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Levantamento Etnobotânico no Município de Ribeirão Branco, SP: 
 Uma proposta de Ação Sustentável 

 
Este projeto está inserido no Programa da Proex, intitulado 

“Programa de Gestão e Educação para a Sustentabilidade (GES)  

 
 
 
1. NATUREZA ACADÊMICA 
 
A educação encontra-se hoje sob grandes pressões, advindas de um mundo em rápida 
transformação. Neste contexto, Candau (2000), menciona a necessidade de se construir ecossistemas 
educacionais diversificados, já que a educação não pode mais ser enquadrada por uma lógica 
unidimensional ou aprisionada por este ou aquele paradigma ou por esta ou aquela instituição.  
 
Caminha-se, então, na perspectiva da interdisciplinaridade onde a prática universitária é enfatizada 
no diálogo, na intercomunicação, no trabalho em comum entre alunos e professores de diferentes 
áreas do conhecimento, na busca mais abrangente dos problemas. Para Berger (1972) o sistema 
interdisciplinar requer uma universidade que supere o corte universidade/sociedade/saber/realidade, 
que favoreça atividades e pesquisas em equipe e requeira uma reestruturação, tendo por base o 
funcionamento da instituição como um todo.  
 
Por outro lado, é no desempenho de suas funções específicas de ensino, pesquisa e extensão que 
a universidade tem de pensar sua articulação com a sociedade. Esta articulação, conforme Candau 
(1998), não deveria ser uma atividade "extra muros" e sim a construção do eixo base da vida 
universitária.  
 
É necessário, desta forma, uma agenda educativa transdisciplinar pautada tanto para as questões 
relacionadas aos processos de construção do conhecimento e da aprendizagem, quanto para as 
questões afeitas pelas relações com a sociedade, indivíduo e natureza, no que se refere à escala local, 
global e planetária. Uma vez que, conforme Moraes (2008. p. 188):  
 

“... somos seres inter e transdisciplinares em relação aos processos de construção do saber, isto 
como uma exigência intrínseca e não como uma aleatoriedade qualquer. Pela interdisciplinaridade, 
transcendemos, criamos algo novo que emerge a partir de um novo insight, de uma nova visão mais 
ampliada de outros níveis perceptivos dos sujeitos como das realidades, ou de um processo auto-
regulador qualquer que toma forma a partir de sua articulação com as dimensões racionais e 
emocionais do ser humano. O conhecimento transdisciplinar nos convida a transcender a lógica 
binária e a reconhecer a presença de uma lógica ternária, capaz de resgatar e unificar as polaridades 
aparentemente contraditórias e deixar emergir uma alternativa até então não prevista. Uma lógica 
capaz de transgredir e ultrapassar as fronteiras existentes, reconhecendo-as não como barreiras, mas 
como espaços de trocas, de colaborações, de novas conversações e reconstruções. Espaços que 
facilitam a migração de conceitos, metodologias, técnicas, vivências, experiências e saberes, que nos 
convidam a explorar territórios até então desconhecidos.” 

 
É importante mencionar que a teoria e a prática precisam se reconciliar e trabalhar em conjunto. A 
universidade, discentes, técnicos, docentes e sociedade geral devem estar envolvidos neste processo. 
A teoria deve ter como objetivo uma prática para ter um sentido em si e a prática deve ter como 
objetivo a reflexão teórica para poder melhorar constantemente. Ambas vão se retroalimentando, se 
nutrindo, a partir de um diálogo constante. 



 
Segundo Paulo Freire (2005), educar é também um ato de amor, por isto, um ato de coragem. Não 
se pode temer o debate, nem as análises da realidade. Não se pode fugir à discussão criadora sob 
pena de ser uma farsa. Para este autor, a educação implica, acima de tudo, uma constante mudança 
de atitude; implica substituir hábitos de passividade por novos hábitos de participação.  
 
Portanto, segundo Moraes (2008), educar é um processo de transformação influenciado pelo que 
acontece ao nosso redor, é uma transformação de vida em conjunto, em colaboração com o outro, 
fundada no diálogo, no respeito ao outro em seu legítimo outro. É em função desse estar no mundo, 
vivendo e convivendo com o outro, que o aprendiz se transforma, segundo o seu viver/conviver em 
comunhão e atuação vivida no coletivo. Portanto, a educação tem tudo a ver com o que acontece no 
espaço relacional, ecológico, no espaço psíquico/emocional que criamos, com a complexidade 
implícita nesse processo,  que envolvem a bio-psico-sociogênese do conhecimento humano. 
 
Este projeto prioriza o papel ativo da aprendizagem coletiva e da potencialização do 
desenvolvimento cognitivo-afetivo, pautado no diálogo contínuo, no qual se oportunizam a 
construção e circulação do saber e das relações interpessoais. O que se espera, portanto, é que as 
atividades aqui propostas, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão tenham relevância para 
os indivíduos, preparando-os para a tomada de decisões conscientes e de natureza ética, levando-os 
a agir com responsabilidade e cidadania.  
 
Os indicadores capazes de demonstrar que a proposta do referido projeto foi alcançada se traduz no 
campo da intangilibilidade e da tangibilidade. Da intangibilidade, porque busca a 
formação/transformação de todos os seus participantes por meio de seu protagonismo e atuação 
ativa e participativa em todas as atividades/ações propostas. E, da tangibilidade, por meio dos 
relatórios que serão entregues à Proex onde serão mencionados os resultados parciais e conclusivos 
do projeto. Além disto, é esperado que o volume de dados levantados propiciem artigos científicos, 
monografias, dissertações, teses e publicações de diversas naturezas que abordem a importância e 
relevância sobre o “Levantamento Etnobotânico no Município de Ribeirão Branco/SP”. Estes 
dados poderão ser de relevante importância para a academia quanto para o aprimoramento e 
consulta pela comunidade em geral. Poderão, também, contribuir para as tomadas de decisões 
políticas, econômicas, sociais e ambientais no âmbito da gestão pública e das comunidades locais.  
 
Os resultados encontrados deverão estar alinhados com a bibliografia disponível sobre o tema, o que 
proporcionará um volume crítico e comparativo de informações a ser analisado pelo meio científico, 
contribuindo para as futuras investigações no campo de atuação entre o entendimento das plantas 
medicinais e sua interface com os diversos setores existentes na sociedade. 
 
Por fim, é necessário mencionar que este Projeto está inserido no Programa Multidisciplinar de 
Gestão e Educação para a Sustentabilidade (GES) da PROEX. Este Programa, coordenado pela 
professora Liége Mariel Petroni, iniciou as suas atividades em outubro de 2012 e vem, atuando, 
desde então, no tripé de ensino, pesquisa e extensão universitária. Para uma melhor compreensão do 
GES, o seu site poderá ser acessado no link: (http://gessustentabilidade.wix.com/home) 
 
O GES tem por missão “gerar e disseminiar conhecimento, pesquisa e ações para a promoção da sustentabilidade 
de forma participativa, para um mundo mais justo, ético e igualitário”. A viabilização do GES ocorre por meio 
da formação do Comitê Gestor, representado pelas organizações do primeiro, segundo e terceiro 
setores e da nucleação com as Instituições de Pesquisa e Ensino. Este Programa está inserido na 
Plataforma do CNPq, enquanto Grupo de Pesquisa 
(http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0062602XISZ9LU) 
 
Neste sentido, o GES tem a preocupação de desenvolver atividades articuladas entre a universidade 
e a comunidade de tal forma a ser um espaço articulado e de diálogo onde se formam/transformam 



pessoas construtoras ativas da sociedade na qual vivem e exercem sua cidadania. Isto requer uma 
prática educativa participativa e dialógica, que trabalhe a relação prática-teoria-prática, e na qual o 
cotidiano universitário esteja permeado pela vivência dos direitos humanos e planetários. 
 
 
2.  RELAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
A sustentabilidade das florestas tropicais tem sido um dos maiores desafios da humanidade, devido 
ao delicado equilíbrio que precisa ser estabelecido entre um ecossistema complexo e frágil, de grande 
diversidade de espécies e altos índices de endemismo, além da presença de uma população pobre, 
que necessita de um futuro ecologicamente sustentável e economicamente satisfatório. 
 
A etnobotânica desponta como o campo interdisciplinar que compreende o estudo e a interpretação 
do conhecimento, significação cultural, manejo e uso tradicionais dos elementos da flora (Caballero, 
1979). Para Amorozo (1996), engloba a maneira como um grupo social classifica as plantas e as 
utiliza. 
 
As populações humanas que ocupam ou residem próximo às florestas tropicais, ou que ainda 
estejam inseridas num contexto rural, convivem com a grande diversidade destes ambientes e 
desenvolvem, cada qual à sua maneira, forma de explorá-los para a sua sobrevivência. De seu 
repertório cultural, destaca-se o conhecimento sobre o uso de plantas na medicina, dieta, construção, 
corantes, artesanatos, condimentares, cosméticas e/ou aromáticas. As práticas relacionadas ao uso 
popular de plantas são o que muitas comunidades têm como alternativa viável para o tratamento de 
doenças ou manutenção da saúde, assim como sua única forma de subsistência. 
 
Muitas destas práticas vêm sendo diluídas ou mesmo perdidas em sociedades tradicionais ou locais 
(Gadgil et al., 1993). Segundo Berkes et al. (1993), a perda do conhecimento tradicional tem sido 
atribuída às inovações tecnológicas, pressões devido ao crescimento populacional, quebra dos 
sistemas tradicionais sociais, perda do controle das populações locais sobre áreas e recursos, e 
mudanças de visão devido à urbanização e perda de contato com a terra.  Assim, o envolvimento das 
comunidades locais com a conservação é extremamente importante, especialmente onde grupos 
tradicionais têm perdido seu acesso às áreas de recursos. Por outro lado, muitos grupos humanos 
mostram um integrado sistema sócio-ecológico, resultado de um longo período de adaptação; em 
alguns casos as práticas de subsistência levaram a um aumento da diversidade biológica, como é o 
caso das florestas tropicais (Posey, 1983, 1986, 1987; Balée, 1989, 1996). Isso evidencia a necessidade 
de um aprofundamento no conhecimento de tais práticas, dos mecanismos sociais envolvidos e das 
relações destas com a conservação das espécies. 
 
Assim, a degradação ambiental e a inclusão de novos elementos culturais acompanhados pela 
desagregação dos sistemas de vida tradicionais ameaçam, além de um acervo de conhecimentos 
empíricos, um patrimônio genético de valor inestimável para as futuras gerações. Desta forma, a 
realidade atual exige uma reflexão centrada na interrelação entre saberes e práticas coletivas que criam 
identidades e valores comuns e ações solidárias face à re-apropriação da natureza, numa perspectiva 
que privilegia o diálogo entre saberes.  
 
A noção de economia solidária abarca diversas práticas e não há um pensamento único sobre o 
significado. Ela está associada a ações de consumo, comercialização, produção e serviços em que se 
defende, em graus variados, entre outros aspectos, a participação coletiva, autogestão, democracia, 
igualitarismo, cooperação e intercooperação, auto-sustentação, a promoção do desenvolvimento 
humano, responsabilidade social e a preservação do equilíbrio dos ecossistemas (Mance, 2014). A 
comunidade local do Município de Ribeirão Branco carece de alternativas – numa perspectiva de 
economia solidária - que diversifiquem sua a fonte de renda, aumentando a sustentabilidade da sua 
atividade. Desta forma, o resgate da cultura local, por meio das plantas medicinais, é uma alternativa 



a ser considerada como uma oportunidade de sustentabilidade com vista à melhoria das condições 
de vida desta comunidade. 
 
Por outro lado, se a pretensão é encontrar soluções mais adequadas aos graves e complexos 
problemas que atualmente afligem a humanidade é necessário desenvolver competências e 
habilidades que ajudem a enfrentar os desafios da globalidade, da complexidade da vida e da 
sustentabilidade. É preciso desenvolver maior competência para enfrentar as incertezas presentes no 
dia a dia, tanto no que se refere à realidade quanto em relação ao conhecimento e à aprendizagem. 
Coletivamente, é preciso, colaborar para o resgate do verdadeiro sentido da vida e procurar entender 
onde estão os mecanismos causadores de tanta violência, injustiças sociais e desastres ambientais. 
Conscientes ou não, que a complexidade dos problemas de nossa realidade atual exige um 
pensamento de natureza complexa, transdisciplinar e sistêmica. 
 
Conforme Philipi Jr. e Pelicioni (2002) para formar um cidadão consciente, crítico, competente e 
proativo, é preciso compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, em todos 
os seus aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos e estéticos. Deste modo, a educação 
nunca é neutra, ela reflete necessariamente a ideologia de quem com ela trabalha, podendo ser 
reprodutora da ideologia dominante ou questionadora desta ideologia. 
 
Este projeto compreende o conhecimento como fruto de um processo dinâmico e permanente de 
criação e recriação dos saberes acumulados por cada indivíduo envolvido em uma totalidade histórica. 
Por outro lado, requer, também, a compreensão da problemática cultural, ambiental, econômica e 
política que o uso de plantas medicinais existente no Município de Ribeirão Branco/SP proporciona 
aos diversos atores envolvidos neste processo, especialmente a comunidade local, que necessita de 
alternativas responsáveis de inclusão social como forma de vida mais digna, justa e de cidadania.  
 
O lado formativo deste projeto, visa desencadear um processo de investigação, interpretação e 
transformação da realidade, desenvolvendo nas pessoas envolvidas a incorporação de novos valores, 
novas visões, novas práticas que permitirão incorporar comportamentos e atitudes de cidadania e 
ética. Pois entende que, as demandas educacionais não estão separadas das demandas mundiais e 
planetárias. Estas, por sua vez, exigem uma educação que tenha como foco o desenvolvimento 
humano associado ao desenvolvimento sustentável, com todos os seus problemas e desafios de 
natureza global, e que ameaçam a sobrevivência do planeta hospedeiro de nossa humanidade. 
 
A ênfase na discussão sobre o uso de plantas medicinais na universidade surge da necessidade de 
responder à demanda por novas abordagens que possibilitem o debate sobre a questão da 
sustentabilidade, tendo como base a concepção de educação e formação de sujeitos conscientes e a 
possibilidade de desenvolvimento de possibilidades à solução na busca da inclusão social das 
comunidades locais. 
 
Questões como as do uso de plantas medicinais pelas comunidades que são investigadas pelos 
cientistas, discutidas e questionadas por diversas áreas do conhecimento e retornam para a sociedade 
sob a forma de propostas sistematizadas, que mais tarde serão utilizadas pelos profissionais da 
educação através de diversas didáticas. Dessa forma, é relevante a necessidade de verificar se a 
abordagem da etnobotânica em âmbito científico proporciona a aprendizagem significativa dos 
alunos e o desenvolvimento de valores e atitudes que favoreçam a construção de uma cultura 
comprometida com a ética e a intervenção na realidade. 
 
Além disto, o conhecimento gerado por meio da pesquisa, ensino e extensão contemplados no 
projeto deve ser valorizado por ações que viabilizem o uso desses recursos pela comunidade onde o 
mesmo está inserido.  As ações devem ser fundamentadas na realidade desta comunidade, de forma 
regional e global, possibilitando o desenvolvimento de práticas conjuntas, nas quais as pessoas 
envolvidas possam se reconhecer como elementos fundamentais do processo. Desta forma, este 



projeto, compreende os princípios de parceria e acolhimento, pois extensão significa – neste caso – 
“fazer com a comunidade” e não “para a comunidade”. 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
3.1. A Biodiversidade Brasileira 
 
A biodiversidade ou diversidade biológica refere-se à variedade de formas de vida presente na Terra 
(diversidade de espécies), aos genes que as constituem (diversidade genética) e aos ecossistemas das 
quais fazem parte (diversidade de ecossistemas) (Primack & Rodrigues, 2001). Os problemas 
ambientais estão entre os inúmeros problemas que a humanidade criou como conseqüência de sua 
busca incessante por evolução e desenvolvimento (Mendonça, 2003). Para Wilson (2008), o declínio 
da biodiversidade da Terra é uma conseqüência de múltiplos fatores que foram intensificados pela 
atividade humana, sendo estes: perda de habitats, presença de espécies invasoras, poluição, 
crescimento demográfico  e exploração excessiva de recursos naturais. Soma-se a estes problemas a 
perda do conhecimento, acumulado por milênios, sobre o uso medicinal tradicional das plantas 
destes ambientes pelas populações a eles associadas (Guerra & Nodari, 2004).  
 
O reconhecimento de que os recursos naturais do planeta são finitos e que o uso indiscriminado 
deles compromete a sobrevivência e aspirações humanas são centrais à questão do desenvolvimento 
sustentável e conduzem à necessidade de se implantar estratégias de conservação da biodiversidade 
(Fonseca, 2007). No entanto, é necessário um conceito interdisciplinar capaz de coordenar fatores 
tão distintos quanto as pesquisas de ponta, que devem ser constantemente intensificadas, os 
processos de informação e educação livres, a interpretação lúdica dos militantes, e finalmente a 
revelação objetiva da repartição dos recursos à luz de uma percepção melhorada das necessidades de 
todos os grupos humanos que habitam o planeta (Dansereau, 1999). Para que sejam desenvolvidas 
tais compreensões no âmbito educacional, é necessário que a ação pedagógica inclua uma discussão 
multidimensional da ciência, na qual os conhecimentos científicos sejam entendidos na sua história, 
natureza e relação com a sociedade (Penick, 1998), criando condições para que os alunos aprendam 
conteúdos que sejam instrumentos para a compreensão crítica da realidade e das relações 
fundamentais ao exercício da cidadania (Brasil, 1999). 
 
A sustentabilidade da biodiversidade necessita de soluções apropriadas que requerem a 
complementaridade e a sinergia de saberes e métodos de diversas áreas do conhecimento. Contudo, 
isto não é suficiente. O estudo da biodiversidade é também uma realidade compartilhada e 
vivenciada pelas pessoas no seu dia-a-dia, em um contexto cultural determinado, no qual obtém 
significados particulares. Desta forma, para definir e propor soluções para a sustentabilidade da 
biodiversidade, deve-se considerar também as crenças e os saberes de tipos distintos. É necessário 
favorecer um diálogo verdadeiro entre os saberes diversos: tradicionais, cotidianos, empíricos, humanos 
e de outras formas de vida, confrontando-os e complementando-os com os saberes científicos. Este 
projeto contempla determinados saberes distintos, inseridos na totalidade dos processos educativos 
formal e informal, conforme descritos a seguir. 
 
3.2. A Educação e o Conjunto de Saberes  
 
É necessário considerar que a natureza e o universo não constituem simplesmente o conjunto de 
objetos existentes, como pensava a ciência moderna. Constituem sim uma teia de relações, em 
constante interação. Os seres que interagem deixam de ser apenas objetos. Eles se fazem sujeitos, 
sempre relacionados e interconectados, formando um complexo sistema de inter-retro-relações 
(Boff, 1997). Para, Leff (2003), “a complexidade ambiental inaugura uma nova reflexão sobre a natureza do ser, 
do saber e do conhecer, sobre a hibridização de conhecimentos na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade; sobre 
o diálogo de saberes e a inserção da subjetividade, dos valores e dos interesses nas tomadas de decisão e nas estratégias 
de apropriação da natureza.” 



 
Dentro deste contexto, é de se esperar que a Educação não possa ser desconsiderada, e que deva ser 
entendida como um processo pedagógico que conduz o indivíduo na expressão de suas 
potencialidades, e também que conjuga uma série de meios e métodos para desenvolver no 
educando sua capacidade crítica, seu espírito de iniciativa e seu senso de responsabilidade (Vieira & 
D’Elia, 2000). Portanto, “a reorientação da educação com um todo com vistas à sustentabilidade envolve todos os 
níveis de educação, formal e informal, em todos os países. O conceito de sustentabilidade compreende não apenas o meio 
ambiente, mas também pobreza, população, saúde, segurança alimentar, democracia, direitos humanos e paz. A 
sustentabilidade é, em última análise, um imperativo moral e ético no qual a diversidade cultural e o conhecimento 
tradicional precisam ser respeitados. Para tanto, referir-se à sustentabilidade requer um direcionamento interdisciplinar 
e holístico, que reúna diferentes disciplinas e instituições, ao mesmo tempo em que respeita suas distintas identidades.” 
(UNESCO, 1998). 
 
A educação para a sustentabilidade é um processo de aprendizagem permanente, baseado no 
respeito a todas as formas de vida. Afirma, também, valores e ações que contribuem para a 
transformação humana e social e para a preservação dos recursos naturais do planeta; estimula a 
formação de sociedades mais justas, ecologicamente equilibradas e que conservem entre si relações 
de interdependência e diversidade. Desta forma, o desenvolvimento precisa ser economicamente 
factível, ecologicamente apropriado, socialmente justo, culturalmente eqüitativo, respeitoso e sem 
discriminação (Instituto Jatobás, 2007).  
 
Compactuando com a afirmação de Paulo Freire (1998) de que “é preciso fazer a leitura do texto e do 
contexto”, este projeto procura relacionar o conhecimento teórico (o texto) com a prática sobre a 
realidade (o contexto), em que os resultados esperados não se limitem apenas à aquisição de 
conhecimentos, mas principalmente à formação e mudança de valores de cada pessoa envolvida. O 
projeto, enquanto ação política, embasada nas diversidades sociais, econômicas e ambientais, não 
deve ficar apenas no nível de consciência dos indivíduos, mas deve dar origem às práticas efetivas 
para a melhoria da qualidade de vida para toda a coletividade e para a sustentabilidade da 
biodiversidade. 
 
Acrescenta-se ainda que a proposta deste projeto vai ao encontro dos “princípios do conhecimento” 
preconizados por Morin (2007), que menciona: “A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com 
as disciplinas impede frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser substituída por um 
modo de conhecimento capaz de apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto.” 
 
Pelas dimensões inter-multi-transdiciplinares que o projeto apresenta, o conteúdo visto em sala de 
aula não é o único elemento educativo para a preparação dos alunos participantes, pois o acréscimo 
dos saberes adquiridos por meio da pesquisa e das vivências comunitárias fará com que os mesmos 
criem uma postura proativa, reflexiva, crítica e questionadora, preparando-os com novas atitudes e 
mentalidades, capazes de compreender as complexas inter-relações entre os processos objetivos e 
subjetivos do seu mundo.  
 
3.3. O Saber da Ciência e as Plantas Medicinais 
 
Segundo Di Stasi (1996), há uma necessidade urgente de coletar e documentar as plantas medicinais 
existentes no Brasil, pois os diversos livros sobre etnobotânica estão disponíveis, porém, o 
conhecimento sobre a etnofarmacologia é insuficiente para suportar pesquisas interdisciplinares. 
Vieira (2003) menciona ainda que é necessário o incentivo à pesquisa e à catalogação de tais 
variedades, no sentido de conhecer para otimizar o uso adequado e, sobretudo, proteger e conservar 
esse patrimônio genético de nosso país. Além disto, é preciso buscar uma nova abordagem nas 
atividades de bioprospecção e biotecnologia, que considere tratar-se de uma área de intersecção 
entre saberes muito diversos em seus métodos, concepções e resultados, mas que podem cooperar 
democrática e produtivamente, desde que seu relacionamento seja pautado por princípios éticos de 



mútuo respeito e compartilhamento de informações em linguagem acessível aos diferentes 
especialistas e leigos envolvidos (cuja posição varia conforme o tipo de conhecimento enfocado). É 
a “abordagem transcultural compartilhada” da biodiversidade e do conhecimento científico, mágico, 
tradicional ou local (Vargas & Almeida, 2006). 
 
As Universidades são os centros de excelência para formação de profissionais altamente capacitados 
nas diversas áreas relacionadas à pesquisa e ao desenvolvimento de novos medicamentos. A 
descoberta de novos medicamentos tem caráter multidisciplinar.  A implantação das diretrizes 
curriculares, de forma a assegurar as decorrências transformadoras de sua concepção, podem ser um 
novo e eficiente mecanismo de aperfeiçoamento da formação e renovação do papel da Universidade 
junto à Sociedade. Podem se constituir num meio de diálogo entre os diferentes setores, visando à 
inovação competitiva do setor produtivo, a sustentabilidade de programas sociais e a maior inclusão 
social das regiões onde atuam (CGEE, 2003). 
 
Portanto, a vocação da universidade, tal como a concebemos, é a do comprometimento com a sua 
realidade, seja imediata, na sua região e no seu país, como ainda, no âmbito regional e internacional. 
Como “antena sensível”, capta as grandes tendências, discussões e alternativas do mundo em que 
vivemos, oferecendo sua contribuição para a busca de um novo perfil de desenvolvimento. 
 
3.4. O Saber das Comunidades Locais  
 
O Brasil possui uma incalculável riqueza de tradições, costumes e traços culturais que ainda 
perduram, especialmente nas sociedades tradicionais. As plantas são a identidade de um conjunto de 
pessoas, pois refletem o que são, o que pensam e suas relações com o que os cerca (Medeiros et al., 
2004). Desta forma, o uso de plantas para fins terapêuticos está inserido em um contexto social e 
ecológico, de modo que muitas das peculiaridades deste emprego só podem ser entendidas neste 
contexto (Ambiente Brasil, 2005). 
 
O conhecimento dito “tradicional” ou “local” pode ser entendido simplesmente como saberes 
populares adquiridos ao longo do tempo a respeito do ciclo de reprodução das plantas e dos animais, 
ou ainda sobre propriedades úteis de determinadas espécies da fauna e da flora para funções 
relacionadas à alimentação, à medicina e outras atividades sociais. É o resultado de um processo de 
acumulação informal de experiências e conhecimentos empíricos de longa duração. Portanto, sendo 
parte integrante do patrimônio cultural comum aos povos e grupos sociais envolvidos, tal 
conhecimento possui caráter difuso, pois não pertence a este ou aquele segmento, mas à 
comunidade como um todo (Vargas & Almeida, 2006). Os autores comentam ainda que, este 
conjunto de saberes demonstra não só a riqueza cultural destas populações, mas também sua 
capacidade de adaptação ao meio em que vivem. Desta forma, a exploração desenfreada dos 
recursos biológicos do habitat de tais comunidades leva não somente à degradação da biodiversidade 
local, mas favorece a deterioração  da identidade cultural dos povos que dela dependem. 
 
Di Stasi (1996) comenta que, as populações, principalmente os moradores da zona rural, guardam 
heranças de conhecimentos e procedimentos relativos ao uso de plantas. Muitas  destas plantas são 
utilizadas com fins terapêuticos, pois a maioria dos pequenos produtores rurais não dispõem de 
recursos financeiros necessários para utilizar outra fonte de atendimento médico.  
 
Contemplar os saberes regionais, locais e comunitários, é convergir em uma reflexão mais ampla da 
realidade. Esta reflexão situa-nos como cidadãos e cidadãs, que devem reivindicar e exercer os seus 
direitos de habitar um ambiente propício para desenvolver nossas atividades sócio-culturais, 
intelectuais e, principalmente, humanas (Vieira, 2003). 
 
Há um rico conhecimento tradicional e ampla diversidade de espécies vegetais para serem 
reconhecidos e valorizados pela comunidade acadêmica-científica, por órgãos governamentais e 



outros setores da sociedade, e neste sentido este projeto aponta informações e critérios que podem 
ser uma base a ser expandida por meio do uso de plantas pelas comunidades, mesmo em outras 
regiões do país, e enfatiza a valorização dos conhecimentos tradicionais nos esforços de conservação 
da biodiversidade, gestão e promoção da saúde ambiental e da qualidade de vida das populações  
como alternativa de  inclusão social. 
 

 
4. OBJETIVOS 
 
O resgate da cultura local possui significado bastante amplo, pois envolve um grande número de 
variáveis e distintos saberes que interagem simultaneamente. Dentro desta complexidade de 
variáveis e saberes este projeto tem por objetivos:  

 
4.1.1. Geral  
 
Reorientar a ação da comunidade local do Município de Ribeirão Branco, para o estabelecimento de 
uma nova relação de conservação dos recursos naturais por meio do manejo sustentável das plantas 
medicinais como alternativa de melhoria de vida, no contexto da inclusão social. 
 
4.1.2. Específicos  
 
Os objetivos específicos são: 
− propiciar o desenvolvimento de ações educativas no sentido de promover mudança de paradigmas 

sobre o significado da sustentabilidade dos recursos naturais, especialmente, àquelas relacionadas 
ao uso das plantas com fins medicinais; 

− catalogar as espécies vegetais utilizadas para fins medicinais de comunidades locais; 
− colaborar para o conhecimento etnobotânico das plantas brasileiras; 
− subsidiar, a partir do levantamentos etnobotânico, o arranjo produtivo local das plantas medicinais 

no Município de Ribeirão Branco. 
 

 
5. METODOLOGIA 

 
5.1.  Área de Atuação do Projeto 

 
O projeto será desenvolvimento na Região Sudoeste do Estado de São Paulo, Município de Ribeirão 
Branco (Fig.1). A Região Sudoeste do Estado de São Paulo manteve-se à margem do 
desenvolvimento observado no restante do Estado, devido, em parte, às características do meio 
natural, sobretudo o relevo, uma barreira física que dificulta sua ocupação. É notório o grau de 
isolamento de suas populações e a estagnação econômica (ENGECORPS, 1992), com as atividades 
das populações baseadas na pesca rudimentar, exploração de madeiras e fibras e agricultura de 
subsistência (Silva, 1986).  
 
A agricultura é a base de suporte para a região, porém os conflitos fundiários desestimulam novos 
investimentos na região, além de existirem agravantes, tais como a falta de tecnologias apropriadas, 
que condicionam uma baixa qualidade da produção, até a comercialização dos produtos por 
intermediários, devido à falta de infraestrutura. Outras atividades econômicas são representadas 
principalmente pela mineração, agropecuária, pesca e extrativismo, sendo que o último ocorre 
atualmente, em geral, de forma clandestina, com extração de palmito, madeira, plantas ornamentais e 
medicinais, geralmente nas áreas de remanescentes da Mata Atlântica.  
 
Apesar de estar localizada na metade do caminho entre São Paulo e Curitiba, dois dos Estados mais 
ricos e industrializados do país, a região do Sudoeste/SP onde ocorrerá este projeto, possui imensas 



contradições: índices de analfabetismo e de desemprego equiparados aos do agreste nordestino, ao 
lado da maior área preservada de Mata Atlântica no Brasil. A acentuada pobreza, aliada à 
urbanização e à precária infra-estrutura sanitária, amplifica essas contradições. Acrescenta-se ainda 
que os municípios onde será realizado o projeto apresentam os piores IDH (PNUD, 2000). 
 

 
Figura 1. Localização do Município de Ribeirão Branco, Estado de São Paulo 
 
5.2.  Natureza Metodológica 
 
A metodologia qualitativa a ser adotada procura privilegiar instrumentos educativos e participativos, 
que permitem aos atores envolvidos tornarem-se sujeitos do processo, resgatando e valorizando os 
distintos saberes, buscando o exercício do protagonismo e da cidadania, na perspectiva da 
sustentabilidade dos recursos naturais e da inclusão social. Desta forma, o projeto buscará “navegar” 
pelos vários tipos de saberes, por meio da pesquisa-ação (Thiollent, 2008). Segundo este autor, a 
pesquisa-ação busca aproximar a produção teórica da prática, na medida que envolve na pesquisa 
os agentes sociais afetados na condição de sujeitos do conhecimento. O autor comenta ainda que, a 
pesquisa-ação é concebida e realizada com estreita associação com uma ação ou com a resolução 
de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, proporcionando um leque de 
possibilidades de trabalho que podem ser encaminhadas através de uma tomada de consciência e/ou 
produção coletiva do saber.  
 
A pesquisa de campo envolverá, principalmente, a “imersão” dos participantes no contexto da 
comunidade local, envolvendo duas etapas. A etapa inicial (Envolvimento com a Comunidade) 
é representada pela inserção dos participantes na comunidade, tendo em vista o reconhecimento da 
área de atuação, a identificação das características e necessidades da região e consequente análise das 
possibilidades de colaboração. O levantamento será feito por entrevistas semi-estruturadas, análise 
documental e bibliográfica. Esta etapa é a fase mais difícil e longa do projeto e, também, a mais 
importante, pois dela dependem todas as atividades subseqüentes. É justamente na inter-relação 
universidade-comunidade que se forma a base para o desenvolvimento das ações conjuntas. A segunda 
etapa (Pesquisa Básica) envolve o levantamento etnobotânico e representa um período de intenso 
contato com a comunidade, permitindo de um lado, a recuperação de parte do conhecimento 
correlato entre as plantas utilizadas e aquelas de uso medicinal pela comunidade e, de outro o 
reconhecimento e valorização desta cultura pelos habitantes locais. O levantamento etnobotânico 
seguirá os procedimentos metodológicos utilizados por Rodrigues & Otsuka (2011) e por Silva 
(2003). 
 
6. INCLUSÃO SOCIAL 
 
A proposta de Educação que este projeto contempla tem como abordagem permanente a 
construção coletiva do conhecimento, numa perspectiva crítica. Como o público do projeto são 



pessoas oriundas de diferentes realidades, possuidores de histórias de vida, saberes e escolaridades 
diferenciados, não se pode conceber a relação educando - educador como uma simples transferência de 
informações e conceitos. Principalmente, porque, um dos objetivos estratégicos é o de possibilitar 
ao educando compreender-se como sujeito histórico. Ou seja, ao final dos Percursos Formativos, o 
que se almeja é que os educandos possam ampliar as possibilidades de inserção e/ou permanência 
no Mundo em um outro patamar e organizar-se na comunidade, nos locais de trabalho, assim como 
nos diversos segmentos da sociedade, para fomentar ações coletivas em busca da melhoria das 
condições de vida para todos. Por outro lado, a incorporação dos saberes locais em todas as fases de 
implementação deste projeto, enriquece os processos de gestão e administração ajustando-os à 
realidade e condições locais, proporcionando desse modo, a autonomia e independência da 
comunidade para a condução do projeto, e seu potencial multiplicador para outras realidades. 
 
Este projeto atenderá, inicialmente, as pessoas da comunidade local que já possuem e/ou trabalham 
com o uso de plantas medicinais na localidade de estudo. São pessoas com maior vulnerabilidade 
social, isto é, pertencentes às famílias de baixa renda, sem acesso a educação profissional.  
 
Está prevista a formação de parcerias para a realização do projeto, entre outras, podemos citar: a 
Prefeitura do Município de Ribeirão Branco, com suas Secretarias, especialmente, as Secretarias de 
Saúde e da Agricultura; o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Guapiara e 
Ribeirão Branco; o Parque Tecnológico da Região Sudoeste de São Paulo; o Consórcio Nacional de 
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD); a Federação dos Agricultores 
Familiares do Estado de São Paulo (FAF), Instituto de Tecnologia Assessoria Comunitária e 
Extensão Rural (ITACER); o Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos (CEE) e as 
lideranças de comunidades isoladas da região.  
 
Finalizando, a proposta deste projeto compreende o conhecimento como fruto de um processo 
dinâmico e permanente de criação e recriação dos saberes acumulados por cada indivíduo envolvido 
em uma totalidade histórica. Desta forma, a realidade é tomada como uma totalidade em suas 
múltiplas dimensões. As vivências e os conhecimentos acumulados pelos educandos são pontos de 
partida para a construção de novos conhecimentos. O processo formativo, desta maneira, visa 
desencadear um processo de investigação, interpretação e transformação da realidade. 
 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
 
Este projeto terá uma abrangência de março de 2015 a março de 2016. O plano de atividades 
incluirá os critérios mencionados na tabela abaixo e sua respectiva duração temporal. 
 

Atividades 1º.Sem. 2º.Sem. 3º.Sem. 
1 Complementação da Revisão Bibliográfica X X X 
2 Envolvimento com a Comunidade X X  
3 Critério e Seleção dos entrevistados X   

4 
Elaboração do Instrumento para a coleta de 
dado 

X   

5 Entrevistas com a comunidade X X  
6 Tabulação dos Dados Levantados  X X  
7 Análise dos Resultados  X X 
8 Relatório Final e Divulgação dos Resultados  X X 

 
 
Os procedimentos (1, 3, 4, 6, 7 e 8) serão realizados nas dependências da Universidade Federal de 
São Paulo, no Campus de Osasco e nas dependências do Centro de Estudos Etnobotânicos e 
Etnofarmacológicos da Universidade Federal de São Paulo, no Campus de Diadema.  A coleta de 
dados será realizado junto à comunidade local no Município de Ribeirão Branco. Os resultados 



serão divulgados por meio de publicações científicas e apresentações junto às instituições 
acadêmicas, governamentais, à comunidade do Município de Ribeirão Branco, entre outras.  

 
8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
O acompanhamento e avaliação se dará por produtos, com o envolvimento da equipe executora, 
dos discentes bolsistas e voluntários envolvidos no projeto e das parcerias firmadas, sendo estes: 
 
- relatórios a serem entregues à Proex e à Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, com o relato de 
todas as atividades realizadas pelo projeto; 
- artigos científicos; 
− publicações de diversas natureza (flyers, mídia digital, impressa e falada) elaborados em parceria 

com a Prefeitura de Ribeirão Branco explicitando a relevância do projeto, suas ações e resultados 
para a comunidade local;  

− participação em eventos científicos e comunitários para a divulgação das ações/resultados do 
projeto; 

− tabulação dos dados contendo todas as informações levantadas neste projeto visando subsidiar 
arranjo produtivo local das plantas medicinais no Município de Ribeirão Branco; 

− está previsto a realização de dois Workshops para as pessoas que participarão do projeto, sendo 
um para sensibilizá-los e prepará-los para o entendimento e comprometimento com o projeto e, 
outro para a apresentação dos resultados finais. 

 
É importante mencionar que o docente coordenador deste projeto se reunirá periodicamente com 
os discentes para discutir sobre o seu desempenho, pontualidade, assiduidade nas reuniões, 
elaboração de material e comprometimento geral com as atividades do projeto.  
 
Adicionalmente, também serão agendadas reuniões periódicas com os parceiros envolvidos no 
projeto, para verificação da evolução do mesmo. 
 
Salienta-se ainda que, os resultados desta pesquisa deverão alinhar-se com a bibliografia disponível 
sobre o tema, o que proporcionará um volume crítico e comparativo de informações a ser analisado 
pelo meio científico, contribuindo para as futuras investigações no campo de atuação entre a 
etnobotânica e as comunidades locais. 
 

 
9. EQUIPE EXECUTORA 
 
Profa. Dra. Liége Mariel Petroni (Coordenadora) 
 
Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo. Possui graduação em Ciências Biológicas 
pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-doutorado em Administração de Empresas pela 
Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo e mestrado em 
Biociências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Programa 
Multidisciplinar de Gestão e Educação para a Sustentabilidade (GES). Chefe da Divisão de Gestão 
Ambiental, UNIFESP, Campus Osasco. Experiência profissional nas áreas de Sustentabilidade, 
Gestão Ambiental, Educação para a Sustentabilidade, Gestão de Pessoas, Responsabilidade 
Socioambiental e Biologia da Conservação.  
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9891000096497224 
 
Profa. Dra. Eliana Rodrigues 
 
Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (1991), mestrado em 
Geografia Física pela Universidade de São Paulo (1997), doutorado e pós-doutorado em Ciências 



pela Universidade Federal de São Paulo (2001 e 2010). Atualmente é Professor Adjunto IV da 
Universidade Federal de São Paulo - Campus Diadema onde coordena as atividades do Centro de 
Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos (CEE) e o curso de Graduação em Ciências 
Ambientais. É orientadora permanente do Programa em Análise Ambiental Integrada da UNIFESP. 
É Assessora &quot;ad hoc&quot; da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) e parecerista de diversas revistas nacionais e estrangeiras. Entre 1994 e 2001 realizou seis 
levantamentos etnobotânicos e/ou etnofarmacológicos entre diversas culturas e em diferentes 
biomas brasileiros. Desenvolve projetos na área de plantas e animais utilizados com fins alimentares, 
medicinais e/ou tóxicos por culturas do passado e do presente; seja para incrementar o 
entendimento da relação homem x natureza, quanto para a indicação de potenciais bioativos e 
avaliação dos riscos à saúde pública envolvidos no seu uso. Desenvolveu ainda projeto na área de 
zoofarmacognosia, buscando maior entendimento na relação entre primatas e as plantas medicinais. 
Atualmente tem buscado maior entendimento na relação uso e manejo tradicional na perspectiva da 
etnobotância. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2830288889321370 
 

 
10. INFRA-ESTRUTURA 

 
O projeto conta com o apoio da Universidade Federal de São Paulo, Campus de Osasco e  de 
Diadema, para o desenvolvimento dos procedimentos descritos no item 7 relacionados ao 
Cronograma de execução e Plano de atividades. Além disto, contará com a parceria e as instalações 
da Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, assim como, com o Parque Tecnológico da Região 
Sudoeste de São Paulo objetivando a busca de informações necessárias para a validação dos dados 
levantados junto à comunidade local. 
 
 
11. NÚMERO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 
 
04 Bolsas. A necessidade do número de bolsas deve-se ao fato da existência de um número 
relativamente extenso de dados a serem levantados e analisados. 
 
 
12. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 
 
O bolsista terá atuação em todas as fases do projeto descritas no item 7 (Cronograma de Execução), 
colaborando com (1) a revisão bibliográfica; (2) participando do levantamento de dados junto à 
comunidade; (3) tabulando e analisando os dados obtidos; (4) contribuindo com a entrega do 
relatório final e a divulgação dos resultados por meio de artigos científicos, participação em eventos 
acadêmicos e realização de eventos. 
 
 
13.      ÁREA TEMÁTICA (ÁREAS E LINHAS DE EXTENSÃO):  

 
Principal: Meio Ambiente 
Secundária: Educação 

 
 
14.       LINHA PROGRAMÁTICA 
            Meio Ambiente e Saúde 
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