodologia 

da Pesquisa Participante, pois, acredita-se ser o caminho que nos possibilitará obter 

nossos objetivos de estabelecer o diálogo entre os saberes tradicional/popular e 

científico, além do mais, irá aprimorar coletivamente, tomando por base as vivências 

e a realidade escolar. 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

No projeto utilizou-se a aplicação de questionário, fotos, áudio e 

observações, mas antes foi esclarecido sobre a utilização dos dados coletados para 

fins de publicação (dissertação, artigos, eventos, etc.). 
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Outro instrumento de dado utilizado foi o diário de campo no qual, em cada 

encontro foi registrado o que aconteceu e também sobre, detalhes do local de 

estudo, comportamento dos participantes e as falas mais significativas (MINAYO, 

2008).  

Além disso, esses instrumentos ajudaram a visualizar os efeitos das 

informações, tanto no plano de investigação, como para si próprio e serviram como 

fonte de dados para identificar e refletir sobre as funções desenvolvidas. 

 

3.2.1 A observação participante 

 

A observação participante é uma das técnicas usadas com frequência nas 

pesquisas qualitativas. Nesta técnica, o pesquisador interage com o grupo tornando 

parte da equipe, visando à observação dos fenômenos considerados significativos 

para o estudo. 

A observação é altamente seletiva, pois, quando se analisa objetos e 

situações, duas pessoas enxergam diferentes coisas, cada pessoa possui o seu 

posicionamento que está relacionado com a história pessoal e da bagagem cultural 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Para registrar essas observações, existem formas variadas como: anotações 

escritas, anotações com material transcrito de gravações, filmes, fotografias, slides 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Esse método de observação participante foi utilizado com os alunos do 6º 

ano, com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento das atividades planejadas, 

além do mais, utilizou-se o diário de campo que, é caderninho de notas, em que o 

pesquisador anota o que observa, além de registrar sobre o estudo e o 

comportamento dos participantes, ele serviu como acervo tornando a pesquisa mais 

verdadeira (MINAYO, 2008).  

 

 

3.2.2 Questionário 

 

O questionário segundo o dicionário de Theodorson & Theodorson (1970), “é 

um modelo ou documento em que há uma série de questões, cujas respostas devem 

ser preenchidas pessoalmente”. 



23 

 

O questionário é muito usado para diversos fins e consiste em coletar 

informações para a pesquisa, as formas mais utilizadas são: questionário 

pessoalmente, via postal, por malote, telefone, etc. 

Nesse estudo, optemos em trabalhar o questionário pessoalmente que foi 

aplicado para os alunos na fase inicial e concluinte do projeto. 

O projeto foi dividido em módulos, sendo eles apresentados logo abaixo. 

Além disso, foram organizados dois encontros semanais no contraturno, com 

temáticas específicas. 

Inicialmente foram expostas atividades em forma de aula utilizando data 

show, dinâmicas, baseada nos pressupostos teóricos da Metodologia dos Três 

Momentos Pedagógicos proposta por Delizoicov e Angotti (2002), fazem parte desta 

metodologia a problematização inicial: podendo permitir que o aluno sinta 

necessidade de adquirir outros conhecimentos que ainda não detém; ou seja, 

coloca-se para ele um problema para ser resolvido, depois a organização do 

conhecimento o estudo sistemático do conteúdo programático com o qual a estrutura 

profunda e por fim a aplicação do conhecimento. É ela que, ampliando o conteúdo 

programático, extrapola-o para uma esfera que transcende o cotidiano do aluno 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 2002). 
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3.3 OS MÓDULOS 

 

O projeto foi dividido em cinco módulos com atividades organizadas por 

temáticas específicas que ocorreram em dois encontros semanais. 

Para iniciarmos, fomos até o colégio convidar os alunos dos 6º anos para 

participarem do projeto, com isso, entregou-se autorização para quem tinha 

interesse, no qual os pais tinham que assinar (Apendicê A). Depois disso, os alunos 

entregaram as autorizações no início do projeto e começou assim o mesmo. 

Primeiro aplicou-se questionário para ver sobre o conhecimento prévio dos 

alunos sobre as plantas medicinais, em seguida, realizou-se dinâmica e exibição de 

um vídeo; após isso discutiu-se sobre o vídeo e a dinâmica; em seguida, foi 

realizada a apresentação, também comentou-se sobre a origem das plantas 

medicinais e a importância delas. Para finalizar, os alunos levaram um questionário 

para realizar com um membro da familia. 

Em outro momento, realizou-se o estudo e a caracterização geral sobre as 

partes da planta e suas respectivas funções (raiz, caule, folha,flor); também discutiu-

se sobre o modo de utilização das plantas medicinais, célula animal e vegetal, 

estômatos, raizes. 

Foi realizada também a construção da horta; e a montagem do herbário com 

os alunos, e por fim, aplicou-se o pós questionário. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 MÓDULO 1 

 

O Módulo 1 foi realizado no dia 30/03/15. Inicialmente aplicou-se o 

questionário prévio aos 14 participantes. Em seguida realizou-se uma dinâmica 

utilizando chá gelado de erva cidreira. Essa dinâmica foi a problematização inicial 

dos pressupostos de Delizoicov e Angotti (2002), para depois iniciarmos o assunto 

propriamente dito, com isso, observou-se os conhecimentos prévios dos alunos em 

relação às plantas medicinais. 

A licencianda fez questionamentos para os alunos com as seguintes 

questões:Vocês sabem o que é isso? Esse chá será de que planta? Ela é medicinal 

ou não? Qual são suas indicações? Você já usou ou já ingeriu esse chá em casa? 

Os alunos demonstraram terem gostado muito do chá e repetiram. Eles 

responderam todos os questionamentos, no entanto, disseram que era chá de 

camomila por causa da aparência, mas logo perceberam que o gosto era diferente.  

A partir disso, exibiu-se um vídeo com desenho animado no intuito de 

mostrar que as plantas medicinais não devem ser substituídas pelos medicamentos, 

mas que elas podem auxiliar nos sintomas e dores, porém seu uso deve ser feito 

sob orientação médica e sem excessos. 

Depois da exibição do vídeo, apresentou-se o cronograma de atividades do 

projeto com todos módulos e atividades previstas. Em seguida, iniciou-se o trabalho 

com a introdução da origem das plantas medicinais. Para isso, utilizou-se slides, 

abordou-se a origem relacionando com os afro descendentes, índios, escravos e os 

conhecimentos passados de gerações a gerações, como mostra a fotografia 1. 
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Figura 1 - Início do projeto com a origem das plantas medicinais. 

Fonte: Acervo do autor 

Nessa parte, discutiu-se a influência desses conhecimentos por meio dos 

avós, foi bem interessante, pois, cada um lembrou de alguma história relacionada 

com o uso das plantas pelos avós. Segundo Krasilchik (2008), a discussão é 

importante para estimular a criticidade e a participação da turma durante as aulas, 

tornando-as mais dinâmicas e menos cansativas. 

Continuando com o Módulo 1 no dia 02/04/15, comentou-se sobre a 

importância das plantas medicinais tanto no aspecto econômico, ambiental e social e 

também como elas podem ser utilizadas. Trabalhou-se os procedimentos de infusão, 

decocção, maceração, gargarejo e xarope no quadro e na forma de desenho, 

conforme a fotografia 2. Além disso, os alunos comentaram como as mães fazem os 

chás em casa. 

Notou-se que eles interagiram bastante. Quando falamos de experiências 

diárias, todos queriam falar e comentar sobre alguma vivência com as plantas. Para 

Chassot (2003), quando os conteúdos são distantes da realidade, o aluno acaba não 

relacionando o ensino, sendo que a aprendizagem não cumpre sua função de 

compreensão e transformação da realidade e nem educa para a cidadania. Para 

finalizar esse assunto, os alunos desenharam no caderno os tipos de chás 

utilizados. 
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Fotografia 2 - Alunos fazendo atividade sobre usos das plantas medicinais. 

Fonte: Acervo do autor 

Na escola já existe uma horta medicinal e os alunos foram levados até lá 

para conhecer. Nesse momento, comentou-se a respeito dos cuidados (fotografia 3), 

da importância de regar regulamente, sendo necessário retirar as plantas invasoras 

como o trevo de quatro folhas e, também, construiu-se um cronograma para regar as 

plantas. 

Notou-se que os alunos gostaram de mexer na terra e com as plantas, e que 

se pudessem ficariam lá o tempo todo, sendo comentado por um aluno que mora em 

apartamento no qual, não tem contato com a terra, e que o projeto tinha 

proporcionado esse contato, além disso, com as minhocas e com as plantas. 

 

Fotografia 3 - Alunos fazendo a manutenção da horta. 

Fonte: Acervo do autor 
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4.2 MÓDULO 2 

 

No dia 06/04/15, começou-se o estudo das partes da planta e suas funções, 

antes disso, questionou-se sobre o conhecimento prévio dos alunos, observou-se 

que eles tinham conhecimento da localização na planta (fotografia 4), mas em 

questão da função eles desconheciam, comentou-se da raiz, caule, flor, fruto e 

semente. No final, os alunos fizeram uma atividade de reconhecimento destas partes 

que está representado na figura 1, e fizeram a execução da atividade como mostra a 

fotografia 5. Nessa atividade, os alunos tiveram que identificar onde estava 

localizada cada estrutura sendo elas; a raiz, caule, fruto, flor e folha. Em seguida, 

escreveram qual era a função de cada e por fim, pintaram o desenho e colaram no 

caderno.  

 

Fotografia 4 - Acadêmico transpondo sobre as partes da planta e suas funções. 

Fonte: Acervo do autor 
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.  

Figura 1 - Desenho esquemático das partes da planta. 
Fonte: http://tatiana-alfabetizacao.blogspot.com.br/2011/09/partes 

 

 

Fotografia 5 - Alunos mostrando a atividade realizada sobre as partes da planta e funções. 
Fonte: Acervo do autor. 

Dia 09/04/15, a problematização foi para o tema: célula animal e vegetal. 

Trabalhou-se célula vegetal e a sua diferença com a célula animal e, abordou-se a 

organela mitocondrial e o cloroplasto. Além de sua importância para a célula, 

utilizou-se material didático das células do Laboratório de Ensino da UTFPR, como 
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mostra a fotografia. Os alunos tiveram dificuldade em entender, pois é dificil imaginar 

algo microscópico, e também, os alunos não viram esse assunto na sala de aula. 

 

Fotografia 6- Acadêmico comentando sobre as diferenças da célula animal e vegetal utilizando 
o material didático. 

Fonte: Acervo do autor. 

A aula como um todo foi planejada para ser criativa e tornar principalmente a 

etapa expositiva mais interessante. Este é um desafio para grande parte dos 

professores, pois os alunos têm preferência unânime pelas atividades práticas, além 

disso, as pesquisas indicam que dez minutos estão perto do limite superior de 

atenção que os alunos dão a uma aula expositiva (PROJECT KALEIDOSCOPE, 

1991). 

As ferramentas práticas como mostra a fotografia 7 e 8 para a aplicação do 

Ensino de Ciências, permite que o aluno consiga aprender conceitos teóricos sem 

que precisem ser forçados a decorar para momentos de avaliações, o que depois 

acabam esquecendo (KRASILCHIK , 2008). 
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Fotografia 7 - Aluna observando no microscópio a célula vegetal 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 8 - Aluna observando a célula animal 
Fonte: Acervo do autor. 

Logo em seguida, os alunos fizeram uma atividade de identificação de 

organelas por meio de desenhos que está na figura 2, e observaram no microscópio 

uma célula animal e vegetal. Os alunos ficaram surpresos pois nunca tinham visto 

um microscópio e muito menos tinham observado nele. 
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Figura 2 – Desenho esquemático da célula vegetal 

Fonte:http://www.smartkids.com.br/uploads/imagens/desenhos-para-colorir/principais-
estruturas-da-celula.gif 

No Ensino de Ciências, abordar esse conteúdo sem algum modelo didático é 

difícil, pois o aluno deve imaginar microscopicamente. O estudo da célula se torna 

uma temática complexa, sem interação dos alunos e questionamentos. Algumas 

escolas não possuem laboratório e os modelos didáticos ajudariam no estudo das 

células. 

No dia 13/04/15, realizou-se o estudo da estrutura e dos tipos de raízes, 

houve a problematização inicial com questionamentos: Todas as raízes são iguais? 

Dos mesmos tamanhos? Abordamos o formato das raízes discutindo sobre o 

ambiente onde ela se encontra e a relação entre vegetal e o tipo de raiz, entre elas a 

raiz: fasciculadas, pivotante estranguladora, aéreas, tuberosas, respiratórias e 

aquáticas. No final do estudo, os alunos desenharam cada tipo de raiz. Eles ficaram 

surpresos com a raiz estranguladora, no qual acabava matando o outro vegetal pelo 

estrangulamento ou seja, acabava impedindo a circulação da seiva na planta, e 

consequentemente, levava a morte. 

Continuando o Módulo 2, no dia 16/04/15, abordou-se a estrutura 

responsável pela respiração, trabalhou-se os estômatos e sua estrutura, discutiu-se 

sua importância e o seu funcionamento de abertura e fechamento dos estômatos. 

Para isso, utilizou-se o material didático do Laboratório de Ensino da UTFPR como 

mostra a fotografia 9. Também usou-se o microscópio para mostrar os estômatos do 

vegetal curação roxo que foi plantado na horta, mostrou-se como é a estrutura 
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realmente (fotografia 10). No final da visualização, os alunos desenharam os 

estômatos no aumento de 10 vezes e 40 vezes. 

 

Fotografia 9 - Alunos desenhando o estômato no caderno. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 10 – Aluno observando o estômato no microscópio. 
Fonte: Acervo do autor. 

Segundo Krasilchik (2008), as aulas expositivas predominam no ensino não 

só de Ciências, mas em outras disciplinas, por isso buscou-se uma maneira de 

tornar a aula mais interessante mesclando aula expositiva e recursos audiovisuais 

com maquetes e utilização do microscópio.  

Depois, buscou-se a terra com os alunos na residência da mãe de uma 

professora, e ela foi trazida para a escola, onde foi adubada com insumos químicos 

para melhor resultado do crescimento das plantas como mostra a fotografia 11. 
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Fotografia 11 – Alunos pegando terra para horta. 
Fonte: Acervo do autor. 

Para finalizar o Módulo 2, dia 23/04/15, trabalhou-se a nomenclatura 

científica. Para problematizar, perguntou-se se eles já ouviram falar disso e discutiu-

se a respeito, sendo muito importante para os alunos usarem a imaginação e a 

capacidade de raciocínio. Em seguida comentou-se sobre as normas da 

nomenclatura, sendo elas: a língua em latim que é uma linguagem morta, o primeiro 

nome é o gênero e a primeira letra é maiúscula, o segundo nome é o epíteto 

específico com a letra inicial minúscula, a palavra deve estar sublinhada, em negrito 

ou em itálico. Observou-se que os alunos ficaram surpresos, pois isso era novidade 

para eles. Ao questionar o que era nomenclatura cientifica, demoraram para 

responder e um aluno disse que era o nome dos cientistas, pressupõe-se que, o 

aluno tenha relacionado a nomenclatura com o nome e o científico com o cientista. 

Para praticar a nomenclatura científica e suas regras, foi escrito no quadro 

vários nomes científicos e alguns estavam com erros, sendo que os alunos tinham 

que reconhecer quais estavam corretos. Após o exercício, realizou-se uma atividade 

que está no Apêndice D. Essa atividade consta de um jogo de memória que tem 

objetivo de familiarização com o nome científico das plantas medicinais que estão na 

horta medicinal, além de relacionar com o nome popular, com isso, eles conheciam 

a planta e o nome popular, também estariam se familiarizando com nome científico 

da planta medicinal. 
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Fotografia 12 - Alunos montando o jogo da memória utilizando herbário. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 13 - Execução do jogo da memória. 
Fonte: Acervo do autor. 

Nos próximos módulos, ocorreu a falta de participantes devido ao momento 

de greve da escola pública do Paraná, no qual iníciou-se dia 27/04/2015 e somente 

no dia 11/06/2015 que voltoram-se as aulas. Então, para poder concluir o projeto 

que é o trabalho de conclusão de curso, no qual teve trazo de entrega, fomos até o 

colégio pedir a autorização do director para continuar com o projeto, pois eles 

estavam em greve, pedimos o tefefone dos pais dos alunos participantes do projeto, 

em seguida ligou-se pedindo autorização para irem ao colégio os alunos mesmo 

com a greve. No entanto, apenas duas alunas compareceram e o projeto foi 

executado normalmente. 

 



36 

 

4.3 MÓDULO 3 

 

No dia 25/05/2015, realizou-se o plantio de mudas das plantas medicinais. 

Nesse momento foi feita a identificação das plantas com os alunos, antes de plantar, 

tiraram-se as pets da horta e trocaram a terra por aquela adubada no Módulo 2. 

Enquanto trocava-se a terra e algumas mudas, trabalhou-se sobre as raízes, 

que já havia sido discutido inicialmente. Depois, as alunas plantaram as mudas de 

boldo, erva doce, poejo, alecrim e manjerona, além de fazerem o manejo das outras 

plantas da horta. 

A partir do momento em que os alunos perceberam que o assunto tem 

relação com o cotidiano e, isso é demonstrado na prática, eles acabam se 

esforçando mais para aprender e aplicar os conhecimentos em sua vivência. 

 

Fotografia 14: Aluna fazendo a manutenção da horta. 
Fonte: Acervo do autor. 
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Fotografia15- Aluna observando a raiz do boldo. 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Fotografia 16 - Aluna coletando uma parte da planta para a montagem do herbário. 
Fonte: Acervo do autor 
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4.4 MÓDULO 4 

 

No módulo 4, logo em seguida, retiraram-se algumas amostras de plantas da 

horta para começar o herbário. 

Após, montar o herbário, foi necessário jornal e livros pesados para prensar a 

planta. O procedimento foi simples, no qual, pegou-se as amostras e colocaram-nas 

no meio do jornal, com cuidado para não ficarem tortas. Depois, colocaram-na no 

meio do livro, onde permaneceram por 15 dias. 

As atividades de cunho prático permitem a investigação, a comunicação, o 

diálogo e o debate de fatos e ideias, possibilitados pela observação, 

experimentação, comparação, estabelecimento de relações entre fatos ou 

fenômenos (ANDRADE; MASSABNI, 2011). 

 

Fotografia 17 - Licenciada explicando a montagem do herbário 
Fonte: Acervo do autor 
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4.5 MÓDULO 5 

 

No dia 25/05/2015, aplicou-se o pós-questionário para analisar o que os 

alunos aprenderam com o projeto e se ele foi válido. Na coleta de dados, 

primeiramente, aplicou-se o questionário que está no Apêndice B, de acordo com a 

questão: A célula animal e célula vegetal possuem características iguais ou são 

totalmente diferentes? Nessa questão, buscou-se saber se os alunos já tinham 

conhecimento sobre célula animal e vegetal, com isso, tivemos os seguintes 

resultados mostrados na tabela abaixo. 

Críterio Número de unidades de análise 

Iguais 2 

Diferentes 5 

Não sabe 4 

Não respondeu 3 

Quadro 1– Conhecimento da diferença da célula animal e vegetal 
Fonte: O autor 

Conclui-se que cinco alunos disseram que a célula vegetal é diferente da 

célula animal e, apenas dois disseram que eram iguais. A célula vegetal é distinta da 

célula animal, e de acordo com Brockelmann (2013), a célula vegetal possui parede 

celular, cloroplasto e os vacúolos no qual a célula animal não tem, pois, os animais 

não precisam de tecido de sustentação como as plantas que são constituídas de 

celulose. O vacúolo tem como função manter a pressão interna da célula, garantindo 

rigidez do tecido e acumula produtos tóxicos para a célula, também o cloroplasto é 

exclusividade dos vegetais pois os animais não fazem fotossíntese.  

Os cloroplastos possuem pigmentos como clorofilas e carotenóides. 

Segundo De Robertis e Hib (p.159, 2006), se os cloroplastos não existissem, as 

plantas e nem os animais que se alimentam dela iriam sobreviver, pois a cadeia 

alimentar depende de um produtor, “cada molécula de oxigênio usada na respiração 

e cada átomo de carbono presente no corpo, algum momento passaram por um 

cloroplasto”. 

Na questão “A planta possui algum órgão responsável pela respiração?” 

Qual? Dos quatorze alunos que participaram da pesquisa, cinco responderam que a 

planta não possui órgão respiratório e nove responderam que a planta possui órgão 

respiratório e desses, apenas quatro responderam qual era esse órgão. 
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Ela respira pelas folhas. (Aluno 6º ano) 

Poros.(Aluno 6º ano) 

Raiz. (Aluno 6º ano) 

Para Lawson (1988), os alunos do ensino fundamental conseguem identificar 

os órgãos vitais de animais e plantas, no entanto, apresentam dificuldades em 

associar ou imaginar esse órgão representado na planta, por isso que o microscópio 

é um bom auxiliar e ajuda a compreender melhor. Para o autor, a transposição 

desse fenômeno fica limitado a aulas tradicionais ou dogmáticas (LAWSON, 1988), 

onde não se assegura a reflexão e o pensamento crítico. 

De acordo Castro (2010), os alunos não enxergam realmente a respiração 

nas plantas como é realizada nos humanos pela movimentação do músculo 

diafragma, e questionam se os vegetais respiram, tendo em mente que esta 

estrutura não é visível ao olho nu. 

Na próxima questão de numero trêz, sobre se as “raízes são iguais”, dos 

quatorze alunos, dez responderam que as raízes não são iguais, três responderam 

não sei e, apenas um escreveu que eram todas iguais. 

A raiz é a primeira estrutura a emergir da semente, tendo como função a 

fixação no substrato e absorção de nutriente, também associada a condução e 

armazenamento de substâncias, o padrão principal é chamado de raiz pivotante e 

raiz fasciculada (RAVEN, 2007). 

As raízes são diferentes, isso é porque, as plantas são diferentes e também 

habitam regiões diferentes, nas quais a raiz sofreu adaptações para aquele nicho 

ecológico. 

Na questão “Você já ouviu falar em nomenclatura científica?”Treze alunos 

desconhecem o assunto sobre a nomenclatura cientifica e apenas um disse ter 

ouvido falar, mas não descreveu para que serve. Nesse momento constatou que 

havia o desconhecimento, porque os alunos recem entraram no 6º ano e tiveram 

apenas um mês de aula. Observou através da escrita: 

Nunca ouvi falar! (aluno do 6º ano) 

A nomenclatura cientifica iniciou-se com o naturalista Carl von Linné no 

século XVIII, conhecido como Lineu, cujo objetivo era descrever todos os organimos 

conhecidos. Foi Lineu quem criou o sistema binomial e conduziu sobre as regras do 
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nome científico. O sistema feito por Lineu agrupa categorias taxonômicas que 

abrange desde o reino até a espécie (RAVEN, 2007). 

Na questão “O que são plantas medicinais?” O quadro abaixo ajudará a 

entender sobre o resultado. 

 

Críterio Número de unidades de analise 

Fazerremédio 5 

Medicamentosnaturais 1 

Nãosabe 2 

Chá 2 

Não respondeu 1 

Ajudam a pessoa a 
melhorar 

2 

Hortelã, poejo, rabo de 
raposa, unha de gato 

1 

 

Quadro 2– Conhecimento do que são  plantas medicinais 
Fonte: O autor 

Segundo Cruz, Forlan e Joaquim (2009) dos 130 alunos da pesquisa, a 

maioria respondeu que as  plantas medicinais são utilizadas para a cura de doenças. 

Para Brandão (2011), as plantas medicinais são utilizadas na preparação de 

remédios, para Di Stassi (2007, p.22), “plantas medicinais é qualquer espécie 

vegetal usada para prevenir e tratar doenças e amenizar os sintomas”. 

Na questão, “Você conhece alguma planta medicinal?” seis alunos disseram 

que não e oito alunos responderam que conhecem e citaram exemplos como mostra 

o quadro abaixo: 

Plantas medicinais Número de unidades de análise 

Cidreira 1 

Poejo 3 

Hortelã 3 

Unha de gato 1 

Rabo de raposa 1 

Nos moscada 1 

Camomila 2 

Avelã 1 

Cavalinha 1 

Canela 1 

Boldo 1 
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Marcela 1 

Malva 1 

Rabo de rato 1 

Quadro 3 – Plantas medicinais conhecidas pelos alunos 
Fonte: O autor 

Observou que o poejo e a hortelã foram os mais conhecidos e o mesmo foi 

verificado no trabalho de Arnous, Santos e Beinner (2005), já no trabalho de Cruz, 

Forlan e Joaquim (2009), dos 130 alunos envolvidos na pesquisa, verificou-se que 

as plantas mais citadas foram: camomila com 20,77%, boldo, 18,46% e alecrim, 

10,00%. 

Na sétima questão sobre “Para que servem as plantas medicinais?” Dos 

quatorze alunos, apenas trêz  não responderam. 

 

Críterio Número de unidades de análise 

Para fazer remédio 2 

Para fazer chá 4 

Charópes 1 

Curar doenças 4 

Não respondeu 3 

Quadro 4–Respostas dos alunos sobre para que servem as plantas medicinais 
Fonte: O autor 

Grande parte dos alunos disseram que a planta medicinal serve para fazer 

chá e para curar as doenças. Em Umuarama no estado do Paraná, realizou-se o 

levantamento sobre as plantas medicinais mais utilizadas pela população e verificou-

se que elas são usadas no combate e prevenção das doenças, sendo um modo 

eficaz e barato de cura (ARNOUS; SANTOS; BEINNER, 2005). No trabalho de Silva 

e Marisco (2013), os alunos associaram plantas medicinais com o tratamento e cura 

de enfermidades, se aproximando do conceito proposto pela OMS. 

Na outra questão"Você tem alguma planta medicinal em casa?” Quatro 

alunos responderam que não possuem planta medicinal em casa, dez responderam 

que sim e desses, apenas um citou as plantas de sua residência, sendo elas: 

camomila, canela e avelam. 

Na ultima questão, os alunos responderam que utilizam plantas medicinais 

na forma de chá. De acordo com o trabalho de Amorozo (2002), a forma mais 

utilizada no preparo das plantas medicinais em Santo Antonio do Leverger- MT é o 

chá, o mesmo pode ser analisado no trabalho Arnous, Santos e Beinner (2005), dos 
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376 entrevistados (75,2%) referiram-se ao chá como modo de preparo das plantas 

medicinais, também observou no trabalho de Cruz, Forlan e Joaquim (2009) a 

utilização do chá, mas foram relatadas outras formas também. 

Os alunos tiveram esse resultados porque eles desconheciam muita coisa e 

além disso, as aulas iniciaram em março por causa da greve dos professores do 

estado e o projeto iniciou-se no final de março, contanto que a disciplina de ciências 

tem apenas três aulas semanais, pouco foi transposto aos alunos. 

Em seguida, os alunos levaram para casa o questionário que está no 

Apêndice B para fazer a entrevista com alguém da família.  

Na primeira questão: Com que frequência você utiliza as plantas medicinais? 

Dos doze entrevistados, apenas quatro disseram que usam frequentemente e oito 

utilizam às vezes. Essa questão teve o objetivo de conhecer a frequência do uso das 

plantas medicinais. 

Percebeu-se que os familiares usam às vezes as plantas, o que se mostrou 

ao contrario do trabalho de Mauli, Fortes e Antunes (2007) intitulado Cidadania e 

educação ambiental: plantas medicinais no contexto escolar, dos 70 alunos, 34 

alunos usam frequentemente e 18 utilizam com pouca frequência, os demais, 10 

raramente, e 13 utilizam até sarar. 

Na questão seguinte: “Se você utiliza plantas medicinais, como você e sua 

família aprenderam a utilizar? Quem ensinou?”  Esperava-se saber por indicação de 

quem eles adquiriram os conhecimentos das plantas medicinais e tivemos os 

seguintes resultados: 

 

Críterio Número de unidades de análise 

Livro Plantas Medicinais 1 

Avós 8 

Geração em geração 3 

Ancestrais 1 

Vizinho 1 

Pais 3 

Bisavós 1 

Benzedores 1 
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Quadro 5 – Resposta de como você e sua família aprenderam a utilizer as plantas medicinais e 
quem ensinou. 
Fonte: O autor 

Observou-se que, as maiores indicações da utilização da planta são 

mencionadas aos parentes, ou seja, os avós e os pais. Com isso, percebeu-se que 

essa transposição de conhecimento diz respeito a cultura popular , cujos 

conhecimentos são passados de geração em geração e muitas vezes pode levar a 

equívocos que poderão trazer prejuízos à saúde.  

Esse mesmo resultado pode ser observado no trabalho de Mauli, Fortes e 

Antunes (2007), no qual, dos 70 alunos, 53 disseram ter conhecimento das plantas 

medicinais através dos parentes. Também observou-se no trabalho de Souza et al 

(2013), que de 220 indivíduos, 183 disseram obter conhecimento sobre a forma de 

utilização de plantas medicinais através dos familiares. No trabalho de Silva e 

Marisco (2013) observa-se que 83,5% dos alunos disseram ter conhecimento sobre 

plantas medicinais através dos familiares.  

Na questão “Quais plantas medicinais você mais utiliza e suas principais 

indicações”, buscou-se conhecer quais são os tipos de plantas medicinais mais 

utilizadas e chegou-se aos seguintes resultados: 

 

Críterio Indicação Número de unidades de análise 

Hortelã Calmante 

Cólicas 

Para as bichas 

Dor do estômago 

-- 

1 

1 

1 

1 

2 

Poejo Calmante 

Febre 

Resfriado 

Dor de barriga 

-- 

1 

1 

2 

1 

1 

Camomila Rim 

-- 

1 

2 

Quebra – Pedra Rim 1 

Canela Vômito 1 

Erva de raposa Estômago 1 

Erva cidreira sistema nervosa 

calmante 

1 

2 

Boldo Digestão 

-- 

2 

2 
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Losna dor de cabeça 1 

Alecrim tempero de carne 1 

Manjerona Sopa 

-- 

1 

1 

Mangerição Tempera peixe 1 

Arruda espanta mosquito 1 

Canela aumenta imunidade 1 

Cravo aumenta imunidade 1 

Nos mocada aumenta imunidade 1 

Gengibre aumenta imunidade 1 

Guaco tosse e resfriado 1 

Babosa Queimaduras 3 

Catinga de mulata Machucados 1 

Cavalinha Infecções 1 

Tansage Infecções 1 

Canfôra Digestão 1 

Marcela estômago  

-- 

1 

1 

Folha de laranja Gripe 2 

Maçanilha -- 1 

Folha de Lima -- 1 

Erva doce -- 1 

Quadro 6 – Resultados das plantas mais utilizadas e suas indicações 
Fonte: O autor 

Observou-se a maior utilização da hortelã e do poejo, além de suas 

indicações mostradas na tabela 2, Kovalski, Obara e Bonato (2012) acrescentam 

indicações da hortelã Menthaspicata para casos de gases, gripes, também é 

antisséptico, diurético, antitérmico e expectorante. Além disso, Silva et al (1995), 

colocam outras indicações para a espécie Menthapiperita L. antiviral, antiemético, 

antimicrobiano e antiespamódio. 

Já o poejo Mentha pulegium além daquelas indicações observadas no 

quadro é utilizado para falta de apetite, digestões difíceis, inflamação na mucosa 

bucal, faringite, amigdalite, também serve para repelir insetos (KOVALSKI, OBARA 

E BONATO, 2012). Além disso, combate cólicas e facilita a menstruação, é 

antisséptico e sudorífico (SILVA 1995). 
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Na questão “Qual o modo de preparo das plantas utilizadas”, dos doze 

entrevistados, onze disseram que utilizam na forma de chá e desses apenas um 

utiliza na forma de xarope. 

Na última questão, “Quais são os motivos que fazem você utilizar as plantas 

medicinais?’’ Nessa questão queria-se analisar o porquê da utilização das plantas 

medicinais, como mostra o quadro abaixo: 

 

Críterio Número de unidades de análise 

Saúde 1 

Bem estar 1 

Desempenho 1 

Fácil acesso 2 

Barato 1 

Amenizar situações 1 

Dores 1 

Natural 3 

Alivia dores 2 

Saudável 1 

Evitar comprimido 1 

Quadro 7 – Motivos quelevaram a utilização das plantas medicinais. 
Fonte: O autor 

Com isso foi possível analisar que a maior quantidade de pessoas utilizam 

plantas medicinais para algum tipo de dor e observou-se no trabalho de Souza et al 

(2013), que 88,6% dos entrevistados do total de 220, utilizam alternativa terapêutica 

para diferentes problemas de saúde, em seu cotidiano. 

Já no trabalho de Mauli, Fortes e Antunes (2007), observou-se a vantagem 

da utilização das plantas medicinais e houve a citação de 57 vezes no quesito 

tratamento natural e 33 vezes citados no aspecto de baixo custo.  

Ao analisar alguns comentários é possível concluir que os valores passados 

de geração em geração são relevantes, e supõe-se que as pessoas tenham esse 

conhecimento devido ao consumo, como também por meio de informações obtidas 

da cultura popular, como podemos observar nas frases abaixo: 

Porque é melhor tomar chá do que medicamento, minha nona 
tem 65 anos e adora poejo para fazer mate doce (entrevistado). 

 

Meus pais sempre usavam e ajudava a evitar doenças 
(entrevistado). 
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No pós-questionário (Apêndice C) observou-se a progressão dos alunos 

após o questionário inicial. Segundo Vygotsky (1984), a relação com o contexto 

auxiliou o desenvolvimento da aprendizagem. Pode-se notar que eles conseguiram 

relatar sobre a diferença da célula animal e vegetal como mostra a frase abaixo: 

A célula vegetal tem cloroplasto e a animal não tem. (Aluno 6º 

ano) 

Também os alunos disseram que o estômato é o órgão responsável pela 

respiração na planta, e que existem diferentes raízes com mostra abaixo, no qual 

não foi mencionado no pré questionário: 

Raiz pivotante, aérea, etc..(Aluno6º ano) 

Raizes respiratórias. (Alunos 6º ano) 

Em relação a nomenclatura científica que antes eles desconheciam, agora 

eles conhecem e responderam sobre a sua importância como mostra a seguinte 

frase: 

Padronizar as coisas. (Alunos 6º ano) 

Já na questão “O que são plantas medicinais? E para que elas servem.” 

Observou-se que todos responderam as perguntas e analisou-se diferença do pré 

questionário, como mostra as seguintes: 

Plantas que servem de remédio para curar pessoas. (Alunos 6º 
ano) 

 

São plantas que fazem remédio e chá. (Alunos 6º ano) 

Curar pessoas. (Alunos 6º ano) 

Para fazer remédio para tomar ou comer. (Alunos 6º ano) 

Observou-se também que o projeto da horta medicinal foi relevante e os 

alunos gostaram, como podemos observar abaixo em alguns relatos: 

Sim, do que mais gostei de plantar e aprender os 

ensinamentos dos professores da horta.(Alunos 6º ano) 

De plantar as plantinhas e aprender os nomes e as que fazem 

bem e as que fazem mal.(Alunos 6º ano) 

Analisou-se que os alunos conseguiram compreender sobre os temas 

trabalhados, com isso, despertou-se o interesse e a curiosidade sobre as temáticas 
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discutidas, promovendo uma aprendizagem significativa. De modo geral, o que se 

percebe é que, os conteúdos são tradicionalmente trabalhados de forma teórica em 

sala de aula e a aquisição de conceitos é normalmente feita por meio da 

memorização. O uso da natureza como complementação do estudo teórico realizado 

é uma maneira de tornar o ensino mais atraente e motivador também mais 

significativo. 
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CONCLUSÃO 

A construção do conhecimento é algo complexo que requer métodos e 

estratégicas diferenciados, o qual são capazes de despertar a curiosidade e 

interesse do aluno. Esse projeto demonstrou isso, além de auxiliar o Ensino de 

Ciências, pois permitiu aos alunos aprenderem conceitos teóricos sem que 

precisassem ser forçados a decorar para momentos de avaliações, e que depois 

acabariam esquecendo. 

A construção da horta medicinal na escola proporcionou aos alunos um 

maior contato com as plantas e com a terra, enquanto eles construíam e plantavam 

as espécies medicinais, despertou o interesse e a curiosidade pelas plantas. 

Apenas dos emprevistos que ocorreram durante o projeto que foi a greve 

dos professores do estado, que ocorreu em dois momentos, sendo a greve do inicio 

do ano letivo e em seguida a greve do mês de maio, no qual atrazaram o 

cronograma previsto e prejudicou os resultados, apesar disso, o projeto seguiu e foi 

concluído. 

Com isso, verificou-se a contribuição do projeto para o ensino de Botânica e 

para o o processo de ensino-aprendizagem das plantas medicinais no ensino 

fundamental. 

Sendo assim, a Horta Medicinal se mostrou uma ferramenta eficaz no 

processo de ensino-aprendizagem de Botânica e de Ciências, pois, possibilitou a 

aprendizagem de vários conteúdos e habilidades, além de considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos, esse tema abordado apresentou sentido ao 

cotidiano do aluno, pois faz parte da realidade destes. 
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   AUTORIZAÇÃO 

Eu, ______________________________________________ (pai, mãe, responsável) autorizo o aluno(a) 
_________________________________________ a participar do PROJETO DE HORTA MEDICINAL 
que irá acontecer nas segundas-feiras e quintas feiras, com início dia 30/03/2015 até o inicio do mês de 
Maio, no Colégio Estadual Leonardo da Vinci, das 9h ás 11h. Organizado por acadêmicos do Curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná- Campus Dois 
Vizinhos, Integrantes do PIBID (Programa Institucional de bolsas de Iniciação à Docência). 

Contamos com a compreensão e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Dois Vizinhos, 2015 
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APÊNDICE B: Pré-Questionário de Pesquisa 
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Pré Questionário para os alunos. 

1. A célula animal e célula vegetal possuem características iguais ou são totalmente diferentes? 
  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 
2. A planta possui algum órgão responsável pela respiração? Qual 

 
(  ) sim       não (  )  

Qual?........................................................................................................................................ 

3.Todas as raízes são iguais?  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

4. Você já ouviu falar em nomenclatura científica. 

(  ) sim       não (  )  

Para que ela serve? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

5. O que são plantas medicinais? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

6. Você conhece alguma planta medicinal? 

 (  ) sim       não (  )  

Quais? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

7- Para que servem as plantas medicinais? 

.................................................................................................................................................. 

8- Voce tem alguma planta medicinal em casa? 

(  ) sim       não (  )  

9- Você utiliza plantas medicinais?  

(  ) sim       não (  )  

Como você usa? 

(  ) chás                                                             (  ) xarope 

(  ) banho                                                           (  ) inalação 

(  ) compressa 
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APÊNDICE C: Questionário de Pesquisa para os familiares 
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QUESTIONÁRIO – USO DE PLANTAS MEDICINAIS   

  

Idade da pessoa entrevistada: 

Escolaridade: 

 

1) Com que frequência você utiliza as plantas medicinais? 

(   ) Raramente; 

(   ) Às vezes; 

(   ) Frequentemente. 

 

2) Se você utiliza plantas medicinais, como você e sua família aprenderam a utilizar? 
Quem ensinou?  

 

 

3) Quais plantas medicinais você mais utiliza e suas principais indicações ? 

 

 

 

 
 

4) Qual o modo de preparo das plantas utilizadas?  

(   ) Chá    (   ) Suco 

(   ) Xarope    (   ) Pasta  

(   ) Outro. Citar abaixo: 

 

 

5) Quais são os motivos que fazem você utilizar as plantas medicinais? 
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APÊNDICE D: Pós Questionário de Pesquisa 
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Pós Questionário para os alunos do Projeto da Horta Medicinal 

1. Você sabe o que é célula vegetal e animal?  

................................................................................................................................................... 

 

2. O que elas têm de diferente? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

3. A planta possui algum órgão responsável pela respiração? Qual? 

................................................................................................................................................... 

 

4. As raízes são diferentes? 

(  ) sim       não (  )  

Cite exemplos de tipos de raízes. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

5. É importante a nomenclatura científica para a Botânica? 

(  ) sim       não (  )  

Por quê? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

6. O que são plantas medicinais? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

7. Para que servem as plantas medicinais? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

8- As plantas medicinais devem substituir os remédios? 

.................................................................................................................................................. 

 

9. O que você achou do projeto? O que você mais gostou. 

.................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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APÊNDICE E: Jogo da Memória 
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Como jogar? 

Primeiramente, o aluno deve preencher o local onde está escrito NOME 

POPULAR e NOME CIENTÍFICO conforme a planta medicinal, em seguida, recortar 

a figura da planta e também o quadrado sobre a sua informação. 

Depois de recortar tudo, é só colocar as cartas com a imagem e o nome 

popular e científico para baixo, em seguida convide um colega para jogar. 

Para iniciar o jogo, tire par ou impár, para ver quem começará jogando, em 

seguida, o jogador irá virar uma carta e depois outra carta e verá se as duas 

correspondem com a imagem e o nome popupla e científico certo, caso o jogador 

erre, é a vez do outro jogador jogar e caso o jogador acerte, ele mesmo continua 

jogando até errar. 

Ganha o jogo quem conseguir ajuntar mais cartas.  

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome 
científico:  

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
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Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

Nome popular:  

 

 

Nome científico:
  

 

 

 


