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~~RESUMO
A cada dia torna-se necessário pesquisar sobre a diversidade fitoterápica fantástica na região
brasileira, pois está inserido diversos ecossistemas que fortalece a sociedade relacionado a economia
e sociedade. O objetivo desse trabalho é analisar a utilização das plantas medicinais pelos discentes
do curso de pedagogia da FERA em Arapiraca-AL. A pesquisa foi composta em várias etapas,
primeiro foi feito o Conhecimento da comunidade Acadêmica da Faculdade de Ensino Regional
Alternativa-FERA, Estudos encontrados na literatura, Escolha dos sujeitos envolvidos, tipo de
Pesquisa e aplicação dos questionários. O presente estudo evidencia que devido a urbanização e a
globalização os saberes culturais sobre a utilização das plantas medicinais estão ficando excassos,
Além disso, observa-se que as discentes da Faculdade de Ensino Regional Alternativa-FERA, estão
utilizando mais medicamentos industrializado do que os naturais, trazendo uma enorme preocupação
para a sociedade.
Palavras-Chaves: Plantas,Medicinais,fitoterápicos.

ABSTRACT
Every day it becomes necessary to research on the fantastic phytotherapeutic diversity in the Brazilian
region, since it is inserted several ecosystems that strengthens the society related to the economy and
society. The objective of this work is to analyze the use of medicinal plants by students of the FERA
pedagogy course in Arapiraca-AL. The research was composed in several stages, first was the
Knowledge of the Academic community of the Faculty of Regional Teaching Alternative-FERA, Studies
found in the literature, Choice of the subjects involved, type of Research and application of
questionnaires. The present study shows that due to urbanization and globalization, the cultural
knowledge about the use of medicinal plants is becoming unhealthy. In addition, it is observed that the
students of the Faculdade de Ensino Regional Alternativa-FERA, are using more industrialized
medicines than the bringing enormous concern to society.
Key words: Plants, Medicinal, phytotherapeutic.

RESUMEN
A cada día se hace necesario investigar sobre la diversidad fitoterápica fantástica en la región
brasileña, pues está inserto diversos ecosistemas que fortalece a la sociedad relacionada con la
economía y la sociedad. El objetivo de este trabajo es analizar la utilización de las plantas medicinales
por los discentes del curso de pedagogía de la FERA en Arapiraca-AL. La investigación fue
compuesta en varias etapas, primero fue hecho el Conocimiento de la comunidad Académica de la
Facultad de Enseñanza Regional Alternativa-FERA, Estudios encontrados en la literatura, Elección de
los sujetos involucrados, tipo de Investigación y aplicación de los cuestionarios. El presente estudio
evidencia que debido a la urbanización y la globalización los saberes culturales sobre la utilización de
las plantas medicinales se están quedando excepcionales, Además, se observa que los discentes de
la Facultad de Enseñanza Regional Alternativa-FERA, están utilizando más medicamentos
industrializados que los naturales, con una enorme preocupación para la sociedad.

Palabras clave: Plantas, Medicinas, fitoterápicos.

~~INTRODUÇÃO
O Brasil é reconhecidamente mega diverso em fauna é um país com cerca de 103.870 espécies de
animais no mundo e que em média 700 novas espécies são reconhecidas por ano (BRASIL, 2010).
Forzza et al. (2010), listaram 33.885 espécies da flora para o país. Contudo sabe-se que os estudos
sobre a biodiversidade brasileira ainda são insuficientes para a compreensão da sua complexidade e
magnitude (Brasil, 2010).
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Associada a esta biodiversidade encontra-se nada menos que 218 povos indígenas, somando uma
população aproximada de 350 mil pessoas (ISA, 2001).
No Brasil, o uso de plantas medicinais pela população, com a finalidade de tratar enfermidades, foi
sempre expressivo, principalmente devido à extensa e diversificada flora. Ainda hoje, nas regiões
mais pobres do país e até mesmo nas grandes cidades, plantas medicinais são comercializadas em
feiras livres e mercados populares, sendo também encontradas em quintais residenciais (ALMEIDA,
1993; AGRA et al., 2008; MARLIÉRE et al., 2008; VEIGA JUNIOR, 2008; LEITÃO et al., 2009;
SANTOS et al., 2009).
Além disso, as observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais contribuem de
forma relevante para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais e auxilia os pesquisadores
na seleção de espécies para estudos botânicos, farmacológicos e fitoquímicos (MACIEL et al, 2002).
Segundo Silva et al. (2001) este comércio abrange várias espécies e inclui partes, produtos e
subprodutos de plantas, sendo a grande maioria, comercializadas somente pelo nome
popular.Segundo Fonseca-Kruel, V. S; Silva, I. M. & Pinheiro,2005,Os trabalhos desenvolvidos pela
Comissão de Etnobotânica da Sociedade Botânica do Brasil (CEB/SBB) e também pela Sociedade
Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (SBEE), mostraram-se fundamentais no sentido de
organizar e estimular a realização de diferentes fóruns para debates durante seus eventos. Desde
então a etnobotânica vem tendo maior visibilidade e impulso no país, como demonstram os mais de
500 estudos sobre diferentes tópicos nesta área nos últimos congressos nacionais de botânica.
No Brasil, o conhecimento das propriedades de plantas medicinais é uma das maiores riquezas da
cultura, uma sabedoria tradicional. O índio tem um conhecimento profundo da flora medicinal,
retirando dela os mais diversos remédios, usados de diferentes formas. Suas práticas curativas e
preventivas estão relacionadas com o modo como ele percebe a doença e suas causas, sendo
realizadas pelo pajé em rituais cheios de elementos mágicos e místicos.
Desde a década de 1990, a etnobotânica experimenta um crescimento expressivo na America Latina
(Fonseca-Kruel et al., 2005, Oliveira et al., 2009), esta ciência vem apresentando maior visibilidade no
mundo em função de duas vertentes principais: indústria a procura de recursos patenteáveis, entre as
quais destacam-se as áreas farmacêuticas, cosméticas e alimentícias e a conservação da
biodiversidade regional para manter a integridade ambiental, juntamente com a diversidade cultural
das sociedades humanas (Kageyama, 2005). Estudos etnobobânicos são essenciais no Brasil, pois
este possui uma das maiores diversidades de plantas vasculares do mundo, com 32.364 espécies
catalogadas (Forzza et al., 2010) e conta com mais de 200 grupos indígenas inseridos em seu
território (BRASIL, 1998).
A cada dia torna-se necessário pesquisar sobre a diversidade fantástica na região brasileira, pois está
inserido diversos ecossistemas que fortalece a sociedade relacionado a economia e sociedade.
Recentemente, as Plantas medicinais tornaram-se alvo de interesse para as pesquisas cientificas.
Deste esforço, a prática médica beneficiou–se com um novo e importante arsenal terapêutico
composto por fitoterápicos e seus derivados (LEITE,2009). Apesar de se ter perdido muito do
conhecimento sobre o poder curativo das plantas, uma sólida documentação sobre elas foi produzida
por países da Europa Central e também pela China, Tibete, Índia (AYURVEDA, 1983) e Japão
(KAMPO, 1981) ainda hoje, todos os povos utilizam plantas ou seus derivados para tratar doenças
(SALES, 2005).
De acordo com Melo et al. (2004) embora existam parâmetros específicos para a produção e
comércio de fitoterápicos, a fraude e a má qualidade têm ocorrido e preocupado profissionais da área
de saúde e a comunidade científica. As diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos (Brasil, 2006b) destacam a necessidade de regulamentar o cultivo, o manejo
sustentável, a produção, a distribuição e o uso de plantas medicinais e fitoterápicos.
Além disto, em algumas culturas a escolha por um tratamento é frequentemente explicada por esta
complexa compreensão de saúde e das prováveis causas da doença. Plantas e medicamentos
podem ser efetivos não apenas em função de sua ação farmacológica, mas em função do significado
cultural que lhes é atribuído, retratando desse modo o conhecimento popular que um povo tem, que
além de representar sua cultura, apresenta uma fonte de cura para certas enfermidades. (HOEFFEL
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et al, 2011). É indispensável salientar que as plantas medicinais são um patrimônio cultural
incalculável e representam um recurso muito importante para a saúde. O Brasil é o país que detém a
maior parcela de biodiversidade, em torno de 15 a 20% do total mundial de toda a flora, além de
possuir cerca de 55.000 espécies vegetais catalogadas, representando a maior diversidade genética
vegetal do mundo. Apesar disso, apenas 8% foram estudadas para pesquisas de compostos bioativos
e 1.100 espécies foram avaliadas em suas propriedades medicinais (BRASIL, 2006).
O país pode ser considerado detentor de vantagens no desenvolvimento da fitoterapia, pois possui
biodiversidade, conhecimento popular e tradicional do uso das plantas, ou seja, uma grande riqueza a
espera de descobertas que promovam melhorias para a população, tecnologia para validar
cientificamente este conhecimento, recursos financeiros (BARRETO, 2011).
Estudos etnobotânicos têm sido relevantes no resgate de conhecimentos locais (Rodrigues 1997) e
na compreensão da inter-relação de populações com o ambiente (Albuquerque 2002). Pesquisas
desse tipo trazem benefícios importantes para o planejamento e manutenção de áreas protegidas;
para estratégias de desenvolvimento e manejo sustentável; para a descoberta de novos compostos
químicos de efeitos terapêuticos comprovados (Albuquerque e Andrade 2002, Amorozo 2002, Sá
2002). O objetivo desse trabalho é analisar a utilização das Plantas Medicinais pelos discentes do
curso de pedagogia da FERA em Arapiraca-AL.

METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa foram utilizadas os seguintes passos:

-Conhecendo a comunidade Acadêmica da Faculdade de Ensino Regional Alternativa.

A Faculdade de Ensino Regional Alternativa (FERA), denominada mantida, rege-se pela Legislação
específica do MEC e demais legislações específicas aplicadas, bem como por seu Regimento Geral.
Seu endereço é Rua Marechal Floriano Peixoto, 98 Bairro Eldorado, CEP 57306-230 Arapiraca,
Estado de Alagoas.
Seu desenvolvimento se realiza através das normas específicas para este setor educacional e por
meio de projetos específicos para a implantação de seus cursos superiores (PPC). Tem dois cursos
de graduação presencial implantados: Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em Educação
Física.
A A FERA se insere na região que contém o município de Arapiraca e é delimitada pelos municípios:
Igaci, São Sebastião, Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, Anadia, Lagoa da Canoa, Feira Grande,
Craíbas e Junqueiro, região que define, inicialmente, sua área de abrangência. Tem a expectativa de
contribuir com as demandas de desenvolvimento sócio econômico, tecnológico e cultural nesta área.
Com efeito, o desenvolvimento sócio–econômico desta região, mostra indicadores de atividades
econômicas que se desenvolvem na agricultura, na indústria e nos serviços, com participação
expressiva no PIB das atividades de serviço (69.33%), IBGE (2014). Esta economia, no geral, que
vem crescendo a uma taxa média anual de 13.57%.

- Estudos encontrados na literatura

A análise nas literaturas é muito importante para fazer comparações e entender sobre os
conhecimentos etnobotânicos que devem ser fortalecidos com maior apoio à pesquisa e
conhecimento. Através das informações adquiridas pelos discentes da Faculdade de ensino Regional
Alternativa-FERA na utilização das plantas medicinais será analisada alguns acervos bibliográfico
para complementar, comparar e fazer discussões acerca dos resultados obtidos.

-Escolha dos sujeitos envolvidos
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A escolha dos informantes será feita através será utilizada a técnica da bola de neve que, segundo
Bailey (1994), é uma forma de amostra não probabilística utilizada em pesquisas sociais na qual os
participantes iniciais de um estudo indicam outros participantes que, por sua vez, indicam outros
participantes e assim sucessivamente, até que o objetivo esperado seja alcançado.

-Tipo de Pesquisa

Esta pesquisa será desenvolvida por meio de entrevista estruturadas aos discentes da faculdade de
Ensino Regional Alternativa-FERA do curso de Pedagogia no qual procederá pela pesquisa
quantitativa e qualitativa com um diversificação de informantes .Como também, o questionário
proporciona inúmeras vantagens, entre as quais garantir o anonimato das respostas, permitir que as
pessoas o respondam no momento em que julgarem mais conveniente, além de não expor os
pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado (GIL, 2007, apud DUTRA,
2009).
Para o levantamento dos dados foi utilizado um questionário contendo questões sobre dados
socioeconômicos, conhecimentos sobre plantas medicinais e contribuição do conhecimento sobre
plantas medicinais. Os questionários foram respondidos pelos próprios discentes na FERA.
A escolha da turma foi utilizada o um sorteio entre todas as turmas da instituições e aplicado o
questionário para uma amostra e coleta de dados.

RESULTADOS

Todos os entrevistados era do sexo feminino (100%), no curso de pedagogia a maioria dos discentes
são mulheres. A maioria das pessoas apresentava idade entre 18 e 37 anos de idade. Na primeira
questão foi abordado a cidade de onde os discentes vem para estudar na FERA em Arapiraca-AL e
foram citadas 6 cidades (Quadro 1) que são circunvizinhas que inclui Teotônio Vilela, Feira Grande,
Lagoa da Canoa, Massapé e Craíbas.
Quadro 1
CIDADES
ARAPIRACA
TEOTONIO VILELA
FEIRA GRANDE
LAGOA DA CANOA
MASSAPÉ
CRAÍBAS

Sobre a entrevista semiestruturada na segunda questão abordava se no bairro onde elas moravam
tinham muitas plantas Medicinais, a resposta no gráfico 1 no qual 60% responderam sim e 40%
responderam não se referindo aos seus conhecimentos que revela o fato de que na cidade a maioria
tem contato com as plantas e conhece algumas, porém, uma quantidade considerável responderam
que não e devido a urbanização e globalização ocasionam diversas transformações e mudanças de
valores, contribuindo para que ocorram alterações culturais, resultando, muitas vezes, na perda de
elementos e conhecimentos tradicionais importantes (HOEFFEL et al, 2011). Estudos etnobotânicos
têm sido relevantes no resgate de conhecimentos locais (RODRIGUES,1997) e na compreensão da
inter-relação de populações com o ambiente (ALBURQUEQUE,2002).
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Gráfico 1- Plantas medicinais nos Municípios.

No Gráfico 2 conforme verificado no presente estudo, aborda a 3° questão que se referia sobre o
conhecimento das discentes das plantas medicinais a maioria com 55% conhece alguma planta
medicinal e 45% um número alarmante disseram que não conhece as plantas medicinais. Geralmente
as pessoas adquirem as espécies em suas próprias casas. É um fato lamentável que os futuros
profissionais da educação não conheçam as plantas medicinais e a sua importância para sociedade.
Uma boa forma de recuperar essa tradição é trabalhar esse assunto com a comunidade acadêmica
com auxílio da coordenação e direção da instituição. É indispensável salientar que as plantas
medicinais são um patrimônio cultural incalculável e representam um recurso muito importante para a
saúde.

Gráfico 2. Conhecimento das Plantas medicinais

De acordo com os discentes, abordado na quarta questão sobre o conhecimento adquirido na
utilização das plantas medicinais (83%) relataram que é através da família, 11% internet e 6% através
dos livros. Aplica-se o termo conhecimento tradicional para referir-se ao conhecimento que o povo
local, isto é, residentes da região sob estudo, conhece sobre o ambiente natural (MARTIN, 1995).
Sabe-se que o uso das espécies vegetais com fins de tratamento, cura de doenças e sintomas se
perpetuou na história da civilização humana e chegou até os dias atuais, sendo amplamente utilizada
por grande parte da população mundial como eficaz fonte terapêutica (QUEIROZ, 1986). Um exemplo
da ligação do homem com as plantas é a utilização destas com fins medicinais, como os índios que
preparavam seus medicamentos com plantas retiradas das florestas, da mesma forma, com os
benzedores, curandeiros e xamãs, com o conhecimento herdado dos magos e feiticeiros do passado
(RIZZINI et al.,1995).
Segundo Cunha (1989), este conhecimento vem sendo modificado ao longo do tempo, devido ao
acelerado mecanismo de modernização que provoca visões diferentes dos homens sobre o meio
ambiente. Assim, novas formas de relacionamento e interação com o meio, provocando em última
instância alterações na forma primeira de utilização dos vegetais, para atender às novas
necessidades de sua sobrevivência. Todo esse conhecimento foi passado oralmente ao longo de
gerações, que juntamente com mitos e rituais, formavam parte importante das culturas locais
(LORENZI, et al., 2002).

Gráfico 3- Aquisição do conhecimento das plantas medicinais.

Na quinta questão Segundo o gráfico 4 foi abordado sobre a aquisição das plantas medicinais para
fazerem chás, remédios e lambedores as respostas variou entre 61% em casa,17% em lojas,14% em
mercados e 8% em feiras. A realidade local de cada país, incluindo os tipos de ecossistemas que
abrangem, apresenta forte influência no direcionamento das pesquisas (HAMILTON. et al. 2003).
Logo, se confirma a necessidade de estudar e documentar esses conhecimentos propagados nas
feiras livres como forma de conservação do saber empírico e adequação do uso apropriado dos
recursos vegetais para fins medicinais (PATZLAFF; PEIXOTO, 2009).

Gráfico 4- Aquisição das plantas Medicinais.

Na sexta questão foi abordado sobre qual o medicamento ou remédio mais utilizado pelos discentes,
60% responderam que são os medicamentos industrializado e 40% responderam que são os
remédios naturais. A utilização dos medicamentos industrializados são caros e as pessoas se rendem
a utiliza-lo pela a facilidade de obter nas farmácias, porém, o conhecimento necessário sobre as
plantas medicinais e seus benefícios para saúde estão ficando cada vez mais escassos. Portanto,
faz-se necessário obter informações e esclarecer a população sobre alguns pontos essenciais para o
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uso racional de plantas medicinais tais como: manipulação, coleta e uso terapêutico; isso deverá ser
feito com o propósito de correlacionar os saberes popular x científico.
A falta de informações adequadas sobre as propriedades dos medicamentos industrializado, seu
consumo concomitante sem aviso ao médico e, finalmente, a perda do conhecimento sobre os efeitos
colaterais é uma preocupação com essa nova geração.O potencial brasileiro na área de fitoterápicos
inclui cerca de 120 mil espécies, a grande maioria na região amazônica. Destas, o saber popular
selecionou cerca de duas mil que já pertencem à medicinal popular. Todavia, apenas 10% destas
foram cientificamente investigadas do ponto de vista químico-farmacológico (DI STASI; LIMA, 2002).
Observa-se, portanto, que há uma grande disparidade entre a diversidade da flora medicinal e os
esforços de pesquisa para estabelecer critérios etnofarmacológicos adequados (FERREIRA, 1998).

Gráfico 5- Medicamento e remédios utilizados pelos discentes.

Na sétima questão foram consideradas todas as questões e feito uma base necessária para saber por
que utilizar as plantas medicinais 68% responderam que é mais saudável, 14% responderam que é
devido a menores efeitos colaterais, 9% não utilizam e 9% disse que é devido ao fácil acesso em suas
casas.

Gráfico 6- Utilização das plantas medicinais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidencia que devido a urbanização e a globalização os saberes culturais sobre a
utilização das plantas medicinais estão ficando excassos, Além disso, observa-se que as discentes da
Faculdade de Ensino Regional Alternativa-FERA, estão utilizando mais medicamentos industrializado
do que os naturais, trazendo uma enorme preocupação para a sociedade. Isto demanda ações que
favoreçam maior oferta e distribuição da fitoterapia considerando a dimensão dos estudantes da
faculdade, exigindo investimentos na formação desses futuros docentes em relação às práticas
fitoterápicas, a sensibilização, as práticas conjuntas este profissionais, além de novos estudos sobre a
aceitação e conhecimento das práticas entre população e a comunidade acadêmica.
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