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Resumo: A transmissão do conhecimento sobre o uso de plantas medicinais 
ocorre prioritariamente por via oral, como uma herança familiar e cultural. 
Porém, a aproximação de populações tradicionais ou mesmo rurais, com o 
meio industrializado/urbano acarreta a erosão desse valioso conhecimento, 
principalmente porque a geração atual não tem mais interesse e nem valoriza 
esse conhecimento. O Projeto Saberes Locais buscou resgatar e valorizar esse 
conhecimento, além de promover boas práticas agrícolas, transformando as 
informações obtidas pelos adultos em brincadeiras para as crianças, de forma 
a despertar o interesse, dedicação e o compromisso das crianças em relação 
à utilização das plantas medicinais. Foram realizadas atividades com enfoque 
na valorização do uso medicinal das plantas, como jogos pedagógicos, aulas 
expositivas e peça teatral; além de atividade de reciclagem e higiene pessoal. 
Além disso, foi dado um enfoque maior nas atividades sobre sustentabilidade 
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Introdução

 As plantas vêm sendo utilizadas 
com finalidades terapêuticas há milhares 
de anos. Seu uso na medicina popular 
foi propagado oralmente de geração 
em geração e descrito nas diversas 
farmacopéias (Turolla & Nascimento, 
2006). O conhecimento sobre o uso 
de plantas para fins medicinais nas 
comunidades ribeirinhas na Amazônia 
não advém somente do contato que 
essas populações tem com o ambiente 
como também da passagem oral desse 
conhecimento de geração em geração. 
A transmissão oral do conhecimento 
sobre o uso de plantas por sociedades 
humanas é praticada há gerações. 
Porém, o processo de aculturação, 
onde as novas gerações buscam os 
meios modernos de comunicação, 
tem acarretado a perda desta tão 
valiosa transmissão oral. Para Brito & 
Brito (1999) outro fator que se soma 
a esta perda cultural é a destruição 
do habitat natural em que estão 
inseridas estas sociedades. Quanto 
maior a aproximação com o meio 
industrializado, as populações perdem 
suas características tradicionais.
 O Projeto Saberes e Práticas 
Locais sobre plantas de uso medicinal 
(CNPq processo 551988/2007-0) teve 

como objetivos conhecer, valorizar e 
divulgar a sabedoria popular tradicional 
das comunidades do Julião, da RDS Tupé 
sobre plantas de uso medicinal através 
da implantação de um Horto Medicinal 
comunitário, que funciona como 
mantenedor e centro irradiador desses 
conhecimentos, visou discutir com a 
comunidade  alternativas de produção, 
principalmente ao pequeno agricultor, 
baseando-se nos recursos florestais 
não madeireiros com fins medicinais, 
e promover o desenvolvimento rural 
sustentável, através do cultivo e manejo 
de plantas medicinais no sistema 
de agricultura familiar, respeitando 
o ambiente e os conhecimentos e 
tradições das populações locais, e 
promover a organização comunitária, 
nos moldes de gestão participativa.  
 Além de trabalhar com os 
comunitários por meio da educação 
ambiental em parceria com a Escola 
Municipal Canaã II, conceitos de 
saúde básica, higiene, prevenção de 
doenças, segurança alimentar, plantas 
medicinais, agroecologia, etc. foi 
possível envolver as crianças no processo 
de conscientização e respeito ao meio 
ambiente. Para atingir os objetivos 
do Projeto Saberes foram executadas 

e conservação, pois apesar da comunidade envolvida no projeto estar em uma 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), não havia preocupação com 
conservação. 

Palavras-chave: educação ambiental, lúdico, plantas medicinais, comunidade rural.
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diversas oficinas, e paralelamente, 
atividades com as crianças, sempre que 
possível relacionadas ao tema proposto 
às oficinas dos adultos.
 É nesse contexto que foi 
realizado o presente estudo onde 
dedicou-se em repassar para a futura 
geração esse valioso conhecimento. 
Em sua abordagem prevaleceu o uso 
do lúdico, como ferramenta de ensino, 
sendo destacado para despertar nas 
crianças a valorização do uso e do 
conhecimento local. Pois segundo 
Santos (1997), o desenvolvimento do 
aspecto lúdico facilita a aprendizagem, 
o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural, colabora para a saúde mental, 
prepara para um estado interior 
fértil, facilita os processadores de 
socialização, comunicação, expressão e 
construção do conhecimento.
 As crianças são alheias à 
enorme diversidade que as cercam 
tendo dificuldade em compreender que 
o meio ambiente é aliado e não algo 
descartável, entender que é possível 
utilizar os recursos que a natureza 
dispõe, sem desperdiço ou destruição. 
Portanto, esse trabalho se propõe a 
desenvolver o interesse das crianças 
pelo uso de plantas medicinais e 
melhoria da saúde coletiva, inserindo 
noções básicas de higiene pessoal, 
reciclagem e preservação ambiental.

Material e Métodos

 O presente estudo foi realizado 
na Comunidade no Julião, na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Tupé, com 
a participação da Escola Municipal Ca-
naã II, no período de maio/2008 a outu-
bro/2009. As atividades foram elaboradas 
em Manaus e apresentadas nas reuniões 
que o Projeto Saberes Locais tinha regu-
larmente. Sempre que possível, o tema 
das oficinas era relacionado à atividades 
executadas com os adultos, tornando a 
ação conjunta e complementar.
 Com as crianças foram 
realizadas aulas expositivas, jogo 
pedagógico e uma peça teatral, para 
despertar a valorização do uso de 
plantas medicinais. Ainda foi abordado 
em algumas atividades assuntos como: 
o uso de reciclagem para as garrafas 
PET’s deixadas a margem do caminho; 
e a higiene pessoal.
 Nas aulas expositivas foi 
explicado o conceito de taxonomia de 
modo lúdico; ensinado a importância 
da utilização das plantas medicinais; 
exercícios de fixação; guia das plantas 
medicinais (algo produzido pelas 
crianças, onde continha informações, 
como: nome popular e científico; 
uso; parte utilizada; imagem). Jogos 
pedagógicos: jogo da memória; jogo do 
quebra-cabeça; brincadeiras de roda e 
outras. Peça teatral: teatro das plantas 
medicinais sendo realizada pelas 
crianças e adolescentes. Reciclagem: 
mini-oficina ensinando como utilizar 
as garrafas PET’s que poluíam o 
ambiente; produção de brinquedos. E 
por fim, higiene pessoal: palestra sobre 
o assunto; histórias infantis; jogo da 
memória; e teatro de fantoches. 
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Detalhamento das atividades:

1. Reconhecimento do campo:
Conteúdo: Cury (2003) considera 
que, “os professores e os pais que não 
provocam a emoção dos jovens não 
educam, apenas informam” e Luck 
(1983), afirma que, “as relações afetivas 
assumem um papel especial e singular 
no quadro educativo”. Em busca da 
parceria com as crianças, visando atraí-
las a participar das futuras atividades, 
foi realizada essa atividade prévia, 
conhecendo o perfil das crianças, e no 
que o Projeto poderia se ater. Foram a 
partir das discussões dessa atividade 
que foi conduzido o planejamento do 
presente estudo e contribuíram para 
aproximação entre o grupo de estudos e 
as crianças, gerando uma parceria entre 
ambos, pois assim como é interessante 
aprender brincando, ensinar dessa 
mesma forma é muito prazeroso.
Procedimento: Ao reunir as crianças da 
comunidade na escola, apresentamos o 
projeto resumidamente, os facilitadores 
envolvidos, e por fim cada uma 
apresentou-se. Após essa introdução, 
iniciou um bate-papo com os 
pequenos, onde foram identificadas as 
potencialidades e fragilidades a serem 
trabalhadas. Em destaque uma pergunta 
realizada pelo grupo de estudo: - Vocês 
conhecem alguma planta medicinal? Em 
seguida foram distribuídas folhas em 
branco, para as crianças desenhassem e 
colorissem de forma livre.
Material: Papel A4; canetas coloridas; 
lápis de cor; giz de cera.

2. Valorização do uso de plantas 
medicinais:
Conteúdo: Arriscando a hipótese que as 
crianças não tinham o conhecimento de 
que há uma classificação para a maioria 
dos componentes do ambiente ao seu 
redor e que principalmente, as plantas 
além de seus nomes populares, existe 
o nome científico. Daí a importância 
de ensiná-las o conceito de taxonomia 
(classificação dos seres vivos). Dando 
a elas nova oportunidade de enxergar 
o seu redor, onde dentro da RDS é 
rodeado de uma imensa diversidade,  
principalmente vegetal.
Procedimento: Foi explicado o conceito 
de taxonomia de modo lúdico; ensinado 
a importância da utilização das plantas 
medicinais; sendo feito um exercício 
de fixação; guia das plantas medicinais 
(algo produzido pelas crianças, parecido 
com um cartão, porém em tamanho 
grande, nele continha informações, 
como: nome popular e científico; uso; 
parte utilizada; imagem).
Material: Para o exercício de fixação 
foi utilizado balões (com alguma 
informação da atividade). Para a 
confecção do guia: papel A4; cartazes 
com imagens de plantas e informações 
necessárias ao aprendizado do conceito 
de taxonomia; canetas coloridas; 
lápis de cor; giz de cera; barbante 
para costurar uma parte da planta 
selecionada para o guia; tesoura; cola.

3. Jogos Pedagógicos:
Conteúdo: Para Albuquerque (1954) 
o jogo didático “...serve para fixação 
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ou treino da aprendizagem. É uma 
variedade de exercício que apresenta 
motivação em si mesma, pelo seu 
objetivo lúdico... Ao fim do jogo, a 
criança deve ter treinado algumas 
noções, tendo melhorado sua 
aprendizagem”. Os jogos pedagógicos 
recebem destaque desde a produção 
à execução, ao envolver às crianças 
nesse processo faz com que  haja melhor 
fixação do novo aprendizado.
Procedimento: Os jogos pedagógicos 
eram realizados após assuntos expostos 
às crianças, visando melhor fixação. Foi 
utilizado o jogo da memória e quebra-
cabeça.
Material: Jogo da memória: imagens de 
plantas medicinais, contendo algumas 
informações; tesoura; cola; papel cartão 
colorido; caneta colorida. Jogo do quebra-
cabeça: imagem de plantas medicinais, 
horta mandala; tesoura; cola; papel 
cartão colorido; caneta colorida.

4. Peça Teatral:
Conteúdo: Segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais da Arte (PCN 
Arte, 2001) “o fazer teatral, aprender 
com sentido e prazer está associado à 
compreensão mais clara daquilo que é 
ensino”. Ou seja, o teatro contribui para 
melhor fixação do conteúdo, sendo 
adquirido de uma forma prazerosa. 
Afirma Leal (2000), que o teatro 
rompe com as estruturas tradicionais 
da escola, “não se trabalha sobre um 
aprender repetido – é sobre o novo 
que indagamos, mesmo que repitamos 
um certo jogo”. A forma que o teatro 

acontece é o que motiva a melhor 
absorção do conhecimento, pois se 
aprende sem preocupar-se em decorar. 
De acordo com Machado (1972) 
“educar não é fazer a criança abrir 
os olhos para um determinado saber 
pré-estabelecido, é fazer a criança 
abrir os olhos para o mundo que a 
rodeia e dar-lhe a possibilidade de se 
maravilhar com cada nova descoberta 
que ela mesma vai fazendo do mundo 
que a cerca”. O intuito desta atividade 
foi usar o teatro como ferramenta para 
o ensino e valorização das plantas 
medicinais. Despertando nas crianças 
o interesse em conhecer a principal 
doença na comunidade e a utilização 
medicinal das plantas.
Procedimento: Antes de separar os 
grupos de personagens, foi ministrada 
uma pequena aula expositiva sobre 
oito plantas medicinais selecionadas 
previamente. Explicando o que cada 
planta oferecia para o tratamento 
de determinada doença, qual parte 
utilizada e qual procedimento a usar. 
Após as explicações e dúvidas sanadas, 
foram divididos em grupos (quatro 
grupos compostos pelas crianças e em 
cada um facilitador; um grupo composto 
pelos adolescentes e um facilitador). 
Cada facilitador juntamente com seu 
grupo confeccionou as roupas dos 
personagens e ensaiou as falas que 
seriam ditas. Passando o período de 
preparação foi realizada a peça, onde 
as crianças representaram as plantas 
medicinais do horto, e os adolescentes 
representaram os comunitários.
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Material: Para aula expositiva: papel 
cartão (azul, rosa, lilás); imagens 
das plantas medicinais; cola branca. 
Confecção das Roupas: TNT (verde, 
vermelho, amarelo, laranja); cola 
colorida;  barbante; papel crepom; lápis 
de cor; canetas coloridas; tesoura.

5.Conservação Ambiental:
Conteúdo: Segundo zaneti (1997), “para 
reduzir o impacto no meio ambiente, 
tanto na acumulação do lixo, como no 
esgotamento das fontes de recursos 
naturais, são indicados os processos de 
reciclagem”. Para isso é necessário reeducar 
os envolvidos nessa problemática. A 
intenção dessa atividade foi despertar nas 
crianças a percepção sobre o que é lixo, 
como as garrafas PET’s abandonadas no 
caminho da comunidade, poderiam ser 
úteis e transformar o que é possível em 
benefício.
Procedimento: Foi realizada uma 
caminhada com as crianças, durante o 
percurso era perguntado às crianças o 
que pertencia aquele lugar e o que não 
deveria estar ali, buscando salientar a 
percepção delas. Ao chegar à escola 
foi realizada uma aula demonstrando 
formas para usar garrafas PET’s gerando 
utensílios e brinquedos.
Material: Garrafas PET’S (as crianças 
foram buscar no caminho até a Escola); 
tesoura; faca de serra (utilizada apenas 
pelo facilitador).

6. Saúde Básica:
Conteúdo: Higiene pessoal é ter cuidados 
com o corpo, consequentemente com a 
saúde, de forma bem simples, apenas 

tendo bons hábitos de limpeza corporal. 
Porém ter a conscientização que estar 
limpo é a mesma coisa de conservar 
sua saúde nem sempre ocorre com os 
adultos; com as crianças a questão se 
complica ainda mais. Segundo Souza 
& Guerra (2003), “a conscientização 
é um processo pessoal, portanto não 
pode ser imposto e acontece de fora 
para dentro. Para que este processo 
aconteça e até se torne mais rápido, é 
preciso que todos participem dele para 
promoverem a sensibilização, processo 
inicial, externo que desencadeia a 
conscientização”. Aprender hábitos de 
higiene é um processo longo, formado 
através da família, da sociedade, 
e também da escola. Abordar esse 
assunto para as crianças é algo que 
não necessita ser imposto, e sim 
gerado nelas, por isso trabalhar de 
modo lúdico através dos fantoches foi 
a forma escolhida. Pois de acordo com 
Galvão (1996), “as crianças parecem 
receber bem melhor e armazenar com 
mais facilidade as imagens, quando 
são apresentadas através de algo que 
as encante emocionalmente como é o 
caso do Teatro de Bonecos”. Segundo 
Mamede (2001), “por ser o teatro a 
arte de interpretar (representar) é 
uma forma descontraída de levar a 
informação e, ao mesmo tempo em que 
informa, também interage, ao mesmo 
tempo em que diverte, ensina”.
Procedimento: Foi realizada uma 
palestra sobre o assunto; após foi 
contado uma história infantil através 
dos fantoches e em seguida produzido 
um jogo da memória.
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Material: Para apresentação: fantoches; 
uma rede (utilizada como painel). 
Para o jogo da memória: imagens de 
higienização pessoal; tesoura; cola; 
papel cartão colorido; caneta colorida.

Resultados e Discussão

 Foram realizadas 14 idas à 
comunidade, 36 atividades dentro dos 
temas descritos (valorização do uso 
de plantas medicinais; conservação 
ambiental; saúde básica), com a 
participação de 25 crianças (em média) 
por atividade (Tab. 1).
 No primeiro contato e 
apresentação do projeto as crianças 
foram indagadas sobre conhecer 
plantas medicinais. Resposta da 
maioria das crianças: - Não!, o que 
é isso? É uma planta diferente? 
Isso demonstra o baixo interesse 
desse grupo na manutenção de sua 
cultura, principalmente os costumes 
etnofarmacológicos.
 Diante disso e do levantamento 
preliminar que o projeto Saberes Locais 
fez sobre o conhecimento local sobre 
plantas medicinais nesta comunidade 
(dados não publicados), todas as 
citações de plantas medicinais nas 
atividades desenvolvidas com as 
crianças era de conhecimento local 
e tinha alguém da comunidade que 
a cultivava, ou sabia onde estava na 
floresta ao redor da comunidade.
 Sendo assim, através das aulas 
expositivas as crianças aprenderam a 
importância do saber local; o porquê 

dos nomes científicos e popular e 
principalmente a respeitar os mais 
velhos e detentores de conhecimentos 
que não estão nos livros. Para 
encerrar as aulas, sempre eram feitos 
exercícios de fixação, como dinâmicas, 
brincadeiras de roda e a utilização de 
jogos pedagógicos. Com isso foi notado 
um avanço nas ações e falas das 
crianças. Essas atividades despertaram 
a vontade de aprender mais, e o melhor, 
e brincando.
 Além disso, a utilização da 
ferramenta jogos pedagógicos, mais 
especificamente o quebra-cabeça, 
como ajuda e melhoria na fixação do 
conteúdo passado nas aulas expositivas 
foi de grande relevância para construir 
as etapas do conhecimento em cada 
criança. Surgiu com o tempo o interesse 
nelas, em deixar somente a teoria do 
ensino ministrado e ir em busca da 
prática. Ficou percebido seu impacto 
positivo para concluir atividades.
 O teatro das plantas medicinais 
foi a interação entre as crianças e os 
adolescentes, pois as crianças fizeram 
o personagem que eram as plantas 
medicinais e os adolescentes eram 
os comunitários que precisavam do 
remédio caseiro (Figs. 1A-D). Essa 
atividade ressaltou o alcance do objetivo 
desse estudo, pois para executar a peça 
teatral, as crianças precisavam ter 
domínio sobre o assunto, e foi isso que 
elas demonstraram.
 Através da mini-oficina de 
reciclagem as crianças aprenderam a 
produzir brinquedos simples. O mais 
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MÊS VISIT ATIV CRIANÇAS Atividade/nome da oficina

Mai/08 1 1 15 -Conhecendo as crianças I: Atividade de desenhos

Jun/08 1 1 33 -Conhecendo as crianças II: História: O Tupé Voador

Jul/08 1 2 31 -Conhecendo as crianças III: Avaliação das 

Atividades do mês de junho

Out/08 1 3 22 -Gincana em Comemoração ao Dia das Crianças

Nov/08 2 6 ~31 -Jogos recicláveis

-O que trago e levo pra casa

Fev/09 1 1 21 -Plantas Medicinais

Mar/09 1 2 18 -Horta Mandala

Abr/09 1 3 20 -Hábitos de Higiene Pessoal (Apresentação de 

Fantoches)

Mai/09 1 2 23 -Retomando algumas atividades

Jun/09 1 2 ~30 -Semana do Meio Ambiente:

Palestra sobre Hábitos de Higiene pessoal 

(Apresentação de Fantoches)

Jul/09 1 1 ~30 -Teatro das Plantas Medicinais

Ago/09 1 2 21 -Confecção do Guia das Plantas Medicinais

-Desenhando as plantas do Horto Medicinal

Out/09 1 10 ~60 -Comemoração ao Dia das Crianças: Gincana

TOTAL 14 36 355 (x=25,3)

Tabela 1: Relação de idas à comunidade (visit), à realização de atividades (ativ), à participação das 
crianças, e o nome das atividades.

Jun/08 1 1 33 -Conhecendo as crianças II: História: O Tupé Voador

Out/08 1 3 22 -Gincana em Comemoração ao Dia das Crianças

Fev/09 1 1 21 -Plantas Medicinais

Jun/09 1 2 ~30 -Semana do Meio Ambiente:

Palestra sobre Hábitos de Higiene pessoal 

(Apresentação de Fantoches)

Abr/09 1 3 20 -Hábitos de Higiene Pessoal (Apresentação de 

Fantoches)

Ago/09 1 2 21 -Confecção do Guia das Plantas Medicinais

-Desenhando as plantas do Horto Medicinal

impactante nesta atividade foi quando 
na caminhada pela mata onde as crianças 
foram instruídas a coletar tudo que não 
era “natural” ou da natureza. Diversas 
embalagens de balas, salgadinhos, restos 
de embalagens utilizadas nas residências 
foram deixadas para trás, demonstrando 
que para elas, aquilo era “natural” (Figs. 1E-

H). Após as oficinas, houve uma pequena 
diminuição de garrafas abandonadas no 
caminho e, principalmente de embalagens 
plásticas de uma forma geral. Com isso 
foi observado que a percepção dessas 
crianças em relação ao lixo mudou, pois 
aprenderam a diferenciar o natural do 
poluidor.
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Figura 1: Atividades desenvolvidas com as crianças. A.e B. Confecção das roupas dos 
personagens; C. e D. apresentação da peça teatral. E e F. atividade do guia das plantas 
medicinais; G e H atividades no horto medicinal, mandala e construção do caminho 
colorido;  I e J. Visita à construção do sanitário seco; K e L As crianças em atividade de 
desenho e pintura.
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por toda paciência e dedicação em moldar 
e ensinar o necessário para conduzir este 
estudo.
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 Foi realizada uma atividade 
específica para a higiene pessoal, 
porém sempre que possível era 
resgatado este assunto. Havia 
bastante contradição a despeito da 
higienização, pois sua concepção de 
ensino limitava-se ao que seus pais 
lhes ensinaram, e nesse contexto quase 
não existia conscientização de limpeza 
corporal. Porém, após essa atividade 
foi percebido modificações em seus 
comportamentos ao apresentar-se nos 
encontros educativos, acentuou-se um 
maior cuidado com a higiene pessoal.

Conclusões
 
 Com o tempo as crianças foram 
aprendendo a valorizar o seu meio, 
percebendo que existem maneiras 
de viver sem esgotar os recursos do 
ambiente, pois para elas o importante 
é ver, sentir, viver e brincar. Ver que 
as possibilidades se consolidaram, 
que foi despertado a valorização pelo 
meio ambiente e principalmente, pelo 
uso de plantas medicinais é superar as 
expectativas do início.
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