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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo foi desenvolvido em três escolas da rede pública de Patos, no Estado da 

Paraíba, que disponibilizam do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para as suas comunidades, são 

elas: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Auzanir Lacerda, situada no Loteamento 

Jardim Lacerda (local onde foi desenvolvido um projeto anterior e implantada uma horta de 

plantas medicinais); Escola Estadual Dom Expedito Eduardo de Oliveira, localizada no bairro 

Belo Horizonte, ambas situadas na cidade de Patos, Paraíba e a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Professor João Norberto, situada no município de Santa Terezinha, 

Paraíba. 

De acordo com o censo demográfico IBGE (2006), Patos é um município brasileiro do 

estado da Paraíba, localizado na mesorregião do Sertão Paraibano, está distante 301 km de João 

Pessoa, apresentando vetores viários interligando-o com toda a Paraíba e viabilizando o acesso 

aos Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. O município de Santa Terezinha está 

localizado na microrregião de Patos, com população estimada em 4.778 habitantes e área 

territorial de 358 km² (IBGE, 2009). 

A Educação de Jovens e Adultos na atualidade é uma alternativa viável para que as 

pessoas possam retomar seus estudos e garantir uma formação profissional e intelectual, 
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representando um novo começo (CURY, 2008). Os mesmos autores afirmam que a EJA é um 

direito de todos aqueles que não tiveram acesso à escola ou mesmo aqueles que não conseguiram 

completar seus estudos. 

Segundo Krasilchik (2004), o ensino de biologia nas escolas brasileiras ainda é bastante 

teórico, visando apenas à memorização de nomes e conteúdos. O ensino de ciências e biologia 

deve proporcionar ao aluno de EJA a oportunidade de visualização de conceitos ou de processos 

que estão sendo construídos por ele na escola, pois a missão da educação é conduzir o 

crescimento intelectual, moral e ético da comunidade através de ensinamentos, exemplos, 

experiências levados à escola, fazendo com que cada um se conscientize e se responsabilize pelo 

destino da sua própria vida. 

O ser humano, independentemente de sua idade cronológica, apresenta a tendência de 

aprender com maior facilidade um determinado conhecimento quando ele é apresentado 

inicialmente de forma mais geral (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980; AUSUBEL, 

2003), buscando os conhecimentos prévios de cada pessoa, e em seguida, se desdobrando as 

idéias mais específicas para ampliar a compreensão. 

As plantas medicinais sempre foram utilizadas, sendo no passado o principal meio 

terapêutico conhecido para tratamento da população. A partir do conhecimento e uso popular, 

foram descobertos alguns medicamentos utilizados na medicina tradicional, entre eles estão os 

salicilatos e digitálicos (BOTSARIS e MACHADO, 1999). 

Segundo a Resolução nº48/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 

fitoterápicos são medicamentos preparados exclusivamente com plantas ou partes de plantas 

medicinais (raízes, cascas, folhas, flores, frutos ou sementes), que possuem propriedades 

reconhecidas de cura, prevenção, diagnóstico ou tratamento sintomático de doenças, validadas 

em estudos etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas ou ensaios clínicos de fase 3.  

O Brasil apresenta uma das maiores biodiversidades vegetal da Terra, e pelo menos a 

metade das espécies vegetais pode possuir alguma propriedade terapêutica útil à população, 

porém, uma pequena parte destas plantas foi estudada (MATOS, 1998). A Caatinga é o bioma 

menos estudado do Brasil e um tipo vegetacional semi-árido único, ocorrendo somente no Brasil, 

quase que exclusivamente na região Nordeste (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002). 

Pires (1984) afirma que "a história das plantas medicinais no Brasil mescla-se com a 

história da Botânica e com sua própria história". No Brasil, a utilização de plantas no tratamento 



 

de doenças apresenta influência da cultura indígena, africana e, naturalmente, européia. Estas 

influências deixaram marcas profundas nas diferentes áreas da cultura brasileira, tanto no aspecto 

material como no espiritual. Elas constituem a base da medicina popular que, há algum tempo, 

vem sendo retomada pela medicina natural, procurando resgatar suas práticas, dando-lhes caráter 

científico e integrando-as num conjunto de princípios que visam não apenas curar algumas 

doenças, mas restituir ao ser humano à vida natural. 

Diversas espécies têm sido utilizadas para fins terapêuticos por comunidades tradicionais em 

áreas rurais, o que vem se perpetuando através da medicina tradicional brasileira. Mas esse uso não se 

restringe às áreas rurais, muitas espécies são comercializadas por erveiros em mercados e feiras livres 

em cidades de todo país (FREIRE, 1996; COSTA-NETO, 1999; ALMEIDA e ALBUQUERQUE, 

2002; SILVA et al., 2001; SILVA et al., 2004; ALVES e PEREIRA-FILHO, 2007; ALVES e ROSA, 

2007a, 2008; ALVES et al., 2007, 2008). 

O presente trabalho é de suma importância, pois ajudou a melhorar o entendimento do 

aluno, no que se refere às novas temáticas dentro da biologia, especificamente, da botânica, além 

de despertar, através da prática, um maior interesse pelas aulas, resgatando o conhecimento a 

respeito do uso correto das plantas medicinais, através de um encontro formador entre alunos e 

professor. 

 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GERAL: 

 
Verificar o conhecimento e o uso popular de plantas medicinais pelos alunos do Sistema 

EJA de ensino, estimando a satisfação com o uso da fitoterapia e procurando identificar os meios 

de obtenção e utilização. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Ensinar tópicos de biologia (botânica), de forma mais atrativa, relacionando teoria e 

prática, através do uso das plantas medicinais, atendendo às necessidades de jovens e 

adultos que são excluídos do sistema de ensino na idade própria. 



 

• Incentivar o uso do livro didático, acreditando que o mesmo favorecerá a aprendizagem 

do aluno, através de fotos, esquemas e propostas de experiências a serem realizadas; 

• Caracterizar as plantas de acordo com seu poder terapêutico; 

• Ensinar sobre o uso adequado das plantas medicinais, no preparo de chás, infusões, 

lambedouros, balas, pomadas, etc., estimulando o seu uso como forma de tratamento de 

doenças; 

 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Após a divulgação do projeto nas escolas anteriormente citadas, foi obtida a permissão 

para a aplicação de um questionário pré-elaborado (com 8 questões) junto aos alunos das turmas 

de 1º, 2º e 3º ano do EJA, a fim de investigar o conhecimento prévio desses alunos no que diz 

respeito às plantas medicinais, seus poderes terapêuticos, a forma como elas são adquiridas e 

utilizadas. A amostra analisada compreendeu 159 alunos. Os dados obtidos foram organizados 

em planilhas do EXCEL (Windows 98), onde as respostas foram analisadas. 

A seguir, palestras e aulas práticas foram ministradas para que fossem elucidadas 

quaisquer dúvidas sobre o uso das plantas medicinais, ao mesmo tempo em que foram feitas 

comparações entre o conhecimento prévio e o conhecimento adquirido no momento das aulas. 

Durante as palestras e aulas, foram apresentadas as principais plantas medicinais da região 

(citadas ou não nos questionários dos alunos), bem como fornecidas explicações sobre seus 

poderes terapêuticos e o uso adequado das mesmas. Os assuntos foram tratados de forma 

contextualizada, contribuindo assim, para que temas de biologia, normalmente estudados apenas 

teoricamente, se tornassem mais inseridos no dia-dia dos alunos. Foram trabalhados tópicos de 

morfologia e classificação vegetal, conservação, cuidados a serem tomados durante o plantio das 

plantas medicinais, bem como foram identificadas as partes que podem ser usadas com fins 

terapêuticos.  

De maneira prática, foi ensinado o preparo adequado de chás, infusões, lambedouros, 

balas, pomadas, etc., estimulando o uso das plantas medicinais como forma de tratamento de 

doenças e como incremento à renda da família. Os nomes populares atribuídos às plantas foram 

levados em consideração, com o intuito de se fazer um levantamento de tais termos para a região 

do semi-árido paraibano. 



 

 
 
4. RESULTADOS 
 
 

Foram entrevistados 159 alunos do EJA, dos quais 32 pertenciam à E. E. E. F. M. Auzanir 

Lacerda, 76 à E. E. Dom Expedito Eduardo de Oliveira e 51 à E.E.E.F.M. Professor João 

Norberto. A idade dos entrevistados variou de 15 a 55 anos. 

Quanto ao sexo dos entrevistados, observou-se que 56 eram de homens e 103 eram de 

mulheres, 34,6% (n = 55) cursando o 1º ano, 35,8% (n = 57) cursando o 2º ano e 29,6% (n = 47) 

cursando o 3º ano. 

As plantas medicinais mais citadas pelos alunos constam na figura 1 abaixo: 

 

Fig.1: Plantas medicinais conhecidas pelos alunos entrevistados. 

 

Mais de uma planta foi citada por um mesmo aluno. As mais citadas foram: Hortelã, Erva 

cidreira e o capim santo, com 17,4%; 16,6% e 11,2% das citações, respectivamente. Aquelas 

citadas no máximo 5 vezes, cada uma, foram: Agrião, Carqueja, Chá Preto, Jenipapeiro, Juazeiro, 

Unha de Gato, Mororó, Maracujá, Alho, Arruda, Barbatimão, Canela, Sete Sangrias, Endro, 

Girassol, Alecrim, Laranjeira, Gengibre, Ameixa, Aroeira e Quebra Pedra. 

O quadro abaixo mostra todas as espécies identificadas pelos alunos como de uso 

medicinal, com suas respectivas famílias e nomes vulgares. 



 

 

Quadro 1: Espécies de Plantas identificadas dentre as citadas como de uso medicinal pelos alunos 
do sistema EJA de ensino nos municípios de Patos e Santa Terezinha, Paraíba. 
 

Família Espécie Nome Vulgar 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva AROEIRA 

Anacardium occidentale CAJU 

Apiaceae Foeniculum vulgare ENDRO 

Pimpinella anisum ERVA DOCE 

Asteraceae Helianthus annuus GIRASSOL 

Matricaria chamomila CAMOMILA 

Baccharis trimera CARQUEJA 

Egletes viscosa MACELA 

Brassicaceae Nasturtium officinale AGRIÃO 

Caesalpiniaceae Bauhinia sp. MORORÓ 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides MASTRUZ 

Euphorbiaceae Phyllanthus niruri QUEBRA PEDRA 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis ALECRIM 

Plectranthus amboinicus ou Mentha sp. HORTELÃ 

Ocimum basilicum MANJERICÃO 

Lavandula officinalis ALFAZEMA 

Lauraceae Cinnamomum zeylanicum CANELA 

Liliaceae Aloe vera BABOSA 

Allium sativum ALHO 

Lythraceae Cuphea sp. SETE SANGRIAS 

Malvaceae Urena lobata MALVA 

Mimosaceae Stryphnodendron sp. BARBATIMÃO(BARBATENOM) 

Monimiaceae Peumus boldus BOLDO 

Myrtaceae Eucalyptus sp. EUCALIPTO 

Olacaceae Ximenia americana AMEIXA 

Passifloraceae Passiflora edulis MARACUJÁ 

Poaceae Cymbopogon citratus CAPIM SANTO 

Punicaceae Punica granatum ROMÃ 

Rhamnaceae Ziziphus sp. JUAZEIRO (JUÁ) 

Rubiaceae Genipa americana JENIPAPEIRO 

Uncaria tomentosa UNHA DE GATO 

Rutaceae Ruta graveolens ARRUDA 

Citrus sp. LARANJEIRA 

Theaceae Camellia sinensis CHÁ PRETO 

Verbenaceae Lippia Alba ERVA CIDREIRA 

Zingiberaceae Zingiber officinalis GENGIBRE 

 

Foram listadas 36 espécies de plantas, distribuídas em 25 famílias. 51,6% (n = 82) dos 

entrevistados já fizeram uso das plantas medicinais alguma vez, 47% (n = 75) nunca usaram e 



 

1,2% (n = 2) não responderam à pergunta. As plantas mais utilizadas e suas finalidades 

encontram-se representadas na figura 2 a seguir. 

 

 

Fig. 2: Finalidade para que as plantas medicinais foram utilizadas.  

 

Em 20% dos casos são utilizadas para dores de barriga, intestino e casos de diarréias, 16% 

como calmante e 14% para curar dores de cabeça. O uso menos citado foi o uso das plantas para 

cura de problemas nos rins (1%). 

Quanto à constatação de resultados após o uso das plantas medicinais, 61,6% (n = 98) dos 

entrevistados responderam que sim, 8,8% (n = 14) responderam que não e 29,6% (n = 47) 

responderam que só obtiveram resultados algumas vezes. 

Ao serem perguntados sobre como ou através de quem aprenderam a usar as plantas 

medicinais, responderam conforme figura 3, a seguir. 

 



 

 

 Fig. 3: Canais de conhecimento sobre as plantas medicinais e seus usos. 

 

 

 76,1% (n =121) dos entrevistados afirmaram que usam as plantas como remédios, 

porque não fazem mal à saúde; 7,5% (n = 12) disseram que era por causa do baixo custo e o 

restante; 16,4% (n = 26) afirmaram ter outros motivos. Quando indagados sobre onde conseguem 

tais plantas, responderam conforme figura 4, a seguir: 

 

 

Fig. 4: Locais de aquisição das plantas medicinais 
 

 

 



 

5. DISCUSSÃO 

 

Vale ressaltar que o estudo dos fitoterápicos no Nordeste brasileiro ainda é pouco 

explorado, considerando-se a rica vegetação nativa dessa região. Sendo assim, esta foi uma 

iniciativa de desenvolvimento de um trabalho na Educação de Jovens e Adultos, que buscou 

resgatar o conhecimento popular no uso das plantas medicinais para melhoria da saúde, e também 

como uma promissora alternativa de diversificação de atividades e aumento de renda para a 

agricultura familiar. 

Percebe-se, que a difusão das plantas medicinais no sertão ainda se dá através do 

conhecimento popular que é passado de geração em geração, na cultura popular dos sertanejos, 

fato demonstrado a partir da faixa etária evidenciada no EJA, onde tanto os alunos mais novos, 

como aqueles mais velhos conhecem mais de uma planta medicinal e sua aplicabilidade no 

tratamento de enfermidades. 

Durante este estudo, observou-se que os alunos participaram com entusiasmo e 

identificação com o tema, sentindo-se à vontade para expor suas idéias e questionamentos. 

Manifestaram interesse de conhecer mais sobre as plantas medicinais e ainda em como fazer o 

melhor aproveitamento das mesmas. 

A grande maioria dos entrevistados se tratava de mulheres, que dominam melhor o 

conhecimento sobre as plantas medicinais. Possivelmente, também desempenham um papel 

importante na disseminação do conhecimento, uma vez que elas trocam receitas de medicamentos 

caseiros, como se estas fossem de culinária. 

As plantas mais citadas foram a Hortelã, a Erva cidreira e o capim santo, possivelmente 

pela facilidade de cultivo e acesso a estas plantas. Entretanto, também aquelas citadas menos 

vezes (de 1 a 5) são importantes, por se tratarem de plantas características da região Nordeste. A 

existência das famílias citadas, não deve desestimular o estudo de tantas outras, pois como mostra 

o quadro 1, a diversidade de plantas utilizadas pela população é grande. Outros trabalhos com 

plantas medicinais têm relatado a importância terapêutica de várias famílias de plantas, cujos 

estudos da composição química ainda são insuficientes. Dentre elas, destacam-se espécies das 

famílias Leguminosae (Fabaceae), Compositae (Asteraceae), Verbenaceae, Rutaceae e Labitae 

(Lamiaceae) 



 

A maioria dos entrevistados já fez uso das plantas medicinais, na maioria das vezes em 

casos de dores de barriga, problemas de intestino ou casos de diarréias, calmante ou para curar 

dores de cabeça. Também comprovaram a eficácia do tratamento à base das plantas medicinais e 

demonstraram ter aprendido a usá-las com os pais e avós (transmissão vertical do saber). 76% 

afirmaram que elas não fazem mal à saúde, mas isso tem que ser visto com cuidado, uma vez que 

o organismo humano tende a responder ao tratamento cada vez menos, ou então com doses cada 

vez mais elevadas, o que pode trazer um risco de toxicidade para determinadas plantas 

(RESENDE, 2003). 

As plantas eram compradas ou adquiridas no próprio quintal dos entrevistados, o que pode 

ser perigoso, diante da questão das dosagens administradas. Averiguar as dosagens utilizadas e 

ter cuidado na identificação precisa da planta podem evitar acidentes graves como intoxicações, 

envenenamentos, dentre outros efeitos adversos (TOMAZZONI, et al., 2006).  

Pelos resultados obtidos, o uso das plantas medicinais pelos alunos entrevistados pode ser 

considerado importante, uma vez que reúne 36 espécies com poder terapêutico, evidenciando 

riqueza de conhecimento empírico. 

Esta pesquisa proporcionou o melhor conhecimento sobre a comunidade local, o que 

possibilitará ará o direcionamento de novas atividades. Sendo assim, afirma-se que este trabalho 

revelou uma grande riqueza de informações que podem contribuir para a manutenção do “saber 

popular”, para a conservação de espécies medicinais, através do cultivo adequado e preservação, 

o seu uso racional e, portanto, para uma melhor qualidade de vida na comunidade. Portanto, foi 

de fundamental importância para troca de informações, divulgação do conhecimento e 

valorização do ensino e da Pesquisa entre professores e alunos do EJA. 
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