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Disciplinas

Tema
Sustentabilidade e recursos naturais

Ciência

Ciências

Matemá ca

Geografia

•

•

•

•

Pergunta de par da do projeto
Como os indígenas criaram os remédios sem ter nenhuma informação?

Relevância do projeto
A relevância do nosso projeto é que, por poucas pessoas buscarem essa informação na
Internet, assim como vimos na nossa primeira pesquisa, ela pode se tornar um assunto
mais discu do pela sociedade. Além disso, nos ajudaria a descobrir como produzir
remédios sem o uso de substâncias químicas.
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Palavras-chave

Fontes de informação

Auto-avaliação da pesquisa

Indígenas

Remédios

Ervas medicinais

•

•

•

Youtube: h ps://www.youtube.com/watch?v=gAckdO-Qq6o para observação de fatos

Site Funai ,com informações sobre os indígenas h ps://www.gov.br/funai/pt-br

Site h ps://super.abril.com.br/saude/remedio-de-indio/ com estudos sobre ervas

Youtube: h ps://www.youtube.com/watch?v=zzwa8v2XtTA para observação de fatos

•

•

•

•

As fontes de informação que usei são confiáveis.

A informação que registrei está atualizada.

A informação corresponde a fatos (e não opiniões).

Sempre que consegui, usei a fonte de informação original.

•

•

•

•

Conclusões
Por meio de observações na natureza, os indígenas perceberam que até os animais
u lizam ervas medicinais da mata para se curarem. Um exemplo foi do lagarto
mordido pela jararaca. Ele saiu correndo para procurar uma certa planta, a comeu e
depois de um tempo ficou forte.

Questões por explorar

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***

Como são feitos os remédios indígenas?

Todas as plantas encontradas na mata podem ser consideradas ervas medicinais?

Todas as plantas medicinais trazem bene cios a saúde?

•

•

•
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Obje vos da observação
Nós escolhemos o método de observação para aprofundar mais sobre o tema porque ele se
adequa a nossa pesquisa, nos trazendo diferentes pos de informações, deixando os nossos
registros mais completos.

O que observei?
Escolhemos observar o método de preparo dos remédios indígenas por meio de sites oficiais
sobre os indígenas e procurar receitas naturais de remédios com os nossos avós, por
exemplo.

Procedimento da observação
1- Entrar em contato com os avós, mesmo que não tenham descendência indígena; 2-
Separar os materiais necessários para a realização do remédio e um caderno para
anotar a receita; 3- Fazer a receita de acordo com as informações recebidas; 4-
Perguntar quais são os seus bene cios e procure na internet se são verdadeiras.

Forma de registo
Outra•
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Aspectos que confirmaram o que já sabia
Nós já sabíamos que: os remédios naturais podem tratar diferentes situações; As ervas
apresentam vários bene cios a saúde; Que nem todas as partes das plantas são benéficas
para o organismo.

Aspectos surpreendentes ou inesperados
Achamos surpreendente que: remédios feitos com plantas podem tratar doenças graves
como a malária, depressão e câncer; os animais foram a fonte da ideia da u lização de plantas
para os remédios.

Conclusões da observação
Os remédios indígenas, formados por ervas medicinais como matéria-prima e feito
geralmente por pajés, veram a sua origem por meio da observação dos índios na
natureza, já que os animais as também as u lizavam. esses remédios são curas naturais
e sem uso de substâncias químicas para, por exemplo, dores musculares, mal estar e
doenças graves como a malária (dificuldade dos cien stas no século XVI).

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***
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Obje vos do estudo de caso
ESSE NÃO É O NOSSO MÉTODO

Caso de estudo:
ESSE NÃO É O NOSSO MÉTODO

Fontes de informação
Super Interessante

Folha de São Paulo

•

•
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Aspectos que confirmaram o que já sabia
ESSE NÃO É O NOSSO MÉTODO

Aspectos surpreendentes ou inesperados
ESSE NÃO É O NOSSO MÉTODO

Conclusões do estudo de caso
ESSE NÃO É O NOSSO MÉTODO

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***
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Principais descobertas

Reflexão
Na nossa obtenção de dados, percebemos que os remédios indígenas trazem muitos
bene cios à saúde, sendo algo descoberto durante a pesquisa. Não sabemos se é considerado
algo contraditório, mas nos surpreendeu o fato de que remédios naturais podem curar
doenças graves sendo que nem remédios químicos conseguem. O método escolhido
contribuiu no projeto, já que observamos como eram feitos os remédios indígenas com os
nossos avós.Quando fomos buscar na internet a confirmação da informação recebida dos
avós, também encontramos alguns estudos que falavam sobre as ervas em geral, trazendo sua
origem.

Limitações

Primeira conclusão: os remédios indígenas tem origem da observação dos homens pré-
históricos dos animais da natureza e por meio de sonhos.

Segunda conclusão: os remédios indígenas trazem menos efeitos colaterais do que os
remédios químicos, isso se usados de maneira correta. Isto ocorre pois não apresentam
substâncias químicas.

Terceira conclusão: mesmo não apresentando substâncias químicas, eles podem curar
doenças graves como o câncer, HIV, diabetes e outras.

•

•

•

Nós poderíamos mudar o nosso método de pesquisa para fazer um estudo mais rápido.

O meio de divisão de tarefas podería ter sido diferente para ser mais organizada.

•

•

Questões futuras

Conclusão
An gamente, as pessoas não nham o conhecimento sobre ervas medicinais. Com o
passar dos anos, foram descobrindo informações, como por exemplo, quando os
animais se machucavam em alguma briga ou algo do po, eles corriam até uma certa
planta, a mas gavam e, depois de um período se curavam. Além disso, na época pré-
histórica, as pessoas nham alguns sonhos com esse tema.

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***

Como subs tuir os remédios químicos por remédios naturais nas farmácias?•
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A minha capacidade em analisar informação de forma
crí ca…
Melhorou um pouco

A minha capacidade de trabalhar em equipe…
Melhorou um pouco

A minha capacidade de comunicar as minhas ideias
Melhorou um pouco

O que mais gostei neste projeto?
Nós gostamos mais da parte do projeto de fazer a observação com as nossas famílias sobre
como são feitos os remédios naturais e de produzir o Produto Final.

O mais importante que aprendi neste projeto:
Aprendemos que os remédios químicos podem ser subs tuídos pelos remédios
naturais em alguns momentos, mostrando a importância da natureza.

O que gostaria de ter feito de forma diferente:
Sim. Gostaríamos de mudar o nosso método de pesquisa para fazer uma pesquisa mais
prá ca.
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