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RESUMO 

A utilização de plantas medicinais na sociedade é historicamente relacionada a um processo 
social, cultural e econômico. Considerando que o uso indiscriminado da fitoterapia pode causar 
danos à saúde e que seu uso adequado pode contribuir significativamente para o bem-estar, 
observa-se  a necessidade da conscientização sobre a correta utilização deste recurso. O sistema 
de ensino é uma via de acesso à informação e inclusão social, e neste trabalho a escola, 
juntamente com a comunidade, as famílias dos alunos e os idosos, trazem um acervo de 
informações sobre as plantas medicinais, formando uma rede interdisciplinar, que será utilizada, 
visando facilitar  e dar sentido ao ensino de funções orgânicas, que atualmente é apresentado 
de forma fragmentada e descontextualizada, onde apenas a memorização é considerada, sem 
que o aluno visualize a importância deste conteúdo e o quanto ele está presente no seu dia a dia. 
O presente trabalho foi realizado através de uma abordagem interdisciplinar, fomentando a 
inclusão social dos idosos, através da valorização dos seus conhecimentos fitoterápicos em um 
ambiente não formal para desenvolvimento do educando, visando um melhor conhecimento 
sobre as plantas medicinais e a utilização das respectivas estruturas dos seus princípios ativos 
para o ensino de funções orgânicas. Nesta pesquisa serão apresentados os resultados parciais, 
obtidos a partir de uma abordagem interdisciplinar e problematizadora desenvolvida com 
alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública de ensino. Serão apresentadas aqui a 
sequência didática desenvolvida que culminou na elaboração de uma práxis pedagógica 
desfragmentada para o ensino de funções orgânicas de forma contextualizada, 
que,  infelizmente, não pôde ser aplicada na íntegra por motivo de estarmos vivendo uma 
pandemia desencadeada pelo COVID-19. 

 

Palavras-chave: Fitoterapia. Ensino de funções orgânicas. Contextualização. Inclusão da 
terceira idade. 
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ABSTRACT 

The use of medicinal plants in society is historically related to a social, cultural and economic 
process. Considering that the indiscriminate use of phytotherapy can cause damage to health 
and that its proper use can contribute significantly to well-being, there is a need to raise 
awareness about the correct use of this resource. The education system is a way of access to 
information and social inclusion, and in this work the school together with the community, the 
families of the students and the elderly, bring a collection of information about medicinal plants, 
forming an interdisciplinary network, which will be used, aiming to facilitate and give meaning 
to the teaching of organic functions, which is currently presented in a fragmented and 
decontextualized way, where only memorization is considered, without the student visualizing 
the importance of this content and how much it is present in their daily lives . The present work 
was carried out through an interdisciplinary approach, promoting the social inclusion of the 
elderly, through the valorization of their phytotherapeutic knowledge, in a non-formal 
environment for the development of the student, aiming at a better knowledge about medicinal 
plants and the use of the respective structures. of its active principles for teaching organic 
functions. In this research, partial results will be presented, obtained from an interdisciplinary 
and problematizing approach developed with students from the 3rd year of high school in the 
public school system. The didactic sequence developed that culminated in the elaboration of a 
defragmented pedagogical praxis for teaching organic functions in a contextualized manner will 
be presented here, which, unfortunately, could not be applied in full due to the fact that we are 
experiencing a pandemic triggered by COVID-19. 

 
Keywords: Phytotherapy. Teaching organic functions. Contextualization. Inclusion of seniors. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de plantas medicinais vem desde as épocas mais remotas, datando dos 

primórdios de sua utilização há mais de cinquenta mil anos (REZENDE; COCCO, 2002). O 

uso de plantas medicinais no Brasil é uma cultura oriunda dos índios, juntamente com as 

contribuições europeias e africanas, sendo passada entre gerações, a mesma vem perdurando ao 

longo do tempo através da cultura do povo. A miscigenação que formou a nação brasileira gerou 

uma ampla bagagem em relação a este tema, diversificando seus aspectos medicinais e uso, 

muitos dos quais sobrevivem até hoje (TOMAZZONI, 2006). Mas estas plantas podem 

apresentar efeitos colaterais e malefícios à saúde, principalmente em decorrência de 

superdosagens. 

A cultura popular na utilização das plantas medicinais e a necessidade de 

conscientização quanto às consequências de seu uso indiscriminado, justifica a necessidade da 

inserção de uma abordagem interdisciplinar e sócioeducativa nas instituições educacionais, 

possibilitando uma aprendizagem significativa no ensino de funções orgânicas. O aprendizado 

pode ser substancial uma vez que através de um conhecimento prévio incorpore novos conceitos 

nas esferas cognitivas preexistentes possibilitando ao indivíduo uma significação lógica a qual 

corrobora para o processo de ensino aprendizagem (AUSUBEL, 1980). 

Considerando que o ensino tradicional apresenta uma grande deficiência para o processo 

de aprendizagem do educando, sabe-se que este tende a ser substituído por uma temática 

integralizada dos conceitos, através de formas diversificadas de ensino com o aproveitamento 

do conhecimento prévio do aluno, potencializando as interações sociais para fomentar a práxis 

pedagógica fundamentada em um conhecimento contextualizado, visando o desenvolvimento 

de uma prática pedagógica libertadora, contextualizada em uma temática problematizadora, em 

que o aluno participa ativamente no seu processo de construção do conhecimento. 

A abordagem interdisciplinar problematizadora e a inserção de ambientes não formais 

também contribuem para o desenvolvimento do conhecimento científico. Seguindo estas 

vertentes serão apresentados aqui uma sistemática para o ensino de funções orgânicas de forma 

que o conteúdo transcenda os conceitos de química e permeie outros saberes, como o contexto 

social, ambiental, político e econômico, desta forma contribuindo para a obtenção de uma 

formação do indivíduo como um cidadão crítico e consciente de seu papel na sociedade. 
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2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver o estudo de plantas medicinais 

baseado na cultura popular inserida nas famílias dos alunos do Ensino Médio do Colégio José 

Botelho de Athayde – FEVRE, e utilizar as estruturas químicas de seus princípios ativos para o 

ensino de funções orgânicas de forma contextualizada, promovendo a interação entre jovens e 

idosos. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver o estudo de plantas medicinais baseado na cultura popular inserida nas 

famílias dos alunos do Ensino Médio do Colégio José Botelho de Athayde – FEVRE, e utilizar 

as estruturas químicas de seus princípios ativos para o ensino de funções orgânicas de forma 

contextualizada, promovendo a interação entre jovens e idosos. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

a) Fazer uma abordagem metodológica usando como tema gerador a importância do 

uso correto de plantas medicinais; 

b) Fazer o levantamento das espécies de plantas mais comuns e mais utilizadas pelas 

famílias dos alunos matriculados no Ensino Médio do Colégio José Botelho de 

Athayde; 

c) Fazer o tratamento dos dados identificando as plantas e suas respectivas taxonomias; 

d) Desenvolver, juntamente com os alunos, estudos bibliográficos que envolvam as 

espécies mais comuns obtidas no levantamento de dados, dando enfoque na 

potencial atividade biológica destas plantas e pesquisando as estruturas dos 

respectivos princípios ativos; 

e) Trabalhar as principais estruturas químicas, correspondentes aos princípios ativos 

das plantas pesquisadas, fazendo com que os alunos sejam capazes de identificar e 

classificar as funções orgânicas presentes nas mesmas; 

f) Trabalhar na confecção de cartazes, que serão utilizados em sala de aula, para o 

estudo das funções orgânicas e conscientização das propriedades farmacológicas das 

plantas medicinais, com o objetivo de esclarecimento acerca das dosagens seguras 
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das plantas utilizadas, riscos de intoxicação e potenciais atividades biológicas 

identificadas nas plantas; 

g) Trabalhar com a interação alunos/idosos em um espaço não formal, objetivando a 

valorização do conhecimento popular e a importância do convívio e troca de 

experiências entre gerações. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Visando um aprofundamento no conhecimento envolvendo a utilização de plantas 

medicinais, serão abordadas discussões sobre a taxonomia das espécies, estruturas químicas e 

propriedades farmacológicas, a utilização indiscriminada, as legislações e a biodiversidade. 

Este conhecimento será aplicado em uma abordagem problematizadora e interdisciplinar para 

o ensino de funções orgânicas nas aulas de Química do Ensino Médio. 

3.1 PLANTAS MEDICINAIS 

Tendo em vista que inúmeras plantas medicinais apresentam comprovação de suas ações 

terapêuticas, o uso de plantas medicinais representa parte importante da história, mostrando a 

cultura e o saber de um povo, que foi transferido ao longo de várias gerações, despertando até 

mesmo o interesse por parte de gestores municipais na implementação de programas que façam 

uso de plantas medicinais para suprir a falta de medicamentos na impossibilidade de 

disponibilização destes (TOMAZZONI, 2006). 

 

3.1.1 O uso de plantas medicinais no Brasil  

O uso de plantas medicinais é considerado uma forma de terapia que vem crescendo 

exponencialmente nos últimos anos, girando em torno de US$22 bilhões anualmente no 

mercado mundial. No Brasil não existem dados oficiais atualizados, porém, estima-se que esse 

mercado movimente aproximadamente US $160 milhões, que representa apenas 0,7% do 

montante mundial. Assim, embora o Brasil seja um país privilegiado em relação à sua extensa 

e diversificada flora, não contribui de forma significativa para esses dados expressivos, ficando 

inclusive atrás de países menos desenvolvidos tecnologicamente (CARVALHO, 2008).  

Devido ao fato de o Brasil deter aproximadamente um terço da flora mundial, 

atualmente, uma nova perspectiva surge com o grande número de pesquisas que vêm sendo 

aqui desenvolvidas, contribuindo não apenas para o uso de plantas medicinais e a prática da 

fitoterapia, mas também para quimiotaxonomia, a farmacologia de produtos naturais e outras 

áreas relacionadas (YUNES, 2001).   

O uso de plantas medicinais é equivocadamente entendido, pela população de 
uma maneira geral, como o emprego de fitoterapia. [...] Não se considera 
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medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua substâncias 
ativas isoladas, de qualquer origem, nem as associações destas com extratos 
vegetais. As plantas medicinais são capazes de aliviar ou curar enfermidades 
e têm tradição de uso como medicamento em uma população ou comunidade  
(NICOLETTI, 2007). 

O uso de plantas medicinais no tratamento de curas e enfermidades é um recurso muito 

utilizado por muitas comunidades e grupos étnicos, não apenas em regiões de extrema pobreza, 

mas também em grandes cidades, onde muitas plantas são comercializadas em feiras livres, 

mercados populares ou até mesmo em residências (MACIEL, 2002). Isto pode ser explicado 

pelo fato de o Brasil, considerado o quinto país mais populoso do mundo, apresentar uma 

condição em que 75% da população encontra-se fora de convênios de assistência à saúde, 

ficando assim, dependentes do Sistema Único de Saúde (SUS). Além desta dependência, fatores 

como baixo poder aquisitivo e a falta de programas governamentais educativos relacionados à 

saúde levam as pessoas à prática de automedicação, que se baseia, muitas vezes, em

informações trazidas através dos tempos por culturas populares. Esta prática corrobora para o 

uso indiscriminado de plantas medicinais, que não levam em consideração prescrição, 

orientação ou acompanhamento médico (NICOLETTI, 2007).  

O  uso racional de fitoterápicos ou plantas medicinais deve se pautar em processos como 

prescrição adequada, consumo nas doses indicadas e intervalos definidos, com segurança e 

qualidade, além de envolver disponibilidade oportuna e preços acessíveis. Sabendo que a 

disponibilidade e acessibilidade de medicamentos nem sempre são realidades brasileiras, 

grande parte da população opta pelo uso de plantas medicinais de fácil acesso. De acordo com 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 80% da população mundial faz uso 

de produtos de origem natural para combater diversos tipos de problemas, como pressão alta,

dores musculares, gripes , tosses entre outros.  

A utilização de plantas medicinais e seus derivados pode ocorrer de várias formas, de 

acordo com a orientação do processo de preparação. Geralmente, podem ser preparadas para 

uso interno, devendo ser ingeridas, ou para uso externo, sendo sua utilização feita através de 

aplicações sobre a pele ou em cavidades do corpo. Geralmente, as mais utilizadas nas mais 

variadas situações são: cataplasma, decocção, infusão, maceração, inalação, filtração, aluá, 

vinhos medicinais, tinturas, tisanas, xarope e pós (MATOS, 1998). 

No Brasil o uso de produtos naturais é tão difundido que há legislações específicas para 

regulamentar e fiscalizar os produtos fitoterápicos. 
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3.1.2 Legislação do Brasil 

O consumo de plantas medicinais no Brasil tem por característica o uso empírico e a 

ausência de comprovação adequada das ações farmacológicas dos remédios que vêm sendo 

passados entre gerações. Assim sendo, com o objetivo de promover o uso sustentável dos 

componentes da diversificada flora brasileira e melhorar a qualidade de vida da população, o 

Ministério da Saúde aprovou em 2006 a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF), como base para o que viria ser em 2009 o Programa Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos. A PNPMF é regulamentada pelo Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006 e 

justifica-se pela presença da ciência fitoterápica no cotidiano das pessoas. Com a PNPMF 

visou-se a ampliação das opções terapêuticas dos usuários do SUS, preservando e valorizando 

o conhecimento e a tradição de comunidades, além de auxiliar o país no alcance de um 

posicionamento de destaque no cenário mundial de fitoterápicos (TEIXEIRA, 2014). 

No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é o principal órgão 

responsável pela regulamentação das plantas medicinais e fitoterápicas a fim de promover a 

saúde da população com garantia de segurança sanitária, qualidade e eficácia. A 

regulamentação é dada pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 48 de 16 de março de 

2004, que dispõe sobre o registro de medicamentos e determina os aspectos necessários ao 

registro, como identificação botânica das espécies utilizadas, padrões de qualidade e provas de 

eficácia e segurança que validem as indicações terapêuticas propostas (CARVALHO, 2008).  

A RDC n° 48 determina que todos os testes referentes ao controle de qualidade de 

fitoterápicos deverão ser realizados em rede credenciada no sistema da Rede Brasileira de 

Laboratórios em Saúde – REBLAS ou por empresas que possuam certificado de Boas Práticas 

de Fabricação e Controle - BPFC.  Além da RDC, há também as Resoluções Específicas (RE) 

do dia 16 de março de 2016, onde a resolução de n° 88/2004 contempla e Lista As Referências 

Bibliográficas Para Avaliação de Segurança e Eficácia de Fitoterápicos, a n°89/2004, que 

contempla e lista O Registro Simplificado de Fitoterápicos, a n°90/2004, que contempla o Guia 

Para Realização de Testes de Toxicidade Pré-clínica de Fitoterápicos e, a n°91/2004, que 

contempla o Guia Para Realização de Alterações, Inclusões, Notificações e Cancelamento Pós-

registro de Fitoterápicos. Além destas REs, todas as legislações que normatizam o registro de 

medicamentos também se aplicam aos fitoterápicos.  

No site da ANVISA, que é de livre acesso, é possível fazer o cadastro de espécies 

vegetais usando apenas o gênero e espécie correspondente e as informações sobre registros de 
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medicamentos fitoterápicos que podem ser obtidas por mecanismos de busca como: nome 

comercial do produto e/ou nome do princípio ativo e espécie.  

Nas áreas rurais, devido à grande abundância de espécies, a interação social e os 

aspectos sócio-econômicos, a utilização de plantas medicinais é uma tradição, e o conhecimento 

sobre as suas  propriedades farmacológicas é adquirido através da cultura popular. 

3.1.3 O uso de plantas medicinais nas comunidades rurais 

As populações que ocupam regiões de florestas tropicais convivem com a 

grande  biodiversidade da flora brasileira, cada qual à sua maneira, e encontram a cada dia 

formas de explorá-las para a sua sobrevivência. Logo, o uso de plantas medicinais como 

alternativa viável no tratamento ou cura de doenças se faz fortemente presente, principalmente, 

no cotidiano de comunidades rurais (PINTO, 2006).  

É importante destacar que o estudo destas plantas pode ser uma alternativa a fim de se 

amenizar os problemas de saúde, principalmente a de comunidades rurais de classes sociais 

mais baixas, que apresentam dificuldades na obtenção de medicamentos comerciais, pois, “o 

acesso às plantas medicinais é gratuito e cuidar da saúde é um privilégio de todos” (FRANCO, 

2003).  

Porém, o uso de plantas medicinais em comunidades rurais se baseia no uso empírico 

destas plantas, sem comprovação adequada das ações farmacológicas e sem levar em conta 

fatores como intoxicação, reações alérgicas, ineficácia no tratamento ou até mesmo problemas 

na identificação, cultivo, colheita, armazenagem, conservação ou preparo utilizando as espécies 

(SILVA, 2010). 

3.1.4 Riscos no uso indiscriminado de plantas medicinais  

Há uma relação muito forte entre as plantas medicinais e a “naturalidade inócua”, pois 

informações como intoxicações e efeitos colaterais relacionados ao uso de plantas medicinais 

dificilmente chegam ao alcance da população. O aumento desse número de reações adversas 

pode ser justificado pelo aumento do uso de terapias utilizando plantas medicinais 

(BANDEIRA, 2008). 

A  falta de conhecimento e o fácil acesso às plantas medicinais, juntamente com a 

cultura do pensamento de que tudo que é de origem natural é saudável, favorece para agravar 
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cada vez mais o quadro de saúde das pessoas que já fazem uso de outras medicações, 

promovendo a inibição ou ausência de um efeito farmacológico, devido às interações 

associativas ou intoxicações severas que podem levar à morte, este problema acentua-se no caso 

de tratamento de neoplasias (FUKUMASU, 2008). 

As interações medicamentosas é um dos fatores que podem estar relacionados ao 

desencadeamento das intoxicações por uso de plantas medicinais, além de falta de 

conhecimento em relação à identificação, cultivo, colheita, armazenagem, conservação ou 

preparo, reações alérgicas e superdosagem de substâncias. Esta interação está associada ao uso 

combinatório de duas ou mais substâncias, que nem sempre traz o resultado almejado devido à 

mudança no efeito da droga causada por outra droga ingerida no mesmo período (NICOLETTI, 

2007).  

Segundo estudos, muitas plantas medicinais, quando ingeridas durante a gravidez, 

podem representar um risco de malformação congênita derivadas de potencialidades abortivas 

e de efeitos frente ao sistema nervoso central. Como uma planta medicinal é um xenobiótico, 

ou seja, um composto estranho ao organismo humano, seu uso prolongado pode causar 

overdose, pois estes não possuem apenas efeitos imediatos, mas também efeitos que se instalam 

em longo prazo, que podem acarretar um quadro clínico severo e até fatal (SILVA, 2018; 

RODRIGUES, 2011).  

Estes problemas não estão relacionados apenas ao uso indiscriminado de plantas 

medicinais por moradores de comunidades rurais, mas à própria forma de comercialização 

também, onde os produtos comercializados não possuem fiscalização e nenhuma 

regulamentação, expondo os usuários a uma série de riscos relacionados à estocagem, 

manuseio, conservação e forma de aplicação. Claro que, quando comparadas aos riscos 

causados por medicamentos usados no tratamento convencional, os riscos podem parecer 

triviais, entretanto, os efeitos adversos das plantas medicinais e fitomedicamentos são 

problemas sérios de saúde pública (SILVA, 2010).  

3.1.5 O uso de plantas medicinais pelo SUS 

Tendo em vista os benefícios das plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos e 

sua ascensão nas últimas décadas, constituindo elementos importantes na prevenção, promoção 

e recuperação da saúde, o Ministério da Saúde disponibilizou a utilização de fitoterápicos na 

rede pública a fim de se ampliar o acesso a esses medicamentos. 
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Estes medicamentos, manipulados ou industrializados, são financiados pela União, 

estados e municípios, devem possuir registro na ANVISA e são oferecidos em 14 estados: Acre, 

Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. Para ter acesso aos 

medicamentos, o usuário do SUS deve procurar um profissional habilitado em uma das 

unidades básicas de saúde dos estados que os disponibilizam, que oferece atendimento gratuito. 

Tendo em mãos os documentos necessários e receita, é possível fazer o credenciamento e retirar 

o medicamento em uma das farmácias que atende à unidade de saúde em questão (BRAZ, 

2017).  

A iniciativa do Ministério da Saúde melhora o acesso da população a tratamentos 

integrativos e complementares de forma segura e eficaz, promovendo o uso sustentável da 

biodiversidade brasileira, o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento 

tecnológico e industrial da saúde. 

A relação de fitoterápicos ofertados pelo Sistema Único de Saúde está disposta na 

Tabela - 1, que faz uma associação com a indicação de seu uso. 

 

Tabela 1 ― Relação de fitoterápicos ofertados pelo SUS no Brasil 

Nome popular Nome científico Ação terapêutica 

Espinheira-santa Maytenus ilicifolia 
Auxilia no tratamento de gastrite e úlcera duodenal e sintomas 
de dispepsias. 

Guaco Mikania glomerata Apresenta ação expectorante e broncodilatadora. 

Alcachofra Cynara scolymus 
Tratamento dos sintomas de dispepsia funcional (síndrome do 
desconforto pós-prandial) e de hipercolesterolemia leve a 
moderada. Apresenta ação colagoga e colerética. 

Aroeira 
Schinus 
terebenthifolius 

Apresenta ação cicatrizante, anti-inflamatória e antisséptica 
tópica, para uso ginecológico. 

Cáscara-sagrada Rhamnus purshiana Auxilia nos casos de obstipação intestinal eventual. 

Garra-do-diabo 
Harpagophytum 
procumbens 

Tratamento da dor lombar baixa aguda e como coadjuvante nos 
casos de osteoartrite. Apresenta ação anti-inflamatória. 

Isoflavona-de-soja Glycine max Auxilia no alívio dos sintomas do climatério. 

Unha-de-gato Uncaria tomentosa 
Auxilia nos casos de artrites e osteoartrite. Apresenta ação anti-
inflamatória e imunomoduladora. 

Hortelã Mentha x piperita 
Tratamento da síndrome do cólon irritável. Apresenta ação 
antiflatulenta e antiespasmódica. 

Babosa Aloe vera 
Tratamento tópico de queimaduras de 1º e 2º graus e como 
coadjuvante nos casos de Psoríase vulgaris. 

Salgueiro Salix alba 
Tratamento de dor lombar baixa aguda. Apresenta ação anti-
inflamatória. 

Plantago 
Plantago ovata 
Forssk 

Auxilia nos casos de obstipação intestinal habitual. Tratamento 
da síndrome do cólon irritável. 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde (2019).  
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3.1.6 Substâncias ativas das plantas 

O processo de seleção é, sem dúvidas, de extrema importância para o sucesso do estudo 

das plantas que contenham alguma atividade biológica (YUNES, 2001). Dados estatísticos 

mostram que a quantidade de plantas existente no planeta é imensurável, sendo a maioria 

desconhecida sob o ponto de vista científico, onde dentre 250-500 mil espécies conhecidas, 

somente 5% fazem parte de estudos fitoterápicos, as demais ainda são desconhecidas. Assim 

sendo, parte-se do princípio de que toda substância, independentemente de sua proporção na 

planta, tem potencial para ser um princípio ativo (YUNES, 2001).  

Muitas plantas, consideradas como medicinais, apresentam componentes químicos que 

são capazes de atuar no organismo humano e provocar ações terapêuticas. Estas substâncias, 

conhecidas como princípios ativos, podem ser produtos de metabolismo primários, que são 

indispensáveis à vida da planta ou, na maioria das vezes, de metabolismo secundário, próprios 

da individualidade de cada planta, pois está relacionado à interação da planta com o meio em 

que ela está inserida. O metabolismo secundário nem sempre é necessário para que a planta 

complete seu ciclo de vida, porém, desempenha papel fundamental na sua interação com o meio 

ambiente, atuando principalmente contra pragas e patógenos e protegendo a planta de raios 

ultravioleta (COUTINHO, 2009).  

A síntese dos metabólitos secundários de plantas é derivada, principalmente, do 

metabolismo da glicose via os intermediários ácido chiquímico e acetato (COUTINHO, 2009). 

Os teores de princípios ativos se distribuem de forma desigual pelos diferentes órgãos da planta 

como raízes, folhas, caules, sementes ou flores, ou seja, não se distribuem de forma homogênea 

e podem se concentrar mais em determinada parte. Fatores como época de colheita e condições 

ambientais – solo, clima, entre outros – também podem interferir no teor dos princípios ativos. 

Além de propriedades como glicídios, óleos essenciais, lipídios e nutrientes. Braga (2011) 

ressalta em seu trabalho algumas das classes de metabólitos onde concentram-se a maioria dos 

princípios ativos encontrados nas plantas que já foram estudadas. 

3.1.7 Princípios ativos mais comuns em plantas medicinais 

Os terpenos representam a maior classe de substâncias ativas presentes nas plantas, 

havendo mais de 30.000 já descritos. Os terpenos podem ser definidos com “alcenos naturais”, 

ou seja, são hidrocarbonetos insaturados que apresentam uma dupla ligação carbono-carbono. 
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Quando contém oxigênio em sua estrutura, ele é denominado terpenóide e pode apresentar 

diferentes funções químicas, entre as quais: ácidos, álcoois, aldeídos, cetonas, éteres, fenóis ou 

epóxidos terpênicos, como ilustrado na Figura - 1. 

 

Figura 1 - Diferentes funções químicas atribuídas aos terpenos 

 
Fonte: Adaptado de Felipe e Bicas (2017). 

 

Embora apresentem diferenças estruturais entre si, todos os terpenos ou terpenóides são 

basicamente estruturados em blocos de cinco carbonos – unidades de isopreno (C5H8) – e 

normalmente são ligados de acordo com a ordem “cabeça-a-cauda”. Assim, os terpenos podem 

se classificar de acordo com a quantidade de resíduos de isopreno que sua estrutura possui 

(Tabela - 2). Também podem ser subclassificados em termos de grau de ciclização da molécula, 

ou seja, monocíclicos, bicíclicos ou acíclicos (FELIPE & BICAS, 2017).  

Tabela 2 - Principais terpenos encontrados nas plantas. 

Isoprenos Átomos de C Nome Exemplos 

1 5 Isopreno Cadeia lateral das citosinas 

2 10 Monoterpeno Piretroídes e óleos essenciais 

3 15 Sesquiterpeno Ácido abscísico, lactonas 

4 20 Diterpeno Giberélicas, Taxol 

6 30 Triterpeno Esteroides, saponinas 

8 40 Tetraterpeno Carotenoides 

N N Polisopreno Borracha 

Fonte: Peres (2015).  
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Em seus estudos, Felipe e Bicas (2017) afirmam que os óleos essenciais são constituídos 

majoritariamente por terpenos, e que estruturas terpênicas de menor massa molecular, como os 

monoterpenos, apresentam volatilidade acentuada (Tabela - 3). Esta característica é de suma 

importância, pois é ela quem é responsável pelos aromas dos produtos naturais, particularmente 

de frutas cítricas, ervas aromáticas, especiarias e condimentos. Um exemplo é o monoterpeno 

mentol, que em dias quentes, principalmente, é liberado pelas folhas de hortelã. Os terpenos 

dos eucaliptos são ainda mais voláteis e, por isto, apresentam cheiro ainda mais forte. 

 

Tabela 3 - Principais constituintes de alguns óleos essenciais  

Óleo essencial Principais constituintes 

Arnicas da Serra Sesquiterpenos (AR-diidroturmerona, AR-curcumeno, AR-turmerol, 
bisabolol, cariofileno, nerolidol, orto acetoxi bisabolol, sesquiceneol). 

Bergamota Ésteres de álcoois monoterpênicos (linalil acetato, geranil acetato); 
monoterpenos (limoneno, β-pineno, ꙋ-terpineno); monoterpenoides (linalol, 
geraniale, citronelal), outros compostos (octanal).

Casca de laranja Momoterpenos (limoneno, mirceno); sesquisterpenoides (β-sinensal, α-
sinensal), sesquilterpeno (valenceno); monoterpenoides (decanal, linalol, 
neral, geraniale, citronelal), outris compostos (octanal). 

Copaíba Sesquilterpeno: β-carioteno. 

Cravo Sesquilterpenos (α-humuleno, cariofileno); compostos fenólicos (eugenol, 
eugenil acetato). 

Folha de curry indiano Sesquilterpeno (β-carioteno, β-grujunemo, α-selineno). 

Gengibre Sesquilterpeno (zingibereno, AR-curcumeno, β-sesquifelandreno, 
bisaboleno); monoterpenos (canfeno, β-felandreno) monoterpenoide (1,8-
cineol). 

Hortelã pimenta 
 

Monoterpenoide (isomentona, (-)-mentol, (-)-mentora, 1,8-cineol, 
mentofurano); monoterpeno (limoneno), álcoois (octan-3-ol, oct-1-en-3-ol). 

Limão Monoterpenos (limoneno, β-pineno, ꙋ-terpineno);  monoterpenoides 
(geraniale, neral, citronelal, linalol); outros compostos (neril acetato, geranil 
acetato, nonanal). 

Pimenta Monoterpeno (sabineno). 

Pinus Monoterpenos (pinenos, car-3-eno, limoneno, mirceno). 

Terebintina Monoterpeno (α-pineno, canfenos). 

Toranja Monoterpeno (limoneno. Mirceno), monoterpenoide (decanal, linalol, 
citronelol, neral, geranial); sesquiterpenoide (nootkatona, β-sinensal); outro 
composto (octanal). 

Fonte: Felipe e Bicas (2017).  
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Os flavonóides representam uma outra classe de metabólitos secundários e são 

amplamente distribuídos no mundo vegetal. Representam, também, um dos grupos fenólicos 

mais importantes e diversificados entre produtos de origem natural e são responsáveis pela 

coloração vibrante das plantas, podendo ser encontrados em frutas, vegetais, sementes, cascas 

de árvores, raízes, talos e flores. Sua presença pode ser destacada em plantas como poejo, 

alfazema, hortelã, carqueja, arnica, alecrim, entre outras (BRAGA, 2011). 

A diversidade estrutural dos flavonóides pode ser atribuída ao nível de oxidação e às 

variações no esqueleto carbônico básico, promovidas por reações de alquilação, glicosilação ou 

oligomerização, como ilustrado na Figura 2 (COUTINHO, 2009). 

 

Figura 2 - Esqueletos básicos de flavonoides 

 
Fonte: Adaptado de Coutinho (2009).  

 

Atividades biológicas dos flavonóides como anti-inflamatória, antitumoral e 

antioxidante podem se associar a essa classe de metabólitos, pois estas substâncias são capazes 

de reduzir ou inibir enzimas causadoras da formação de células cancerosas, além disso possuem 

propriedades antioxidantes que retardam o envelhecimento e auxiliam na proliferação de 

linfócitos, que são células de defesa do organismo e pertencem a um grupo de células chamadas 

de leucócitos ou glóbulos brancos. Essas células são produzidas na medula óssea e defendem o 

organismo contra doenças, infecções ou alergias, aumentando assim, a imunidade do indivíduo 

(BRAGA, 2011).  
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Em estudos feitos juntamente com o Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, Coutinho 

et al. (2009) destaca a presença de vários flavonóides em plantas amplamente empregadas no 

Brasil, como bálsamo (Sedum dendroideum), saião (Kalanchoe brasiliensis), capim pé-de-

galinha (Eleusine indica). Também podem ser destacadas em plantas como poejo (Mentha 

pulegium), alfazema (Lavandula angustifólia), hortelã (Mentha), carqueja (Baccharis trimera), 

arnica (Lychnophora ericoides) e alecrim (Rosmarinus officinalis), como observadas na  

Figura 3 (BRAGA, 2011; COUTINHO, 2009). 

 

Figura 3 - Flavonoides bioativos. 

 
Fonte: Coutinho (2009).  

Outro tipo de metabólito secundário são as Cumarinas, que são lactonas do ácido o-

hidroxi-cinâmico que são encontradas especialmente em plantas verdes. Atualmente, mais de 

1.300 cumarinas já foram identificadas de fontes naturais e suas propriedades farmacológicas,

bioquímicas e aplicações terapêuticas dependem do padrão de substituição, podendo se 

classificar em cumarinas simples, furanocumarinas, piranocumarinas, cumarinas com 

substituintes no anel pirona e cumarinas miscelâneas. 
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Figura 4 ― Estruturas químicas de cumarinas segundo sua classificação 

Fonte: Adaptado de Souza (2005). 
 

As cumarinas possuem um espectro amplo de atividade biológica, que podem ser 

observadas na Tabela 4. Os estudos mais promissores em relação a este metabólito estão 

relacionados com atividades antiprotozoária, anti-hipertensivas e antiespasmódicas e sua 

presença pode ser destacada no guaco (Mikania guaco) e na camomila (Matricaria chamomilla) 

(SOUZA, 2005).  

 

Tabela 4 - Atividades biológicas atribuídas às cumarinas

Óleo essencial Referências 

Atividade anit-purítica MATSUDA et al., 2002. 

Atividade anti-tripanossomicida VAN VOORHIS et al., 2003; SCIO et al., 2003. 

Atividade antifilarial TRIPATHI et al., 2000. 

Atividade antimalarial OKETCH-RABAH et al., 2000; WANG et al., 2000; MU; 
WANG; NI, 2002. 

Atividade estimulante da memoria KNAEBER; MÜLLER, 2003; YAN et al., 2004. 

Atividade vasorelaxante CHEN et al., 2000; CAMPOS-TOIMIL et al., 2002. 

Atividade acaricida GLEYE et al., 2003. 

Atividade inibidora de girase B GORMLEY et al., 1996; LAURIN et al., 1999; PERIERS et 
al., 2000; LONG, 2003. 

Atividade hepatoprotetora OKAMOTO et al., 2001; OKAMOTO et al., 2003. 
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Óleo essencial Referências 

Atividade anti-Helicobacter pylori KAWASE et al., 2003. 

Atividade antimicrobiana KAYSER; KOLODJZIEJ, 1999; KAWASE et al., 2001; 
TADA et al., 2002. 

Atividade antifúngica SARDARI et al., 1999, KOKUBUN et al., 2003. 

Atividade antiinflamatória PAYA et al., 1994; MURAKAMI et al., 2000; CORSINI et 
al., 2001; CHENG et al., 2004; CURINI et al., 2004. 

Atividade imunossupressora TADA et al., 2002. 

Atividade rodenticida STTERT; TUINMAN, 1994 

Atividade antitumor GUILLET et al., 2001; RAJ et al., 2001, BABA et al., 2002; 
AKIHISA et al., 2003; ITO et al., 2003 LEE, K. H. et al., 
2003; ZHANG et al., 2003.

Atividade anti serina protease SINGH et al., 1992. 

Atividade citostática JIMENEZ-OROSCO et al., 2001; KLEINER et al., 2001; 
LIU et al., 2001; YIN et al., 2001; FINN et al., 2002; ZHANG 
et al., 2003; KEMPEN et al., 2003. 

Atividade antidepressiva SINGH et al., 1992. 

Atividade inibidora de SHC CRAVOTO et al., 2004. 

Atividade redutora de lipídeos MADHAVAN et al., 2003. 

Atividade anticoagulante HEGENLAND, 1980; PINEO; HULL, 2003; MANOLOV; 
DANCHEV, 2003. 

Atividade antiagregação plaquetária SEKIYA; OKUDA; ARICHI, 1982. 
WU et al., 2001; BRACCIO et al., 2004. 

Atividade anti-HIV FULLER et al., 1994; SPINO; DODIER; 
SOTHEESWARAN, 1998; MAO et al., 2002 

Atividade antioxidante NISHIYAMA et al., 2001; KANEO; BABA; MATSUO, 
2003 ZHANG; WANG, 2004. 

Atividade antiosteoporose QIN et al., 2003. 

Atividade diurética BONSIGNORE et al., 1998. 

Atividade analgésica BONSIGNORE et al., 1998. 

Atividade antialérgica, in vitro MATSUDA et al., 1999. 

Atividade bloqueadora de Ca2+ TAKEUCHI et al., 1991. 

Atividade neuroprotetora, in vitro MOLINA-JIMENEZ; SANCHES-REUS; BENEDI, 2003. 

Atividade antimelanogênica LEI et al., 2002. 

Fonte: Souza (2005).  
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Os alcalóides representam uma classe de metabólitos secundários que se caracterizam 

por possuírem pelo menos um átomo de nitrogênio heterocíclico (Figura 5), possuindo assim, 

na maioria das vezes, um caráter alcalino devido ao par de elétrons não compartilhados do 

nitrogênio (PERES, 2015). 

Esta classe de metabólitos é conhecida pela presença de substâncias que possuem efeito 

acentuado frente ao sistema nervoso, podendo ser utilizadas como veneno ou alucinógenos, 

encontrados, por exemplo, em drogas ilícitas, como LSD e cocaína. Porém, os alcalóides 

também podem ser muito úteis à sociedade, como a morfina isolada pela primeira vez em 1804 

para o alívio de dores muito fortes ou como vincristina e a vimblastina, atualmente utilizadas 

como quimioterápicos na cura de certos tipos de cânceres, como observados na  

Figura 5  (PERES, 2015).  

 

Figura 5 - Exemplos de alcalóides 

 
Fonte: Adaptado de Peres, Vargas e Souza (2015).  

 

Os alcalóides se classificam, principalmente, quanto à sua origem botânica e, 

atualmente, são conhecidos mais de 5.000 tipos de alcalóides com atividades biológicas.  
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Tabela 5 - Alcalóides de interesse terapêutico obtidos a partir de plantas medicinais 
Nome popular Nome científico Ação terapêutica

Artemisina Artermisia annua Antimalárico 

Atropina Atropa belladona Anticolinérgico 

Capsaicina Capsicum ssp. Anestésico local 

Conchicina Conchicum autumnale Antigotoso 

Escopolamina Datura ssp. Antiparkinsoniano 

Emetina Cephaelis ipecacuanha Amoebicida 

Fisostigmina Physostigma venenosum Antiglaucomatoso 

Morfina, Codeína Papaver somniferum Analgésico, Antitússico 

Pilocarpina Pilocarpus jaborandi Antiglaucomatoso 

Quinina Cinchona ssp. Antimalárico 

Reserpina Rauwolfia ssp. Anti-hipertensor 

Tubocuranina Chondodendron tomentosum Bloqueador neuromuscular

Fonte: Adaptado de Peres, Vargas e Souza (2015).  
 

Outro grupo de metabólitos são as alicisteínas, que são substâncias derivadas da 

benzopirona que estimulam as enzimas anticâncer, antibacteriana, antiespasmódica e 

anticoagulante. Sua presença pode ser destacada no alho. Os glicosídeos cardiotônicos e 

cardioativos são substâncias em que suas composições apresentam propriedades glicosídeo 

cardiotônico e cardioativo, ou seja, podem influenciar no bom funcionamento do coração, tendo 

em vista que dilatam as artérias coronárias, fortalecendo os vasos capilares e ainda aumentam 

a força contrátil do coração, regulando o seu ritmo. Sua presença pode ser destacada na planta 

dedaleira (BRAGA, 2011).  

A Inulina é uma substância considerada como um tipo de carboidrato que é bem tolerado 

por pessoas que possuem diabetes. Sua presença pode ser destacada na chicória e dente-de-leão. 

A mucilagem é um tipo de glicídio de consistência gelatinosa que costuma se acumular na parte 

externa das sementes e tem a capacidade de proteger as mucosas contra possíveis agentes 

causadores de irritações, evitando assim, inflamações. Sua presença pode ser destacada em 

plantas como a malva (Malva sylvestri), picão (Bidens pilosa), babosa (Aloe vera), entre outros 

(BRAGA, 2011). 

Um aspecto relevante quando se procura obter substâncias ativas de plantas é se atentar 

para informações da medicina popular, pois dados da literatura mostram que é mais provável 

encontrar atividade biológica em plantas já utilizadas na medicina popular do que em plantas 

escolhidas ao acaso. Observa-se que 75% dos compostos naturais empregados na 

indústria  foram isolados a partir  da medicina popular (YUNES, 2001).  
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Algumas das principais ações terapêuticas encontradas em plantas estão descritas 

abaixo: 

Atividade analgésica 

Os  medicamentos analgésicos podem ser definidos como todo o medicamento capaz de 

reduzir ou aliviar as dores, que podem ser inúmeras, como dores de cabeça, musculares, 

referentes à artrite, espasmos, entre outras. Com o intuito de se obter resultados similares aos 

dos fármacos, o uso de plantas medicinais como práticas complementares são apoiadas por 

instituições como OMS, que incentiva a utilização de alguns fitoterápicos, como: hortelã 

(Mentha), valeriana (Valeriana officinalis), canela (Cinnamomum verum), alecrim 

(Rosmarinus officinalis), urtiga (Urtica), lavanda (Lavandula), cannabis entre outros 

(HAEFFNER, 2012). 

Atividade anti-inflamatória 

Os anti-inflamatórios estão entre os agentes terapêuticos mais utilizados no mundo, 

entretanto, apresentam limitações em relação à potência, eficácia e efeitos adversos (PAULA, 

2010).

O estudo da atividade farmacológica de extratos brutos e o monitoramento de compostos 

bioativos isolados de plantas, visando atividade sobre doenças inflamatórias agudas e crônicas, 

despertam um grande interesse do ponto de vista farmacológico, principalmente em relação à 

fitoterapia. O uso de plantas como anti-inflamatórios, quando feita de maneira segura e eficaz, 

pode ajudar o indivíduo a se livrar de mal-estares de maneira totalmente natural e saudável, 

evitando muitas vezes, a exposição aos efeitos colaterais desagradáveis que os fármacos podem 

trazer. Esse é o caso da alfafa ou da camomila, por exemplo, que agem maravilhosamente contra 

todo tipo de inchaços. Além delas, podemos considerar também: cavalinha (Equisetum), 

orégano (Origanum vulgare), alecrim (Rosmarinus officinalis) e arnica (Arnica chamissonis) 

(PINHEIRO, 2012). 

Atividade antiespasmódica 

Os antiespasmódicos são medicamentos utilizados no tratamento de espasmos 

musculares, que acalmam e neutralizam as contrações involuntárias dos músculos. Sua 

aplicação está associada a espasmos digestivos, dores como cólicas hepáticas ou renais e dores 

uterinas. Assim, plantas com seus efeitos antiespasmódicos podem relaxar os músculos de 

contrações involuntárias, muito incômodas.  A camomila (Matricaria chamomilla), é um 
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exemplo de planta com atividade antiespasmódica. Outras plantas que apresentam atividade 

antiespasmódica são: alho (Allium sativum), alfazema (Lavandula angustifólia), cânfora 

(Cinnamomum camphora), eucalipto (Eucalyptus globulus), funcho (Foeniculum vulgare), 

hibisco (Hibiscus esculentus ), orégano (Origanum vulgare), tomilho (Thymus vulgaris) e 

valeriana (Valeriana officinalis) (AZEVEDO, 2007). 

Algumas plantas, consideradas como nervinas, podem ser estimulantes ou sedativas e 

também são consideradas antiespasmódicas, pois alivia espasmos de órgãos e músculos. Estas 

plantas podem se dividir entre amornantes, como o alho (Allium sativum), cânfora 

(Cinnamomum camphora), eucalipto (Eucalyptus), manjericão (Ocimum basilicum), mirra 

(Commiphora myrrha), noz-moscada (Myristica fragrans), sálvias (Salvia officinalis), 

valeriana (Valeriana officinalis) ou como refrescantes como a camomila (Matricaria 

chamomilla), hortelã (Mentha spicata), inhame selvagem(Dioscorea villosa) e sândalo 

(Santalum álbum) (EMERGENCY GREEN CLINIC, 2011). 

Atividade antitumoral 

O câncer é um dos maiores problemas da saúde pública atual, devido à sua magnitude e 

alta tendência de crescimento no mundo. Como o tratamento convencional apresenta muitos 

efeitos colaterais, há um crescimento constante na busca por novos fármacos, incentivando a 

área da pesquisa no estudo de produtos naturais para prevenção de cânceres. Dentre as classes 

de compostos já testadas com atividade antitumoral estão: terpenos (sesquiterpenos, diterpenos 

e triterpenos), alcalóides, cumarinas, lignanas, flavonóides, taninos, estilbenos, curcuminóides 

e polissacarídeos (GOMES, 2008).  

Atualmente,  uma proteína extraída da semente de árvores da espécie Enterolobium 

contortisiliquum – popularmente conhecida como tamboril ou orelha-de-macaco, demonstrou 

em ensaios pré-clínicos potente ação antitumoral, além de anti-inflamatória, anticoagulante e 

antitrombótica e despertou interesse de pesquisadores (TOLEDO, 2013). 

É importante salientar que a utilização de plantas medicinais não substitui a medicina 

convencional, e que o uso deve ser feito de forma consciente e segura a fim de potencializar o 

sucesso terapêutico de  enfermidades (SANTOS, 2016). 
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3.1.8 Utilização de plantas medicinais  

Fitoterápicos são fármacos obtidos a partir do processamento das substâncias ativas 

encontradas em vegetais, este processamento é regulamentado para garantir a correta utilização, 

transporte e armazenamento, proporcionando melhor eficácia, uma vez que as concentrações 

são conhecidas, diferentemente da planta in natura.  A utilização da planta in natura apresenta 

vantagens e desvantagens, por exemplo, as condições de cultivo, armazenagem e preparo, 

quando são malconduzida têm o potencial de tornar inviável o seu uso, devido à formação de 

substâncias nocivas, como a ingestão de microorganismo que produzem toxinas e excesso de 

outras substâncias que não seja necessariamente aquela na qual se pretende e que pode causar 

alguma reação adversa. Por outro lado os benefícios dos produtos naturais quando sua utilização 

é realizada de forma consciente e adequada, podem proporcionar bons resultados terapêuticos 

e de baixo custo (FREIRE, 2004). 

O Ministério da Saúde dispõe de uma Comissão Técnica e Multidisciplinar de 

Elaboração e Atualização da Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, para 

orientação de profissionais de saúde no uso racional desses recursos (BRASIL, 2012). 

A utilização de plantas medicinais embora, difundido culturalmente, não deve substituir 

a medicina tradicional. Ao procurar um  profissional da saúde,  o mesmo precisa ser informado 

pelo paciente sobre o uso das plantas, de forma que o médico possa orientar se este uso pode 

ou não interferir de forma negativa no tratamento. 

Como mencionado anteriormente, todos os estudos realizados em plantas têm como 

ponto de partida o conhecimento popular, sendo este, atualmente, mais predominante entre as 

pessoas mais idosas. Portanto, a interação entre jovens e idosos é necessária para que o 

conhecimento seja transmitido através das gerações, culminando na valorização da cultura 

popular. 

3.1.9 Interação do jovem com idosos no ambiente familiar 

As trocas de experiências entre jovens e idosos é fundamental para ambos, pois a troca 

de experiências intergeracionais são necessárias para manter a valorização da vida, de costumes 

e tradições. O idoso tem toda a sua experiência de vida e sabedoria para compartilhar com o 

jovem, que por sua vez pode contribuir para que o idoso se mantenha ativo e atualizado. Esta 

aproximação com idosos corrobora para a conscientização de que o processo de envelhecimento 
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pode trazer algumas enfermidades que necessitam de cuidados para prevenção (ARAÚJO, 

2012), mas também traz uma grande carga de conhecimentos e sabedoria.   

Esta participação  dos idosos, envolvendo a pesquisa sobre utilização de plantas 

medicinais, utiliza atividades que estão presentes na vida dos alunos e seus familiares, 

valorizando o conhecimento popular e despertando o interesse do aluno pela química, a partir 

do momento que ele passa a visualizá-la em seu cotidiano e no meio social onde ele vive. Desta 

forma, podemos abordar os ensinamentos de Paulo Freire (FREIRE, 1999).  

O processo de ensino aprendizagem de acordo com Freire e Ausubel, deve possuir um 

fator motivador, dessa forma ao utilizar temas do cotidiano dos educandos, torna-se possível o 

desenvolvimento e a promoção da capacidade de relacionar o novo conteúdo às ideias internas 

do sujeito e de ancorar relevantemente o conhecimento à sua estrutura cognitiva (FREIRE, 

1999, AUSUBEL, 200). 

Além disso, de acordo com Ausubel, o processo de aprendizagem ocorre principalmente 

pelo processo ativo, que exige do aluno ação e reflexão, a qual deve ser promovida pelo 

professor, que por sua vez tem o papel de facilitador em propiciar a organização dos conteúdos 

para a aquisição de novos conceitos (AUSUBEL, 2000). 

A interação entre novos significados potenciais e ideias relevantes na estrutura cognitiva 

do aprendiz dá origem a significados verdadeiros ou psicológicos. Devido à estrutura cognitiva 

de cada aprendiz ser única, todos os novos significados adquiridos são, também eles, 

obrigatoriamente únicos. A assimilação dos conteúdos é baseada no processo ativo, integrador 

e interativo, proporcionando a expansão na retenção significativa dos conceitos, em que as 

variáveis cognitivas estão relacionadas ao conhecimento prévio do aluno, o que influencia na 

aquisição e na retenção de novos saberes. Para isso, o educador precisa utilizar uma 

metodologia de ensino que propicie as interações entre o conhecimento prévio e os novos 

conceitos a serem adquiridos.  

3.2 METODOLOGIA DE ENSINO 

O processo de ensino aprendizagem ocorre através da mediação, em que o educador 

utiliza os conhecimentos já adquiridos do educando, organiza esses conhecimentos e relaciona 

a novos saberes, fazendo com que o educando melhore sua autoestima e participe mais 

ativamente do processo de aprendizagem através da conscientização e reflexão. Desta forma, a 

aprendizagem se torna um ato contínuo de recriação, ampliando a visão de mundo e a 
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participação ativa do indivíduo em todas as esferas da vida na sociedade (FREIRE, 1999; 

AUSUBEL, 2000).  

Paulo Freire foi defensor da tendência progressista. Criou ideias e métodos para 

educação e suas metodologias são muito utilizadas no Brasil. Uma de suas obras mais 

importantes foi Pedagogia do Oprimido publicada pela primeira vez em 1968. Em todos os seus 

livros Freire fala da virtude necessária ao educador para que sua prática seja transformadora 

(FREIRE, 2005). 

Para uma prática que transforme o indivíduo, Freire aposta na educação 

problematizadora, em que os educandos têm uma fonte de conhecimentos inesgotáveis 

conquistada por meio das experiências acumuladas. Fato que o educador problematizador não 

pode ignorar. Assim, o senso comum e o saber popular são fundamentais na formação do 

indivíduo. 

O uso de plantas medicinais como tema gerador, para o ensino de funções orgânicas, 

vai ao encontro do que está preconizado por Freire, visto que este tema está inserido no contexto 

social, cultural e familiar do aluno. 

3.2.1 Aplicabilidade no sistema de ensino  

Como mencionado anteriormente, a utilização de plantas medicinais como alternativa 

para o tratamento de algumas enfermidades está bem difundida na sociedade, porém a utilização 

indiscriminada deste pode trazer danos à saúde, além de retardar alguns tratamentos necessários 

à recuperação do enfermo. Além disso, a automedicação e a interação medicamentosa possuem 

aspectos agravantes, uma vez que a população possui a crença de que se a substância provém 

de fonte natural não apresenta riscos. Estes fatores justificam uma abordagem deste tema para 

estudo em sala de aula, que pode estar inserido no componente curricular de química que 

trabalha  o estudo das funções orgânicas. 

A escola deve promover o conhecimento de forma que os aluno obtenha o senso crítico, 

ao invés de um conteúdo fragmentado. Dessa forma, as aulas de química podem ficar mais 

interessantes e didáticas se for utilizado o conhecimento prévio vivenciado no cotidiano do 

aluno, viabilizado a tematização das aulas de orgânica, de forma que as estruturas químicas dos 

princípios ativos dos produtos naturais sejam pesquisadas pelos alunos, tornando-os capazes 

de  identificar as funções orgânicas contidas nas mesmas, além de desenvolver atividades em 

que os alunos pesquisem e aprendam sobre os efeitos colaterais das substâncias obtidas dos 
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fitoterápicos, citando as consequências sobre o seu uso indiscriminado, tira o aluno do papel de 

mero espectador e o transforma em um agente construtor do próprio conhecimento. 

Esta abordagem possibilita ao educando a busca pelo conhecimento, fomentando seu 

desenvolvimento científico, uma vez que o tema abordado permeia várias áreas da ciência e 

sociedade. 

3.2.2 Utilização do conhecimento prévio  

O ensino de química na forma tradicional, geralmente é realizado através 

da  memorização de símbolos e fórmulas, tornando seu aprendizado maçante e desinteressante 

para os alunos. Isso fica muito enfatizado no ensino de funções orgânicas, onde os alunos 

apenas decoram nomenclaturas e funções, sem ao menos imaginar que muitas das  substâncias 

analisadas fazem parte do seu dia a dia.  Contudo, ao utilizar o conhecimento prévio do aluno 

e o seu contexto social, é proporcionado um maior envolvimento do educando, aumentando o 

seu interesse pelo mundo que o cerca, contribuindo para a formação de um cidadão crítico que 

possa intervir e contribuir para solucionar os problemas sociais ao qual está inserido, em outras 

palavras, isso corresponde a dar um significado ao conteúdo que o aluno está desenvolvendo, 

tornando sua aprendizagem mais interessante e objetiva.  

Dar um significado aos conteúdos tratados em sala de aula, utilizando um conhecimento 

prévio do aluno para alcançar o objetivo de um ensino específico, ilustra uma aprendizagem 

significativa. Esta ocorre quando a nova informação se relaciona com um aspecto relevante da 

estrutura de conhecimento do indivíduo (AUSUBEL, 1980).  Além de apresentar significados 

ao aprendizado, o uso de plantas medicinais também pode ser utilizado para trabalhar de forma 

interdisciplinar, interagindo química, biologia, sociologia, história e geografia. 

3.2.3 Abordagem interdisciplinar 

A interdisciplinaridade permeia todas as áreas da ciência, integrando e  interagindo para 

transgredir as esferas do conhecimento, preconizando que o ensino não pode estar fragmentado, 

as disciplinas precisam interagir para dar alicerce e articular as teorias e práticas. Para isto o 

professor precisa se apropriar de uma contextualização dos conteúdos de forma que sua atuação 

seja de mediador para o aluno avançar no processo de construção do conhecimento. 



36 
 

 

[...] a metodologia interdisciplinar parte de uma liberdade científica,  
alicerça-se no diálogo e na colaboração, funda-se no desejo de inovar, de criar, 
de ir além e suscita-se na arte de pesquisar, não objetivando apenas a 
valorização técnico-produtiva ou material, mas sobretudo, possibilitando um 
acesso humano, no qual desenvolve a capacidade criativa de transformar a 
concreta realidade mundana e histórica numa aquisição maior de educação em 
seu sentido lato, humanizante e libertador do próprio sentido de ser no mundo  
(FAZENDA, 1994). 

Existe a possibilidade de  trabalhar funções orgânicas usando plantas medicinais, 

integrando, além do conhecimento químico, o social. As plantas medicinais são mais utilizadas 

por comunidades mais carentes, pois as mesmas muitas vezes não têm acesso a medicamentos. 

Pode-se também trabalhar a história, fazendo-se um resumo cronológico das descobertas e uso 

das principais plantas medicinais e o período da história em que elas se mostram presentes, até 

mesmo no envenenamento de personagens históricos, como Sócrates (SILVA, 2020). Outra 

possibilidade é a interação com a geografia, visto que muitas plantas são endêmicas e 

encontradas em regiões e biomas específicos, ainda existe a possibilidade de trabalhar este 

assunto dentro da disciplina de biologia, na parte de taxonomia. 

O de funções orgânicas nas aulas de Química do Ensino Médio pode e deve ser realizado 

de forma contextualizada, associada ao cotidiano do aluno, envolvendo sua cultura, questões 

sociais, políticas e ambientais. Desta forma, a disciplina adquire um aspecto mais interessante 

em que o aluno passa a ser atuante, estabelecendo relações interpessoais que são fundamentais 

no processo de aprimoramento do conhecimento. 

3.3 FUNÇÕES ORGÂNICAS 

 As funções orgânicas são imprescindíveis para compreensão da vida. A química 

orgânica trata dos compostos de carbono que representam mais de 90% dos compostos 

conhecidos, isso porque o carbono pode unir-se a outros elementos formando cadeias ou anéis, 

mas por meio de seus grupos funcionais podemos conhecer suas propriedades. 

 Apesar da grande variedade de compostos, eles possuem aspectos em comum: 

a) Os compostos orgânicos normalmente são moleculares; 

b) Um átomo de carbono faz quatro ligações covalentes; 

c) Os átomos de carbono podem ligar-se a outros átomos de carbono e a não metais, 

com mais frequência a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e aos halogênios. 
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 Devido ao grande número de compostos orgânicos e a necessidade de organização para 

estudá-los, eles foram divididos em funções, também chamadas de classe.  

3.3.1 Hidrocarbonetos 

 São compostos formados exclusivamente por átomos de carbonos e hidrogênios, que 

ainda podem ser divididos em subclasses: 

a) Alcanos: apresentam cadeia aberta e ligações covalentes simples entre carbonos; 

b) Alcenos: apresentam pelo menos uma ligação dupla entre carbonos; 

c) Alcinos: apresentam ao menos uma ligação tripla entre carbonos; 

d) Alcadienos: apresentam duas ligações duplas entre carbonos; 

e) Cicloalcanos: semelhante aos alcanos porém ocorre em cadeias em forma de um 

ciclo; 

f) Cicloalcenos: semelhante aos alcenos porém ocorre em cadeias em forma de ciclo; 

g) Cicloalcinos: semelhante aos alcinos porém ocorre em cadeias em forma  de um 

ciclo; 

h) Aromáticos: Há pelo menos um anel benzênico na cadeia carbônica.

Na Figura 6 estão exemplificados alguns hidrocabonetos. 

Figura 6 - Hidrocarbonetos 

                  
  Alcano      Ciclo-alcano    Alceno           Benzeno 

Fonte: Disponível em: <https://pixabay.com/pt/illustrations/clorofluorcarbonetos-fluorateno-835796/>. Acesso 
em: 15 mai. 2020.   

3.3.2 Haloalcanos  

 São alcanos que têm um átomo de hidrogênio substituído por um halogênio. Os 

haloalcanos são também conhecidos como haletos de alquila. 
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O haloalcano 1,2-dicloro-1-fluoretano (Figura 7) é exemplo de clorofuorcarboneto 

(CFC), que é um dos responsáveis pela diminuição da camada de ozônio. 

Figura 7 - Clorofluorcarboneto (CFC) 

 

Fonte: Disponível em: <https://pixabay.com/pt/illustrations/clorofluorcarbonetos-fluorateno-835796/>. Acesso 
em: 15 mai. 2020. 

3.3.3 Álcoois  

 O grupo funcional álcool contém uma hidroxila, que é um oxigênio ligado a um 

hidrogênio (OH), que se liga a um átomo de carbono. O álcool etílico é um dos compostos mais 

conhecidos deste grupo. O etanol (Figura 8) é produzido pela fermentação de carboidratos, que 

está presente nas bebidas alcoólicas, combustíveis etc. 

 A fórmula geral de um álcool é R - O - H, onde R é um radical alquila. 

Figura 8 - Etanol 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol>. Acesso em: 06 jan. 2021. 

3.3.4 Éteres 

Os éteres possuem dois grupos alquila unidos a um oxigênio, conforme fórmula geral  

R - O - R. O éter mais conhecido é o éter dietílico (Figura 9), utilizado em cirurgias como 

anestésico. 
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Figura 9 - Éter dietílico 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_et%C3%ADlico>. Acesso em: 06 jan. 2021. 

3.3.5 Fenóis 

 Ocorre quando uma hidroxila (OH) se liga a um anel aromático. Antigamente o fenol 

era obtido a partir da destilação de alcatrão de carvão, mas atualmente é sintetizado a partir do

benzeno. Muitos fenóis são responsáveis pela fragrância das plantas.  

Um dos exemplos de fenol é o eugenol (Figura 10), responsável em maior parte pelo 

odor e sabor do óleo de cravo. 

Figura 10 - Eugenol 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Eugenol>. Acesso em: 06 jan. 2021. 

3.3.6 Aldeídos 

Contém o grupo carbonila R - (CO) - H no final da cadeia carbônica. O grupo R pode 

ser alifático ou aromático. Normalmente é escrito como CHO. Um dos aldeídos é o formol, 

também conhecidos como metanal ou formaldeído (Figura 11) que é usado na preservação de 

espécimes biológicas.  

Figura 11 - Metanal 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Metanal>. Acesso em: 06 jan. 2021. 
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3.3.7 Cetonas 

 As cetonas possuem fórmula R- (CO) - R’, em que os radicais R e R’ são ligados ao 

átomo de carbono central. A cetona mais simples é a propanona, conhecida como acetona, que 

dissolve uma quantidade imensa de compostos orgânicos. A acetona (Figura 12) é um solvente 

dos esmaltes para unhas. 

Figura 12 - Propanona 

 

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Acetona>. Acesso em: 06 jan. 2021.

3.3.8 Ácidos carboxílicos 

 Formado através do grupo carboxila R - COOH. O ácido etanóico é um ácido 

carboxílico muito conhecido como ácido acético (Figura 13), presente no vinagre, que é 

formado quando o etanol do vinho é oxidado pelo ar. 

Figura 13 - Ácido etanóico 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_etanoico>. Acesso em: 06 jan. 2021. 

3.3.9 Aminas 

 As aminas são derivadas da amônia (NH3) e são classificadas como primárias, 

secundárias ou terciárias de acordo com o número de hidrogênios substituídos no nitrogênio.  

 A valina (Figura 14) é um aminoácido essencial que não é produzido pelo organismo e 

deve ser obtido por meio de dietas (SANTOS, 2019). 
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Figura 14 - Valina 

 

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Valina>. Acesso em: 06 jan. 2021. 

3.3.10 Amidas 

 São derivadas de ácidos carboxílicos, em que o grupo OH é substituído por nitrogênio 

trivalente. A fórmula da amida é R - (CO) - NH - R resultante da condensação  de aminas com 

ácidos carboxílicos.  

Uma das amidas conhecidas é o Tylenol (Figura 15), ou seja, paracetamol, uma droga 

analgésica utilizada para tratar febre e dor leve ou moderada. 

Figura 15 - Tylenol 

 
Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Paracetamol>. Acesso em: 06 jan. 2021. 

De forma resumida, podemos verificar algumas funções orgânicas na Figura 16. 
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Figura 16 - Quadro de Resumo das Funções Orgânicas  

 
Fonte: Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/834432637192500264/>. Acesso em: 20 dez. 2020. 

 

Para facilitar a aprendizagem dos educandos, tornando-os autônomos e críticos, 

especialistas em educação buscam novas propostas pedagógicas para sustentar as aulas.  
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Para que o ensino de funções orgânicas se torne mais atrativo, são necessárias algumas 

condições básicas para promover a autonomia através da motivação dos educandos despertando 

a curiosidade nos mesmos e uma aprendizagem mais significativa, o que pode ser alcançado 

com aulas mais participativas e contextualizadas, fazendo com que o aluno utilize seus 

conhecimentos prévios e participe da construção de seu próprio conhecimento. Para isso foi 

desenvolvida uma metodologia usando as plantas medicinais inseridas no cotidiano dos alunos, 

por meio de conhecimentos populares transmitidos através de gerações, para que as funções 

orgânicas sejam identificadas nas moléculas de seus princípios ativos.  
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4 METODOLOGIA 

Na presente pesquisa buscou-se uma proposta para trabalhar com materiais e métodos 

que possam ser reproduzidos em qualquer escola do ensino médio da rede pública ou privada,  

adaptando-se para a realidade da região onde atua o professor. 

Esta pesquisa foi realizada com alunos de ensino médio de uma instituição de ensino da 

rede pública, na qual compreende três turmas do período noturno, sendo 14 alunos do 1º ano, 

16 alunos do 2º ano e 10 alunos do 3º ano, totalizando 40 alunos do Colégio Municipal José 

Botelho de Athayde, situado no bairro Vila Americana, da cidade de Volta Redonda, RJ. 

A elaboração deste projeto foi realizada com base na metodologia de Paulo Freire, 

utilizando um tema gerador presente no cotidiano do aluno, com posterior pesquisa de campo, 

seguida de uma pesquisa bibliográfica, ambas realizadas pelo próprio aluno, tornando-o 

construtor do próprio conhecimento, ao mesmo tempo agregando conhecimento histórico da 

sociedade e fomentando a interação entre jovens e idosos, para a construção de um 

conhecimento crítico-social. Para tanto, foram propostas as seguintes etapas: 

a) Apresentação do tema gerador, “uso de plantas medicinais  e seus princípios ativos”;

b) Introdução ao ensino de Funções Orgânicas; 

c) Pesquisa de campo com aplicação de questionário realizado com pais, avós ou idosos 

do convívio familiar sobre o uso de plantas medicinais; 

d) Levantamento das plantas medicinais mais utilizadas pelos idosos, divisão de grupos e 

seleção de algumas plantas para trabalhar o conceito de funções orgânicas; 

e) Pesquisa científica do princípio ativo da planta escolhida, entre outras informações, 

orientado pelo professor, utilizando informações disponibilizadas no google acadêmico;  

f) A partir da pesquisa realizada no google acadêmico, propõe-se a confecção de cartazes 

com informações da planta medicinal pesquisada, tais como: Informações 

Taxonômicas, atividades biológicas, foto da planta e desenho da estrutura química do

princípio ativo, que será utilizado para o estudo das funções orgânicas; 

g) Propostas de jogos a serem desenvolvidos em sala, com utilização dos cartazes; 

h) Avaliação sobre os conteúdos assimilados de funções orgânicas. 

O tema gerador escolhido para trabalhar as funções orgânicas, foi o uso de plantas 

medicinais, inserido na cultura popular. Inicialmente foi realizada uma pesquisa, em sala de 

aula, para saber como os jovens se relacionam com os idosos do núcleo familiar e demais idosos 
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do seu meio social, sendo aplicado um questionário (Apêndice A), o qual foi respondido de 

forma imediata. 

Posteriormente, os alunos realizaram as entrevistas com pessoas idosas do próprio 

ambiente de convívio familiar, com objetivo de levantar um quantitativo de plantas medicinais 

utilizados pelos mesmos, com as respectivas atividades biológicas, totalizando um número de 

14 entrevistados. Para este levantamento, foi utilizado um segundo questionário (Apêndice B), 

no qual, além dos dados de interesse, objetivou uma interação entre gerações. 

4.1 PROPOSTA DE ENSINO 

A partir deste ponto, serão realizadas apenas as propostas, visto que a pandemia 

desencadeada pelo Coronavírus, impediu a continuidade deste trabalho. 

A partir das plantas medicinais levantadas através do questionário realizado com os 

idosos, propõe-se o desenvolvimento de uma pesquisa, orientada pelo professor, utilizando 

artigos científicos contendo a taxonomia das plantas, suas propriedades farmacológicas e as 

respectivas estruturas químicas responsáveis pelos seus princípios ativos. 

A turma deve ser dividida em grupos, e o professor deve encaminhar a atividade do 

seguinte modo. O aluno deve se reunir com seu grupo e selecionar uma das plantas citadas no 

questionário realizado com o idoso do âmbito familiar e pesquisar os dados abaixo:  

a) Planta/nome científico/Imagem; 

b) Estrutura molecular do princípio ativo; 

c) Desenhar a estrutura molecular ou colar a imagem; 

d) Massa molar; 

e) Ação terapêutica; 

f) Dose diária; 

g) Interações medicamentosas. 

 Após o levantamento dos dados, os grupos elaboram os cartazes contendo os dados 

pesquisados da planta selecionada, para que seja trabalhado o conteúdo de funções orgânicas.  

Exemplo: 

a) Planta/nome científico: Boldo, Boldo-do-Chile (Peumus Boldo Molina); 

b) Estrutura molecular:  C19H21NO4; 

c) Massa molar: 327,37 g/mol; 
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d) Ação terapêutica: Má digestão, distúrbios hepáticos, manifestações reumáticas e 

inflamações do trato urinário; 

e) Dose diária: 2 a 5 mg de boldina; 

f) Interações medicamentosas: Pacientes que estão sob a terapia de anticoagulantes não 

devem ingerir concomitantemente medicamentos contendo Boldo pela ação aditiva 

à função antiplaquetária de anticoagulantes. 

A Figura 17 exemplifica a identificação das funções orgânicas a partir dos princípios 

ativos presentes nas plantas de uso medicinal 

Figura 17 - Estrutura molecular do boldo e identificação das funções orgânicas 

 
Fonte: Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Boldine_3.PNG. Acesso em: 20 
dez. 2020  

Após a produção dos cartazes, os alunos retornam para a sala de aula e, neste  momento 

a professora deverá abordar os conteúdos sobre funções orgânicas. Pretende-se que os alunos

aprendam as funções já correlacionando-as com aquelas encontradas nas estruturas das plantas 

estudadas por eles e presentes nos cartazes confeccionados.   

Posteriormente é proposto um jogo, onde os cartazes ficam disponíveis para circular 

entre os grupos, por um determinado período, após um tempo são recolhidos e cada grupo toma 

posse do seu próprio cartaz. Neste momento um grupo  (por ex: Grupo 1) escolhe um outro 

grupo para fazer perguntas relacionadas às atividades biológicas e as funções orgânicas 

presentes no cartaz confeccionado por eles (Grupo 1); se os membros do outro grupo responder 

corretamente sobre as atividades biológicas e identificar todas as funções orgânicas presentes 

na molécula do princípio ativo apresentado no cartaz, o ponto vai para o grupo desafiado, do 

contrário, o ponto vai para o grupo que elaborou o cartaz.
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Deste modo os alunos ficam estimulados a estudar as funções orgânicas e, através de 

uma brincadeira rápida, aprendem se divertindo e agrega os conteúdos de orgânica associando-

os às propriedades medicinais das plantas estudadas, permitindo a continuidade deste 

aprendizado que vinha passando de gerações para gerações e que, atualmente, está se perdendo. 

Após aplicar esta metodologia a qual deverá ser realizada em aulas presenciais, deverá 

ser realizada uma avaliação para a verificação dos resultados alcançados, no qual é esperado 

que seja positivo, tanto do ponto de vista do aprendizado como do ponto de vista do interesse 

despertado no aluno.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A falta de interesse no estudo das Funções Orgânicas, que na maioria das vezes é 

ofertada através de memorizações e aplicações diretas de fórmula, contribui negativamente para 

a expansão do abismo entre o educando e a química. 

Marochio e Olguin (2013, p. 2) validam que a aprendizagem baseada somente na 

memorização não contribui para formação do educando. 

Esse método de ensino acaba sendo uma simples transmissão/recepção de conteúdos 

sem que haja uma aprendizagem significativa, pois a memorização de fórmulas e símbolos, 

pouco contribui para o desenvolvimento cognitivo, além de gerar a desmotivação no aluno. 

Para mudar este cenário, um tema gerador sobre plantas medicinais foi escolhido por 

tratar-se de uma prática usual realizada pelos alunos e seus familiares, confirmada quando em 

uma aula dialógica os alunos relataram o uso de chás e outras infusões utilizadas em suas 

residências. 

De acordo com Santos (2015, p. 15), o tema gerador começa a imbuir no indivíduo uma 

forma de pensar criticamente conforme descreve abaixo: 

Os temas geradores, quando utilizados como metodologia pedagógica em sala 
de aula, fazem com que o educador perceba, de certa forma, o universo em 
que está inserido o educando. Neste contexto, com o devido planejamento, 
surgem os temas geradores para interessar os educandos e envolvê-los na 
metodologia e possibilitar maior aprendizagem. 

 

O ensino de funções orgânicas partindo do tema gerador sobre uso de fitoterápicos, 

desenvolveu uma curiosidade por parte dos alunos que já tinham como conhecimentos prévios 

o uso dos chás medicinais  inseridos em sua cultura através dos seus familiares. 

Segundo Paulo Freire, para uma prática que transforme o indivíduo, devemos optar por 

uma educação problematizadora, em que os educandos têm uma fonte de conhecimentos 

inesgotáveis conquistada por meio das experiências acumuladas, o que o educador 

problematizador não pode ignorar. Assim, o tema gerador utilizando os fitoterápicos valoriza o 

saber popular, que  são fundamentais na formação do indivíduo (FREIRE, 2005). 

Para desenvolver esta metodologia considerou-se, inicialmente,  entender a relação entre 

os alunos e os idosos do seu convívio. Portanto, foi elaborado um primeiro questionário que 

forneceu dados, posteriormente reunidos em uma planilha gráfica, possibilitando a 

representação gráfica para um melhor entendimento dos resultados gerados. 
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5.1 INTERAÇÃO ENTRE OS JOVENS ALUNOS E OS IDOSOS DE SEU CONVÍVIO 

FAMILIAR E SOCIAL. 

Através deste questionário, foi avaliado a forma com que os jovens conceituam os 

idosos, além de obter uma prévia do nível de interação que seria possível trabalhar com a turma. 

Nas entrevistas realizadas com os alunos sobre as características e o convívio com os 

idosos foram avaliados sobre alguns aspectos, traçando um pouco o perfil do aluno a ser 

trabalhado (Apêndice - A), a partir das respostas deste questionário possibilitou construir o 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Perfil dos alunos entrevistados 

 
Fonte: Própria (2019).  

 

De acordo com os dados obtidos na avaliação do perfil do alunos, observa-se que as 

possibilidades de trabalhar os conteúdos de forma a fomentar a interação entre os jovens com 

os idosos são relevantes, visto que apesar de somente 30% morar com idoso, 87,5% dizem 

gostar de conversar com eles, 70% já visitou alguma instituição de acolhimento ao idoso, 92,5% 

oferecem o seu lugar para a pessoa idosa e 85% apoiam descontos em eventos culturais e de 

lazer. Estes dados demonstram o respeito e a estima que os jovens possuem em relação aos 

idosos. 
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Portanto, as possibilidades para trabalhar com as questões relacionadas aos conteúdos 

de Química Orgânica e os aspectos socioeducacionais, são viáveis e promissoras. 

Os  conhecimentos sobre as ações da maioria das plantas medicinais ainda estão sob o 

domínio dos mais idosos, então, foi elaborado um segundo questionário, no qual os alunos 

entrevistaram os idosos para verificar as plantas medicinais inseridas na cultura popular deles, 

para que fossem pesquisados, posteriormente, os dados propostos na metodologia (estrutura 

química do princípio ativo, taxonomia e posologia). 

 As entrevistas foram  realizadas no âmbito familiar do aluno, promovendo assim a 

inclusão social dos idosos, a valorização e preservação da cultura popular.  

A preocupação relacionada com a preservação da cultura popular também é 

demonstrada por Freire quando diz que o saber popular não pode ser ignorado pois eles são a 

base para compreensão do mundo (PEROZA, 2018, p. 3):  

Portanto, tanto o senso comum, quanto o saber popular, não podem ser 
ignorados pelo educador problematizador, pois estes, por meio da ação 
dialógica, representam os elementos basilares da compreensão de mundo das 
classes populares e revelam, à sua maneira, o arcabouço cultural que unifica a 
totalidade da sua compreensão de mundo vinculada à cotidianeidade.  

 A maior parte dos idosos entrevistados vivem em área urbana, o que  possibilitou avaliar 

o quão está sendo difundida o conhecimento de plantas medicinais, desmistificando que a 

utilização das mesmas ocorra predominantemente em áreas rurais. 

Uma outra pesquisa realizada, foi com relação à origem do conhecimento demonstrado 

pelos idosos, sobre as atividades biológicas das plantas medicinais. O intuito foi de saber se 

este conhecimento foi transmitido entre gerações ou se foi adquirido por outros meios, tais 

como redes sociais e livros. Esta pesquisa está representada no Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Origem dos conhecimentos fitoterápicos dos idosos entrevistados 

 
Fonte: Própria (2019).  

 

Observando o Gráfico 2, podemos perceber que o conhecimento das propriedades 

farmacológicas, bem como a forma de utilização e indicação das plantas medicinais, é difundido 

principalmente através das interações de convívio familiar ou sociais (86,7% e 6,7%, 

respectivamente). 

Embora a pesquisa tenha sido realizada com um número pouco expressivo de 

indivíduos, os resultados demonstraram que aproximadamente 93% das pessoas entrevistadas 

obtêm este conhecimento através das relações pessoais com pais ou parentes próximos, os 

demais obtiveram o conhecimento com vizinhos, mídias audiovisuais ou revistas. Sobre esse 

aspecto, de acordo com as observações de Vargas (2017, p. 44):   

Ao longo das entrevistas que, não se trata de algo ensinado formalmente, mas 
sim de uma cultura fortemente inserida no dia a dia das pessoas, ao se observar 
avós e pais tendo determinados comportamentos, os filhos repetirão para eles 
próprios e educarão seus filhos e netos da mesma forma. 

5.2 PLANTAS UTILIZADAS PELOS IDOSOS DO CONVÍVIO SOCIAL DOS ALUNOS 

Foram citadas 16 plantas pelos idosos entrevistados, que estão discriminadas no  

Gráfico 3 . 
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Gráfico 3 - Plantas utilizadas pelos idosos do convívio familiar e social dos alunos 

 
Fonte: Própria (2019).  

 

De acordo com o Gráfico 3, há uma diversidade de plantas disponíveis na região e que 

está inserida na cultura local, bem como suas propriedades farmacológicas. Porém, há uma

necessidade da conscientização sobre os riscos do uso indiscriminado, visto que, a maior parte 

da população acredita que o consumo de produtos naturais só traz benefícios à saúde, levando 

a uma utilização inapropriada.  

Segundo Santos (2016), é necessário obter maior conhecimento sobre a taxonomia da 

planta, uma vez em que as propriedades bioativas estão vinculadas a forma de cultivo do 

espécime vegetal. Os efeitos indesejados podem ocorrer  obtendo intoxicação e interação 

medicamentosa, que pode potencializar ou suprimir o efeito de medicamentos sintéticos 

utilizado no tratamento de doenças crônicas, agravando o quadro clínico do paciente.  

5.3 PARTES UTILIZADAS DAS PLANTAS 

De acordo com a taxonomia das plantas, as substâncias com propriedades 

farmacológicas se distribuem de forma diversificada em cada espécie, de acordo com os 

entrevistados nesta pesquisa e resultados apresentados no Gráfico 4. Os indivíduos utilizam 

partes variadas das plantas, sendo que  73,68% utilizam as folhas.   
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O conhecimento da correta utilização de plantas medicinais é de extrema importância, 

visto que as plantas possuem várias substâncias com propriedades bioativas distribuídas em sua 

estrutura, diferentemente de um fitoterápico, que embora seja obtido de uma planta medicinal, 

este passa por um processo de extração para isolar o princípio ativo, permitindo assim a 

caracterização dos riscos de uso e eficácia (GARLET, 2019). 

 

Gráfico 4 - Partes utilizadas das plantas medicinais 

 
Fonte: Própria (2019).  

 

5.4 INDICAÇÕES DE USO DAS PLANTAS MEDICINAIS DE ACORDO COM OS 

IDOSOS ENTREVISTADOS PELOS ALUNOS 

A pesquisa realizada em relação a forma de uso das plantas medicinais e resultados 

demonstrados no Gráfico 5, determina que a forma de uso pode variar de acordo com o 

conhecimento dos indivíduos em relação à planta, no que confere a forma de preparo, utilização 

e a proporção da substância terapêutica. Além disso, estudos comprovam que os indivíduos 

acostumados com a utilização de plantas medicinais acreditam que, por se tratar de uma 

substância natural, não se atentam para as interações medicamentosas, superdosagens e efeitos 

colaterais, havendo novamente a crença de que o produto natural não causa danos algum. 
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Porém, há vários efeitos adversos relatados, como alergias, intoxicação, interação 

medicamentosa, entre outros efeitos colaterais. 

O boldo apresenta propriedades diuréticas, antioxidante, anti-inflamatória e é indicado 

principalmente para distúrbios gastrointestinais, porém, possui interação medicamentosa com 

anticoagulantes (NICOLETTI, 2007). 

 A erva cidreira possui ação carminativa, antiespasmódica  e calmante, possui interação 

com medicamentos depressores do sistema nervoso central e com hormônios da tireoide 

(NICOLETTI, 2007). 

A hortelã possui efeito carminativo, expectorante e reduz cólicas intestinais, porém inibe 

a adsorção de ferro no sangue, o que exige precaução ao administrar esta substância para 

pacientes anêmicos. Estudos demonstram que o óleo de hortelã interfere no sistema enzimático 

e quando administrado com outras substâncias como camomila, alcaçuz, equinácea, e outras, 

pode potencializar seus efeitos, assim como intensificar as reações adversas sérias 

(NICOLETTI, 2007). 

A aroeira, que apresenta substâncias cicatrizantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, 

pode causar alergias cutâneas (NICOLETTI, 2007). 

A cáscara-sagrada possui propriedades laxativas, indicada no tratamento de prisão de 

ventre, pode causar irritação no intestino, cólicas e diarreia, além de causar a interação 

medicamentosa, impedindo a absorção de outros fármacos via oral (NICOLETTI, 2007). 

A alcachofra que facilita o processo de digestão, possui interação medicamentosa com 

diuréticos, podendo reduzir drasticamente a concentração de potássio no sangue e baixar 

demasiadamente a pressão arterial (NICOLETTI, 2007). 

A castanha da Índia normalmente prescrita para o tratamento de hemorroidas, varizes, 

câimbras e inchaços nas pernas, podem causar coceira, náuseas e distúrbios gastrointestinais 

(NICOLETTI, 2007). 

Além disso, a forma de preparo é potencialmente perigosa, uma vez que pode 

potencializar efeitos indesejáveis, juntamente com a falta do conhecimento das variedades de 

plantas quanto aos seus efeitos. O mecanismo de extração pode ser tanto de substâncias com 

propriedades farmacológicas quanto tóxicas (MOREIRA; OLIVEIRA, 2017).  
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Gráfico 5 - Indicações de uso das plantas medicinais relatados pelos idosos entrevistados. 

 
Fonte: Própria (2019). 
 

A pesquisa realizada com relação à posologia, demonstrou que 82,35% dos 

entrevistados (Gráfico 6), fazem uso da planta medicinal por meio de preparo de chás, feitos 

com folhas, flor, raiz e caule, sem indicação de quantidades ou concentrações. Nota-se que o 

chá tem grande aceitação popular, sendo muito utilizado também pelos alunos. Mais uma vez, 

observamos que, as plantas mencionadas seriam uma boa opção de tema gerador para o ensino 

de funções orgânicas, contribuindo para a construção do conhecimento através de atividades 

em que o aluno assume uma figura ativa atribuindo novos conceitos a uma estrutura cognitiva 

preexistente (MOREIRA, 2006). 
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Gráfico 6 - Posologia de acordo com os idosos entrevistados  

 
Fonte: Própria (2019).  

 

 Ao final desta etapa, foi cumprido o objetivo de proporcionar a interação entre os jovens 

e os idosos, fazendo com que este conhecimento passasse, mais uma vez, de geração em 

geração. A sensação de estar colaborando e participando das atividades dos filhos e netos, faz 

com que os idosos se sintam mais incluídos na sociedade e na própria família, proporcionando 

uma valorização dos mesmos, quando percebem que seus conhecimentos são importantes e que 

podem contribuir. 

A interação de jovens e idosos no convívio familiar é indispensável para ambos, pois 

promove ao jovem, de forma natural, o conhecimento das necessidades advindas do processo 

de envelhecimento, e o idoso por sua vez se beneficia com os desafios de se atualizar com as 

modernidades mantendo-se ativos, participativos e consequentemente trazem benefícios 

indiretos para sua saúde (ARAÚJO et al., 2012). 

No Estatuto do Idoso (BRASIL, 2004) em seu artigo 3º nos lembra que: 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
e comunitária. 
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Nesse sentido, é importante salientar a necessidade de incentivar a interação entre os 

jovens e os idosos,  desenvolvendo assim as habilidades socioemocionais tornando-os aptos 

para enfrentar os desafios futuros, promovendo inclusão social do idoso, ao mesmo tempo em 

que preservamos a cultura popular e valorizamos os seus conhecimentos.  

A partir deste ponto, a pandemia nos impediu de dar prosseguimento à metodologia. 

5.5 PROPOSTA DE ATIVIDADE DE ENSINO UTILIZANDO AS PLANTAS 

MEDICINAIS CITADAS PELOS IDOSOS ENTREVISTADOS PELOS ALUNOS 

A partir dos dados coletados, nas entrevistas com os idosos, seria proposto que os alunos 

seguissem para a próxima etapa, que consiste na realização de uma pesquisa bibliográfica, para 

o levantamento dos dados relacionados à taxonomia, atividade biológica, posologia e estrutura 

química do princípio ativo das plantas selecionadas pelos grupos. Nesta etapa espera-se que 

ocorra a participação de todos os membros do grupo, estimulando o trabalho em equipe. 

 Conceitos como o de Vygotsky ajudaram educadores a compreender que a maior parte 

da aprendizagem é construída a partir de relações sociais. Mediante a conversa e o diálogo, os 

alunos chegam a sua própria compreensão de um conceito ou conhecimento (FLORES, 2001). 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998): 

[...] a cooperação entre os alunos é tão importante quanto a própria interação 
professor-aluno. O confronto entre o que o aluno pensa e o que pensam seus 
colegas, seu professor e as demais pessoas com quem convive é uma forma de 
aprendizagem significativa, principalmente por pressupor a necessidade de 
formulação de argumentos (dizendo, descrevendo, expressando) e de validá-
los (questionando, verificando, convencendo) (BRASIL, 1998, p. 38). 

 Nesta etapa, espera-se também que o professor oriente os alunos para que os mesmos 

saibam fazer pesquisas em sites confiáveis, lhes apresentando principalmente as informações 

presentes no google acadêmico, na forma de dissertações, teses e publicações em revistas 

científicas. É importante que o aluno, sendo direcionado a fazer uma pesquisa utilizando fontes 

e sites confiáveis de informações, aprenda também a consultar outros conteúdos, que venham 

a surgir no seu cotidiano, conseguindo diferenciar o que é conhecimento popular, conhecimento 

científico e fake news.  

Após esta etapa, os alunos podem confrontar o conhecimento dos avós com aqueles 

pesquisados em revistas/dissertações/teses. Espera-se que eles percebam o conhecimento 

agregado aos avós, visto que, na grande maioria das vezes, as atividades biológicas das plantas 

são respondidas de forma assertiva quando indagadas às pessoas da terceira idade. 
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 Uma vez de posse destes dados, os alunos devem, em grupo, confeccionar os cartazes 

que serão utilizados na sala aula para trabalhar os conteúdos de funções orgânicas.  

 A construção do material didático realizado pelos alunos, é mais um forma de interação 

e de incentivo ao trabalho em equipe fazendo com que os mesmos sejam, mais uma vez, 

responsáveis pela construção do próprio conhecimento. 

 Espera-se nessa etapa que os alunos possam participar de forma ativa e colaborativa na 

construção de cartazes, e também de forma organizada, com as estruturas químicas e demais 

informações legíveis, para que possam ser utilizados durante a aula de funções orgânicas.  

De acordo com Rêgo (2006), o uso de materiais didáticos devem incentivar o estudante, 

promover um espaço de discussão, propiciar trabalhos em grupos, possibilitar argumentação, a 

socialização e a cooperação efetiva.  

Um exemplo de cartaz utilizado, em uma metodologia semelhante, desenvolvido por 

Machado (2021), é ilustrado nas Figuras 18 e 19 mostradas a seguir: 

 

Figura 18 - Frente do cartaz produzido pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio 

 
Fonte: Machado (2021).  
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Figura 19 - Verso do cartaz produzido pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio 

 
Fonte: Machado (2021). 

 

Na etapa posterior, quando o professor for ministrar o conteúdo de funções orgânicas, 

espera-se que os alunos já consigam identificar estas funções, inseridas nas estruturas químicas 

dos princípios ativos desenhados nos cartazes, contendo as informações das plantas estudadas. 

Uma vez confeccionado os cartazes e o conteúdo de funções orgânicas administrado 

pelo professor, o mesmo pode propor a realização de um jogo, onde os alunos, após um 

momento de leitura, terão acesso a todos os cartazes confeccionados pela turma, para que 

tentem identificar as funções orgânicas presentes nas estruturas químicas ilustradas nos cartazes 

dos respectivos colegas de classe, bem como o nome da planta e suas atividades biológicas e 

toxicológicas, fazendo com que o ensino de funções orgânicas se estabeleça de forma prazerosa, 

e que o mesmo venha associado e aprofundado com um importante conhecimento  sobre a o 

uso de produtos naturais realizado com segurança e responsabilidade. 

Segundo Cunha (2012), nos eventos da área de Ensino de Química, o número de 

trabalhos sobre jogos, embora tenham aumentado, o que observa-se, em muitos deles, é que, 

estes jogos ocorrem com pouco aprofundamento teórico e contextualização a respeito do tema. 

Cunha (2012), ainda relata que um jogo pode ser considerado educativo quando mantém um 

equilíbrio entre duas funções: a lúdica e a educativa, sendo que a lúdica está relacionada ao 

caráter de diversão e prazer que um jogo propicia e a educativa se refere à apreensão de 

conhecimentos, habilidade e saberes. Na proposta do presente trabalho salientamos que, neste 
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caso, o jogo agrega não apenas os conteúdos de funções orgânicas, mas também o saber popular 

sobre plantas medicinais e os dados científicos sobre a utilização das mesmas com segurança. 

Ao aplicar esta metodologia pretende-se aplicar uma avaliação para verificar o 

aprendizado dos alunos, referente ao conteúdo de funções orgânicas. Espera-se que possam ser 

obtidos resultados promissores, visto que, em trabalho realizado por Machado (2021), o 

rendimento das turmas que utilizaram produtos naturais como tema gerador para o ensino de 

funções orgânicas, seguindo uma metodologia semelhante, apresentou um resultado 

significativo quando comparado às turmas nas quais esta temática não foi abordada, estes 

resultados estão representados no Gráfico7. 

 

Gráfico 7 - Alunos com rendimento acima de 80% 

 
Fonte: Machado (2021). 

 

Segundo Machado (2021), as turmas 3001 EMA e 3002 EMA, foram as duas turmas em 

que a metodologia foi aplicada, enquanto as 3001 PARCIAL e 3002 PARCIAL não foram 

aplicadas e a temática ocorreu na forma tradicional. Estes resultados são promissores e 

demonstram o quanto é importante a utilização do conhecimento prévio dos alunos e suas 

relações sociais, para o aprendizado e a construção do conhecimento, o que corrobora com os 

conceitos de Freire e Ausubel, em que o processo de ensino/aprendizagem é mais significativo 

quando a temática abordada relaciona os novos conteúdos ao conhecimento prévio do aluno. 
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Ao se aplicar esta metodologia pretende-se então que, além do conhecimento em 

funções orgânicas, o aluno tenha conseguido também assimilar os conhecimentos sobre 

produtos naturais, suas atividades biológicas, os perigos da toxicidade, as consequências em 

relação ao uso indiscriminado de plantas medicinais e consequentemente aprender a forma 

segura para o uso destas substâncias, e principalmente espera-se ter colaborado para a interação 

entre jovens e idosos, atribuindo a valorização do idoso, proporcionado a este um papel ativo 

na sociedade e tirando-o do seu papel de inércia, no qual geralmente se encontra no âmbito 

familiar. Nesse contexto, pressupõe que por meio das interações sociais e respeitando sua 

cultura pessoal o educador atua como um facilitador para que o educando se torne ativo no seu 

processo de ensino e aprendizagem (FREIRE, 2007). 

Espera-se também que, uma vez de posse das informações sobre o uso seguro das 

plantas medicinais, os alunos possam transmitir estes conhecimentos para o seu núcleo familiar 

e social. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho consistiu na elaboração de uma abordagem metodológica que utilizou 

como tema gerador plantas medicinais para o aprendizado em identificação de funções 

orgânicas em plantas de uso medicinal, de forma que as propriedades farmacológicas e 

toxicológicas fossem enfatizadas permitindo a conscientização para a correta utilização. 

A utilização de plantas medicinais é um recurso amplamente praticado pela sociedade 

no tratamento de enfermidades, no qual se faz necessário uma regulamentação para a venda e 

fabricação de fitoterápicos, a fim de garantir a eficácia e segurança da substância utilizada. 

Sabe-se que a maior parte do conhecimento popular referente aos fitoterápicos estão sob o 

domínio das pessoas mais idosas, logo, investigar este conhecimento com os idosos do âmbito 

familiar dos alunos por meio de uma entrevista, foi uma forma encontrada para, além de agregar 

conhecimento sobre as plantas medicinais, também promover uma interação jovens/idosos. 

Na entrevista dos idosos, feita pelos alunos, foi possível realizar o levantamento das 

espécies de plantas utilizadas pelos mesmos, constatando-se que 86,67% dos entrevistados 

adquiriram este conhecimento com os seus familiares e os demais aprenderam com amigos ou 

outros meios de informação. A grande maioria dos entrevistados relataram que utilizam as 

folhas e consomem na forma de chá, para mais de 12 indicações terapêuticas. 

Este cenário demonstra que ainda nos dias atuais a prática da medicina alternativa 

continua presente na sociedade, porém não há uma preocupação com a dosagem ou a interação 

entre as substâncias juntamente com seus efeitos colaterais.  

A interação social foi realizada entre os jovens e os idosos em um ambiente não formal, 

na qual possibilitou aos alunos uma troca de experiências e manutenção cultural corroborando 

para uma aprendizagem mais significativa . 

As pesquisas realizadas pelos alunos apresentaram resultados satisfatórios por ambas as 

partes, pois contribuíram para fomentar a ideia de que o indivíduo idoso tem muito a contribuir 

com o conhecimento acumulado, e na compreensão das adversidades relacionadas ao processo 

de envelhecimento. Para o idoso esta interação apresenta aspecto positivo por se sentir 

valorizado e pela interação social que propicia também a possibilidade de se atualizar com 

novos recursos e tecnologias. 

Devido à pandemia do COVID-19, não foi possível desenvolver as atividades de 

pesquisa dos estudos bibliográficos com as plantas identificadas pelos alunos durante a 

entrevista com os idosos, bem como a produção de cartazes para o estudo das funções orgânicas, 

estudos taxonômicos, propriedades bioativas e toxicológicas. 
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Espera-se que, ao desenvolver esta metodologia para ensino de funções orgânicas, 

utilizando moléculas de substâncias que estão presentes no cotidiano do aluno, sejam 

propiciados um sentido mais amplo para o conteúdo de Química Orgânica,  fazendo uma 

conexão do teórico com o dia a dia, pois, desta forma, atribui-se significado à uma série de 

signos que corrobora para a formação do conhecimento científico, estimulando-os ao estudo, 

despertando o interesse pelo assunto e melhorando o rendimento escolar. 

A prática pedagógica interdisciplinar precisa ser realizada de forma planejada regendo 

todas as disciplinas e unificando o tema, de forma que as disciplinas mantenham o seu foco 

principal, porém permeando as demais áreas para dar segmento ao processo de ensino-  

-aprendizagem, estimulando a construção do conhecimento. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 1 

a) Você mora com uma pessoa idosa? 

(     ) Sim   (     ) Não  

  

b) Você tem vergonha de sair de casa com um idoso 

  (     ) Sim                    (     ) Não  

  

c) Você gosta de conversar com idosos? 

(     ) Sim   (     ) Não  

  

d) Oferece seu lugar para idoso, quando sentado em lugar público? 

(     ) Sim   (     ) Não  

  

e) Em sua residência presenciou maus tratos, verbal ou físico a um idoso? Você já presenciou 

maus tratos à algum idoso? 

(     ) Sim   (     ) Não  

f) Você conhece alguma lei específica que protege o idoso? 

(     ) Sim   (     ) Não  

  

g)  A partir de que idade alguém pode ser considerado idoso no Brasil?  

  

h)  O idoso deve ter direito a desconto nos eventos culturais e de lazer?  

  (     ) Sim   (     ) Não  

 

i)  Você já visitou uma instituição asilar e Centro de Convivência de Idosos-CCI? 

(     ) Sim   (     ) Não 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 2 

1. Idade do entrevistado __________ 

 

2. Sexo:   Feminino  Masculino 

 

3. Mora em área urbana ou rural?  

 

4. Se faz uso de plantas como medicamentos? 

 

5. Com quem aprendeu a utilizar as plantas como medicamento? 

 

6. Quais plantas utilizam? 

 

7. Para quais fins a utilizam? 

 

8. Qual a parte da planta utilizada? 

9. De que  forma é utilizada? 


