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Ervas de Oxum: Saber Popular e
Científico
Por Profª Silvania R. Maciel
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Plano de Aula 1 – Biologia
7º ano do Ensino Fundamental
Na Mitologia Africana, Oxum simboliza
beleza, maternidade, riqueza representada
pelo ouro e o amarelo em suas
vestimentas. Seu nome é oriundo do rio
Osum. Rio que corre e alimenta os seres
vivos. Água importante para as plantas que
ocupam o primeiro nível trófico da cadeia
alimentar, sendo indispensáveis para os
herbívoros.
Existem grande variedades de espécies de
plantas na Terra. As partes básicas que as
constituem são: semente, raiz, caule, folha,
flor e fruto, de acordo com os grupos das
Criptógamas e Fanerógamas. Estão
presentes na alimentação e são
importantes para a manutenção da saúde.
Suas folhas liberam oxigênio, permitem a
respiração da maior parte dos seres vivos
e a transpiração. Importante na realização
da fotossíntese, capta luz e reluz como
fonte de vida.

CONTEÚDO:
Reino Plantae – As Folhas
OBJETIVOS:
- Identificar as funções específicas da
folha e a utilização na alimentação;
- Reconhecer a função das folhas no
processo da fotossíntese;
-Relacionar as ervas medicinais com
Oxum, orixá da mitologia africana,
associada ao saber popular e científico.

1

Fonte de axé as plantas são sagradas e
utilizadas
em
rituais
e
medidas
fitoterápicas, que absorve a nomenclatura
de ERVAS.

Trabalho de conclusão do I Curso Mitologias
Africanas e Afro-Brasileiras na Sala de Aula,
realizado nos dias 16 e 26 de março de 2011, no
RJ, - organizado pela Revista África e
Africanidades, ministrado pela profª Especialista
Nágila Oliveira dos Santos.
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1ª aula
Tempo: 1 hora e 10 minutos
ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS
- Apresentação de exemplares de ervas
medicinais in natura, recolhidas na
comunidade local para reconhecimento,
diferenciação das características das
folhas (limbo, bainha, pecíolo, nervura).
- Construção de um painel relacionando
as folhas e os Orixás.

2ª aula
Tempo: 1 hora e 10 minutos
ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS
- Elaboração de uma pesquisa do nome
científico das ervas e o significado de
officinalis em algumas nomenclaturas.

3ª aula
Tempo: 1 hora e 10 minutos
ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS
- Realização de uma pesquisa local, nos
estabelecimentos
comerciais,
relacionando as ervas de Oxum
identificados
nos
produtos
industrializados.
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- Construção do “Chá da Sabedoria
Africana”. Neste dia os alunos da turma,
organizados em pequenos grupos,
apresentarão cada orixá e suas
respectivas ervas e sua utilização.
Realização de uma exposição com os
trabalhos realizados.
AVALIAÇÃO:
Oralmente e em grupo. Registrando no
quadro os aspectos positivos e negativos
e propostas de soluções.

Plano de Aula 2 – Biologia
2º ano do Ensino Médio

CONTEÚDO:
- Vírus, doenças dermatológicas e
Revolta da Vacina.
OBJETIVOS:
- Relacionar a vestimenta de Xapanã,
para cobrir as chagas com as doenças
dermatológicas causadas por vírus.
- Comparar a úlcera produzida pela
varicela (catapora) com as pipocas;
comida de Xapanã.
- Identificar as doenças virais, modo de
transmissão e profilaxia.
- Conhecer a história da Revolta da
Vacina
relacionando
com
o
aparecimento do vírus.
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RECURSOS:
- Texto O entalhador de Xapanã, de
Elisabete Nascimento, do livro Exu no
Paço Imperial. Rio de Janeiro: Litteris,
2007. p. 27-29.
- Vídeo sobre vírus;
- Quadro de giz ou branco

1ª aula
Tempo: 1 hora e 10 minutos

=Rd6BiFzeaSM>.
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2:
Disponível
* NASCIMENTO,
Elisabete.em:
O entalhador
<http://www.youtube.com/watch?v
de Xapanã. In:______ Exu no Paço
=BBEnPg-JB7o&NR=1>
Imperial.
Rio de Janeiro: Litteris, 2007. p.
27-29.
- Encontro
de Mulheres
Negras
Brasília, DF. 1998 . S-VHS 20
minutos. Documentário. Produção:
Fundação Cultural Palmares/MinC Lourdes Vitória Pinto. Direção e
roteiro: Delvair Montagner & Elza
Ramalho.

ATIVIDADES/ ESTRATÉGIAS
- Realizar a leitura do texto O
entalhador de Xapanã, de Elisabete
Nascimento, do livro Exu no Paço
Imperial. 2007. Editora Litteris.
– Identificar no texto, temas e
expressões relacionadas com a saúde.
– Fazer uma reflexão sobre a frase. “Um
traje de ráfia enigmático...”
– Um documentário sobre vírus (15 ‘
min.)
– Comentário do filme, identificando as
principais características do vírus e
doenças virais.
– Proposta de uma pesquisa sobre as
doenças virais para a próxima aula.
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Dicas de Visitas para complementar o
estudo:
- CENTRO CULTURAL DA SAÚDE
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2ª aula
Tempo: 1 hora e 10 minutos

Praça Marechal Âncora s/n - térreo – Praça XV
Telefones: [21] 2240-5568 e 2240-5318
(agendamento para grupos)
Horário: de terça a sábado, das 10h às 17h

RECURSOS:
- Texto sobre a Revolta da Vacina
- Quadro de Giz ou branco

- MUSEU DA VIDA / CASA DE OSWALDO
CRUZ

ATIVIDADES/ ESTRATÉGIAS
– Anotação no quadro de giz, todas as
doenças virais pesquisadas pelos alunos;
– Identificação das doenças virais que
existe ou não vacina;
– Leitura e debate do texto sobre a
revolta da vacina;

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio de Janeiro
Agendar visitas: 2ª./6ª das 9h/12h - 13h/16h
Tel.: 21-2590-6747
O Centro de Educação promove, às quintas-feiras
pela manhã e sextas-feiras à tarde, o encontro para
professores para a visita ao Museu da Vida. Esta
atividade é gratuita e previamente agendada.

– Exercícios escritos, utilizando o texto
sobre a revolta da vacina.
AVALIAÇÃO
- Oral e escrita (correção de exercícios)

Para saber mais sobre Revolta da
Vacina acesse:
http://www.ccs.saude.gov.br/revolta/revolta.html

http://super.abril.com.br/superarquivo/1994/co
nteudo_114370.html
http://www.infoescola.com/historia/revoltada-vacina/
http://www.historiabrasileira.com/brasilrepublica/revolta-da-vacina/
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