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INTRODUÇÃO: 
 
O Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural, além de ser o país de maior 
biodiversidade do planeta. O uso de plantas medicinais como recurso terapêutico é 
uma tradição no Brasil, e a extensa experiência com as plantas medicinais resultou, 
finalmente, na elaboração da Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos. Junto com as políticas públicas de saúde, meio ambiente, 
desenvolvimento econômico e social, constitui-se em um dos elementos fundamentais 
de transversalidade na implementação de ações capazes de promover melhorias na 
qualidade de vida da população brasileira (Ministério da Saúde, Brasil, 2016).   
A oficina oferecida na 10ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas, realizada 
na Universidade de Passo Fundo, de 22 a 24 de agosto de 2016, objetivou proporcionar 
aos participantes do evento uma oportunidade de troca de saberes entre os 
ministradores e os participantes da oficina.       
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
No Brasil, a cultura no uso de plantas medicinais favoreceu a disseminação de 
conhecimentos e saberes empíricos sobre o assunto. O conhecimento popular tem 
sido transmitido, assim, de geração em geração, espontaneamente, pelos hábitos do 
dia-a-dia, mas também de forma organizada, por meio de publicações de diferentes 



 

 

naturezas, empíricas e científicas.  Para a realização desta oficina os acadêmicos 
bolsistas utilizaram como base publicações, especialmente as listas da AVISA e do SUS.  
A oficina denominada “Experiência e Ciência com Plantas Medicinais” foi organizada e 
desenvolvida pelo grupo de alunos PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência), subprojeto Biologia, da Universidade de Passo Fundo. A atividade contou 
com a presença de 20 participantes da 10º Reunião Técnica Estadual sobre Plantas 
Bioativas, realizada no centro de eventos da Universidade de Passo Fundo, no dia 24 
de setembro de 2016.  
Utilizando-se de diferentes métodos e dinâmicas, buscou-se uma interação para troca 
de saberes entre os participantes inscritos e o grupo de bolsistas Pibid/Biologia. Para 
atender aos aspectos científicos e, ao mesmo tempo valorizar a experiência de todos 
os envolvidos na oficina, foram propostas atividades que estimulavam a curiosidade e 
a autoavaliação. Entre os materiais/metodologias utilizados na oficina estavam:  
A. Montagem de quebra-cabeças (formados por figuras de plantas medicinais 
reconhecidas pela ANVISA e utilizadas pelo SUS);  
B. Relacionamento de imagens de plantas medicinais com os respectivos nomes 
científicos e populares, indicações de uso terapêutico e formas de preparo;  
C. Debate entre os participantes e os bolsistas que, apesar de programado com a 
expectativa de oportunizar “relatos de experiências” e “questionamentos particulares” 
dos envolvidos na oficina, não pode ser realizado, por falta de tempo. Para o debate, 
os bolsistas haviam elaborado questões instigadoras que seriam sorteadas entre os 
participantes, para convidá-los à discussão. Apesar disso, durante o decorrer das 
atividades os participantes, de maneira espontânea, fizeram relatos de suas 
experiências com o tema, além de levantar questionamentos que foram esclarecidos 
através da interação do grupo, com o auxílio dos bolsistas.  
Os materiais utilizados e apresentados aos participantes na oficina foram, 
posteriormente, encaminhados aos mesmos, por correspondência eletrônica.      
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A percepção dos bolsistas/Pibid durante o desenvolvimento da oficina, somada aos 
relatos espontâneos dos participantes da atividade permitiram concluir que os 
objetivos da oficina foram amplamente atingidos. Os resultados obtidos também 
permitem planejar a realização de novas edições desta oficina, ainda que modificada, a 
outros grupos de pessoas interessadas pelo tema.       
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