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A UTILIZAÇÃO DA FITOTERAPIA NA ESCOLA: AVALIAÇÃO DO 
CONTEÚDO FITOTERÁPICO NOS LIVROS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

 

Elias Abrão Neto 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo identificar a importância da utilização e cultivo 

das plantas medicinais e o envolvimento e importância delas no processo de ensino 

aprendizado. A pesquisa foi realizada por meio de revisão literária de forma 

exploratória e qualitativa. A utilização de plantas medicinais para o tratamento de 

doenças existe há muito tempo, seu uso pode melhora a saúde pública devido ser 

de mais fácil acesso e de baixo custo. Foram criadas políticas públicas para auxiliar 

o uso de plantas medicinais, reforçado por diretrizes que apoia o estudo e 

divulgação do uso das mesmas. O tema saúde esta relacionado com o uso de 

plantas medicinais, uma vez que proporcionam melhoras na saúde pública, este é 

um ponto abordado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Por fim, observa-se 

com tal estudo que o homem sempre utilizou as plantas medicinais para o 

tratamento de enfermos e por isto é importante incentivar seu estudo e cultivo, além 

que a abordagem do uso de plantas medicinais no currículo escolar aproxima o 

homem da natureza, fazendo com que perceba que a natureza não é um objeto 

descartável e sim de uso importante para a manutenção da vida. 

 

Palavras-chave: Cultivo. Plantas. Saúde. Educação. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to identify the extent of the use and cultivation of medicinal plants 

and involvement and their importance in the teaching learning process. The survey 

was conducted through literature review of exploratory and qualitative way. The use 

of medicinal plants for the treatment of diseases has long existed, its use can 

improve public health because it is easier to access and inexpensive. Public policies 

are intended to help the use of medicinal plants, reinforced by guidelines which 

supports the study and promotion of the use of the same. The health issue is related 

to the use of medicinal plants, as they provide improvements in public health, this is 

an issue addressed by the National Curriculum Standards. It is concluded with such 

a study that man has always used medicinal plants for treating the sick and for this 

reason it is important to encourage its study and cultivation, in addition to the 

approach of using medicinal plants in the school curriculum brings man closer to 

nature, making You realize that nature is not a disposable object, but important use 

for the maintenance of life. 

 

Keywords: Crops. Plants. Health. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso terapêutico de plantas medicinais é uma prática originada da cultura 

tradicional dos povos, presente desde os períodos mais remotos da história da 

humanidade e que se mantém nos dias atuais, ocupando importante espaço no 

tratamento de inúmeros distúrbios que afetam a saúde dos indivíduos (LEITE, 2008). 

Desde a antiguidade, diversos estudiosos dedicaram-se a descrever, em seus 

múltiplos aspectos, a utilização das plantas medicinais como um recurso terapêutico, 

como o tratado Rig Veda(4500- 1600 a.C),  um dos quatro  livros  sagrados do  

Vedismo;  o  Tibetano  Rgyud-bzhi   (1600 a.C) e o de Tebas, que descreve  

setecentas espécies  de plantas (UNESCO,  1974). 

A diversidade  vegetal  brasileira  é estimada  como uma das maiores  do 

mundo e é composta par milhares de espécies, distribuídas  em seis  biomas.  Em 

Minas Gerais, 41% do território encontra-se em área de mata atlântica,  2% de 

caatinga  e 57% de cerrado. Esta é uma condição propícia ao desenvolvimento de 

pesquisas (IBGE, 2004). 

Os livros do sétimo ano foram elencados, pois o conteúdo é integrante, 

segundo os CBC’s (CONTEÚDO BÁSICO COMUM) devem ser tratados nessa série. 

Devido a ampla utilização das plantas medicinais   e  fitoterápicos   por  populações 

em diversas partes do mundo (80%), a Organização   Mundial   de   Saúde   (OMS) 

em 1978, passou a reconhecer e endossar oficialmente a sua utilização (OMS, 

1978). 

A partir de um Iongo processo histórico, o homem aprendeu a reconhecer e a 

distinguir as plantas que poderiam servir como alimento ou mesmo auxiliar na 

prevenção e cura de doenças, daquelas que possuíam um efeito tóxico ou nocivo. O 

conhecimento acumulado, passado  não  apenas  através  de  tratados, mas pela 

transmissão  oral, de uma geração a  outra,   trouxe   importantes   contribuições 

para   a   certificação    e   a   descoberta    de muitos medicamentos utilizados em 

nossa sociedade. 

Pelos avanços mencionados, a implantação  de projetos  que  incluam  o uso 

de plantas  medicinais  e fitoterápicos  no Sistema Ùnico de Saúde (SUS) revela-se 

importante,  por possibilitar a ampliação das opções terapêuticas,  por valorizar  e 
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resgatar o conhecimento  tradicional  além de expandir a cadeia produtiva de plantas 

medicinais e fitoterápicos,  gerando mais emprego e renda. 

Diante do exposto, percebe-se que a fitoterapia é de ampla importância, no 

entanto, percebe-se que é pouco difundida na escola, local onde a troca de 

conhecimentos é usual, e acredita-se ainda que o seu debate, no contexto escolar 

deva ser melhor aplicado. 

Essa necessidade de uma melhor aplicação deste conteúdo vem do fto da 

fitoterapia poder ser usada não apenas em tratamentos de desequilíbrios diversos 

como também na prevenção dos mesmos, porém isso só pode ser corretamente 

aplicado quando se existe uma instrução a cerca dos conhecimentos específicos da 

fitoterapia, sejam eles obtidos pelo meio científico ou pelo senso comum. 

Portanto, a implantação desta área de conhecimento no meio educacional é 

fundamental para a manutenção da saúde da população, evitando desequilíbrios e 

distúrbios e ainda favorecendo o retorno de conhecimentos culturais muitas vezes 

esquecidos.  

 O objetivo deste trabalho é avaliar a aplicação do conteúdo de fitoterapia e 

plantas medicinais através da Identificação em livros didáticos do 7º ano do ensino 

fundamental a existência de conteúdo relacionado, bem assim sua aplicação e 

contextualização. Paralelo a este objetivo geral busca-se aqui refletir, sob o âmbito 

das políticas públicas de educação e de práticas integrativas e complementares, a 

valorização do conhecimento popular relacionado ao uso de plantas de valor 

terapêutico bem como seu correto uso e fazer uma abordagem acerca dos usos 

mais comuns de plantas medicinais no contexto escolar, apresentando suas 

vantagens e desvantagens.  
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2 Materiais e Métodos 

 

A pesquisa foi divida em duas fases: 1) por meio de revisão literária, de 

natureza qualitativa, com utilização de livros, artigos científicos, monografias, 

dissertações, teses, revistas. Tais obras foram adquiridas por meio de empréstimos 

de livros de bibliotecas, sites da internet como o Scielo, Lilacs, Google, utilizando-se 

para busca palavras chaves como: fitoterapia, plantas medicinais, educação básica, 

OMS. Os materiais publicados ou registrados foram do período de 2000 a 2015, 

preferencialmente. 2) Na tentativa de avaliar o potencial das ferramentas 

metodológicas da Etnofarmacologia como recurso de incentivo e interesse ao 

conteúdo disciplinar das aulas de Ciências, foram analisados livros da disciplina de 

Ciências Naturais do 7º ano do ensino fundamental para verificação de presença de 

conteúdos relacionados às plantas medicinais no contexto da Educação Ambiental e 

Programas de Saúde, foram avaliadas coleções de livros didáticos que são adotados 

nas escolas brasileiras fornecidos pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), 

onde os livros foram fichados, analisados em seu conteúdo de botânica e foram 

adotados os seguintes padrões: a) Divisão curricular do tema, b) tratativa do tema 

fitoterapia; c) tipo de abordagem. Cabe salientar que os livros são do acervo 

permanente do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – Unidade 

Patos de Minas.  
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3 Revisão de Literatura 

 

3.1 A Fitoterapia na Escola 

 

A Educação Ambiental como formação e exercício da cidadania, refere-se 

como uma nova forma de encarar a relação do ser humano com a natureza, 

baseada numa nova ética, que pressupõe outros valores morais e uma forma 

diferente de ver o mundo e os seres humanos. O ser humano faz parte de uma 

sociedade organizada, sua relação com a natureza é parte integrante da cultura 

desenvolvida e praticada no meio em que vive. A natureza não deve ser vista pelo 

ser humano como objeto de manipulação e sim como veículo de aprendizagem, 

onde preservar o meio ambiente é sinônimo de responsabilidade e crescimento 

(JACOBI, 2003).  

Considerando-se a importância da Educação Ambiental nos processos de 

mudança de comportamento da humanidade, reconhece-se como a ferramenta mais 

eficiente para a conscientização ambiental e consequentemente a mudança de 

postura do ser humano frente ao ambiente. Nesse sentido, a utilização de plantas 

medicinais pela comunidade, apresenta-se como mais um campo de atuação da 

Educação Ambiental, tendo vistas a preservação das espécies, a reaproximação do 

ser humano da natureza e a conservação do conhecimento popular transmitido por 

meio dos tempos (FAVILLA; HOPPE, 2011).  

O tema Plantas Medicinais está relacionado à saúde e tem ligação direta com 

a qualidade de vida da população humana, e é um dos temas estruturadores dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais complementares. Tal documento demonstra a 

importância de uma abordagem na qual o aluno se depare com a realidade social e, 

neste caso, avalie como o acesso a serviços de saúde tem sido restrito a uma 

pequena parcela da população, exigindo uma postura crítica e reivindicativa dos 

seus direitos (BRASIL, 2002). 

 O educador ao selecionar conteúdos no qual estão envolvidos o contexto 

social, cultural e político próprio da comunidade, parte da prática cotidiana de seus 

representantes e procura, em uma abordagem participativa e integrada, construir 

elementos que ressaltem a cultura popular adaptando-os à sua prática pedagógica. 

A relação do tema Plantas Medicinais a conteúdos curriculares para o ensino 
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fundamental e médio, possibilita algumas abordagens em relação à Química e à 

Biologia que poderiam ser utilizadas de forma interdisciplinar (SILVA; AGUIAR; 

MEDEIROS, 2000). 

 

Os processos extrativos de plantas medicinais baseiam-se em 

diversos mecanismos físico-químicos tais como, difusão, diluição, 

fatores cinéticos de reação (temperatura, tempo de aquecimento, 

superfície de contato, natureza do reagente), pressão de vapor, 

pressão osmótica etc.[...] Outro enfoque recai sobre o estudo dos 

vegetais. Tal conteúdo pode ser preenchido pelas plantas medicinais, 

abordando-se as suas características físicas, partes empregadas 

para fazer determinado medicamento fitoterápico, indicações 

terapêuticas, relatos de experiências do uso das ervas medicinais 

vividas pelos alunos, entre outras estratégias de ensino, com o 

objetivo de socializar este importante aspecto da cultura popular 

(SILVA; AGUIAR; MEDEIROS, 2000). 

 

Crianças em contato com o verde demonstram um comportamento mais 

harmonioso e maior consciência em preservar o ambiente onde vivem, a 

implantação de espaços verdes medicinais nas escolas públicas visando à 

orientação da qualidade de vida dos envolvidos e a transformação individual e 

coletiva da comunidade. Pois um espaço verde medicinal dentro da escola torna- se 

um ambiente público e de uso coletivo, que permite que as espécies ali cultivadas 

sejam utilizadas para tratar doenças simples, mas, além disso, desenvolve nos 

indivíduos que delas usufruem a responsabilidade de mantê-las e preservá-las 

(MATOS; QUEIROZ, 2009).  

A horta na escola é um laboratório vivo, capaz de promover estudos, 

pesquisas, debates e atividades sobre a questão ambiental, alimentar e nutricional, 

além de estimular o trabalho pedagógico dinâmico, participativo, prazeroso, inter e 

transdisciplinar. O espaço utilizado para o cultivo de hortaliças e plantas medicinais 

pode se transformar em um espaço para as diversas experiências de ensino no 

currículo do aluno e do educador (BRASIL, 2007). 

As atividades envolvidas na implantação da horta medicinal na escola estreita 

a relação entre o homem e o meio ambiente num exercício de cidadania e interação 

de conhecimentos. É um espaço democrático, à medida que todos os envolvidos, 
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como alunos, familiares e comunidade escolar, são mobilizados pelo seu processo 

de implantação. Acrescente-se que a horta escolar e a relação desta coma 

participação comunitária pode tornar-se um eixo articulador com ricas possibilidades 

de atividades pedagógicas. Na horta, todas as atividades realizadas, são vistas 

como excelentes recursos pedagógicos, que facilitam o educador no processo 

ensino-aprendizagem. As tarefas são realizadas conjuntamente e é necessário 

aprender a trabalhar em grupo com pessoas com gostos e habilidades diferentes 

(FERNANDES, 2005). 

As populações possuem uma proximidade muito grande com o meio a sua 

volta, isto ocorre, dentre outros motivos, pela necessidade de exploração do meio, 

de recursos que serão utilizados para as mais variadas finalidades. Algumas 

características desejáveis das plantas medicinais são suas eficácias, baixo risco de 

uso, assim como reprodutibilidade e constância de sua qualidade (TOLEDO. et al. 

2003).  

As vantagens conseguidas no tratamento com plantas medicinais são 

inegáveis e a excelente relação entre custo e benefício, ou seja, ação biológica 

eficaz com baixa toxicidade e efeitos colaterais devem ser aproveitados, uma vez 

que a natureza oferece gratuitamente a cura ou melhora de doenças, sendo esta 

terapia já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OZAKI; DUARTE, 

2006). 

 

 

3.2 DO SENSO COMUM AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

O Brasil é reconhecido por sua biodiversidade. Essa riqueza biológica torna-

se ainda mais importante porque está aliada à uma sociodiversidade que envolve 

vários povos e comunidades, com visões, saberes e práticas culturais próprias. Na 

questão do uso terapêutico das plantas, esses saberes e práticas estão 

intrinsecamente relacionados aos territórios e seus recursos naturais, como parte 

integrante da reprodução sociocultural e econômica desses povos e comunidades.  

Neste sentido, é imprescindível promover o resgate, o reconhecimento e a 

valorização das práticas tradicionais e populares de uso de plantas medicinais e 
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remédios caseiros, como elementos para a promoção da saúde, conforme preconiza 

a Organização Mundial da Saúde. 

O Brasil, com seu vasto patrimônio genético e sua diversidade cultural, tem a 

oportunidade para estabelecer um modelo de desenvolvimento próprio e autônomo 

na área de plantas medicinais e fitoterápicos, que prime pelo uso sustentável da 

biodiversidade, respeite princípios éticos, compromissos internacionais assumidos – 

Convenção sobre Diversidade Biológica, e promova a geração de riquezas com 

inclusão social. Para tanto, é essencial que sejam implementadas medidas 

relacionadas ao vínculo entre o acesso ao patrimônio genético e o procedimento de 

pedido de patentes. Os atores interessados devem ser esclarecidos sobre os 

mecanismos governamentais de proteção à propriedade do conhecimento tradicional 

associado e à propriedade intelectual, conforme seus interesses específicos. 

Devido ao crescente interesse da sociedade pela oferta de plantas medicinais 

e fitoterápicos  no sistema  de saúde brasileiro, as três esferas  de governo  se 

mobilizaram, nas   ultimas   décadas,    para   fomentar    o estudo e a produção de 

documentos  que expressasse essa vontade. 

Atualmente, as  principais  referências que    norteiam   o   desenvolvimento    de 

ações e programas de Plantas Medicinais e Fitoterapia na saúde pública são: 

 

 Política Nacional de Práticas lntegrativas e Complementares no SUS, Portaria 

n° 971, de 03 de maio de 2006, do Ministério da Saúde. Essa Política 

contempla diretrizes, ações e responsabilidades dos entes federais, estaduais 

e municipais para   inserção  de   serviços   relacionados, entre  outras 

práticas,  as plantas  medicinais e a fitoterapia, voltados para o cuidado 

continuado, humanizado  e integral em saúde. 

 Política Nacional de Plantas Medicinais  e Fitoterápicos, Decreto Presidencial 

n° 5813, de  22  de  junho  de  2006, que traz diretrizes  para desenvolvimento 

da cadeia produtiva de plantas medicinais  e fitoterápicos. 

 Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), Portaria 

lnterministerial n° 2960/2008, que estabelece  ações  pelos diversos parceiros, 

em torno de objetivos comuns voltados a garantia  do acesso  seguro  e uso 

racional de plantas medicinais e fitoterápicos, ao desenvolvimento de    

tecnologias e inovações,  assim   como   ao  fortalecimento das  cadeias  e  
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dos  arranjos  produtivos, ao uso sustentável da biodiversidade brasileira e ao 

desenvolvimento do Complexo  Produtivo (BRASIL,  2008). 

 Política Estadual de Práticas lntegrativas e Complementares, Resolução SES-

MG 1885, de 27 de maio de 2009, que aprova a Política Estadual de Práticas 

lntegrativas e Complementares. 

 Farmácia Viva, portaria n°886, de 20 de  abril de 2010, que institui a Farmácia 

Viva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Formulário de Fitoterápico, publicação da Farmacopéia Brasileira, que traz 83 

monografias, como infusões, xaropes e pomadas. O conjunto destes 

trabalhos, elaborados  a partir de estudos baseados em evidências cientificas  

e segundo  critérios  de apurado 

Embora as plantas medicinais sejam amplamente utilizadas, o seu preparo em 

forma  de  chá  requer  cuidados  essenciais, tendo em vista evitar os efeitos 

indesejáveis. Para tanto, faz-se necessária a adoção de critérios  para  a aquisição  

correta  da planta até a sua administração,  quais sejam: 

Conhecer a identidade da planta, tendo em vista que uma mesma espécie pede 

ser conhecida por nomes populares diversos. Por isso existem os nomes científicos, 

que são únicos e específicos para cada planta. A espécie Melissa officinalis e Lippia 

alba, podem ser conhecidas pelos nomes populares de erva cidreira,  citronela ou 

melissa. 

As plantas possuem princípios ativos que são responsáveis pelo efeito 

terapêutico. Essas substâncias concentram-se em alguma parte específica da planta 

- folhas, flores, caules, frutos ou raízes - em função da espécie. Conhecer a parte da 

planta que será utilizada evita quadros de intoxicações ou falência no tratamento. 

Verificar a procedência da planta e descartar as plantas mofadas, velhas, com 

animais ou que tenham se desenvolvido próximas a fossas, lixos, esgotos, locais 

tratados com agrotóxicos ou beira de estradas. 

A colheita e uma etapa importante  e o melhor período para realizar tal 

procedimento e pela manhã, após a evaporação  completa do  orvalho  da  noite,  ou  

no  fim  da  tarde. Deve se evitar colher plantas molhadas pela chuva ou orvalho, 

pois a umidade em excesso dificulta a secagem e propicia a contaminação 

microbiana. 
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Caso as plantas sejam conservadas e armazenadas logo após a colheita, elas 

deverão ser secas a  sombra, em Iugar ventilado,   protegido   de  insetos   e  poeira. 

Em seguida, devem ser guardadas em frascos limpos, secas e com tampa.    

Não se recomenda armazenar por muito tempo, devido a perda das substâncias 

ativas e a possibilidade de contaminação. 

Precisa se evitar a ingestão de preparados  a base de plantas medicinais com outros 

medicamentos ou plantas, pais podem ocorrer interações indesejáveis que  causam  

danos à saúde. 

Visando diminuir erros na utilização e uma ampliação da disponibilidade de 

conhecimentos acerca de plantas medicinais e fitoterápicos, o Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) no item 3.2.1. Sistema de ensino 

regular,  técnico, pós-médio, sistema S, universidades, incubadoras de empresas e 

redes de assistência técnica, prevê como método de ação realizar propostas junto 

ao MEC a inserção do tema Plantas Medicinais no ensino formal em todos os níveis. 

 
 

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TRATO COM AS PLANTAS 

MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 

 

 

No Brasil há um apoio aos estudos e implantação do uso medicinal de 

determinadas plantas, sendo que atualmente, os principais instrumentos norteadores 

para o desenvolvimento das ações e programas com plantas medicinais e fitoterapia 

são: a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, com 

diretrizes e linhas de ação para “Plantas Medicinais e Fitoterapia no SUS”, e a 

“Política Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico”, com abrangência da cadeia 

produtiva de plantas medicinais e fitoterápicas. Essas políticas foram formuladas em 

consonância com as recomendações da OMS, os princípios e diretrizes do SUS, o 

potencial e oportunidades que o Brasil oferece para o desenvolvimento do setor, a 

demanda da população brasileira pela oferta dos produtos e serviços na rede pública 

e pela necessidade de normatização das experiências existentes no SUS (AMARAL; 

RODRIGUES, 2012).  

O Ministério da Saúde, segundo Soler (2001) afirma que no âmbito das suas 

diretrizes para o desenvolvimento tecnológico preconiza: deverá ser continuado e 
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expandido o apoio a pesquisas que visem o aproveitamento do potencial terapêutico 

da flora e fauna nacionais, enfatizando a certificação de suas propriedades 

medicamentosas. 

E em relação a essa questão, ou seja, das políticas públicas para as diretrizes 

em relação ao uso legal da medicação por plantas medicinais, Soler (2001) expõe: 

 

No âmbito do Ministério da Saúde, a formulação de políticas 
desenvolve-se mediante a adoção de metodologia apropriada 
baseada num processo que favoreça a construção de propostas de 
forma participativa. Esse processo está representado, em especial, 
pela coleta e sistematização de subsídios básicos, interna e 
externamente ao Ministério, a partir dos quais é estruturado um 
documento inicial, destinado a servir de matéria prima para 
discussões em diferentes instâncias. Entre as instâncias consultadas 
estão os vários órgãos do próprio Ministério, os demais gestores do 
Sistema Único de Saúde - SUS, os segmentos diretamente 
envolvidos com o assunto objeto da política e a população em geral, 
mediante a participação conferida pela Lei 8.142/90 ao Conselho 
Nacional de Saúde, instância que, em nível federal, tem o papel de 
atuar "na formulação de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde" (SOLER, 2001, p. 8). 

É importante que o governo não apenas crie leis e normas ou incentive o 

desenvolvimento de projetos com foco na produção de plantas medicinais, mas que 

ele próprio crie possibilidades para que isso ocorra de forma organizada e 

sustentável, sempre levando em consideração o acesso e disponibilização para 

todos, mas principalmente para as famílias mais carentes financeiramente e também 

de informação e conhecimento.  

 

Há um equívoco no entendimento das diretrizes de organismos como 
a OMS em relação ao incentivo à Fitoterapia e um consequente 
desvio tanto na definição de políticas públicas quanto na formação 
dos profissionais. Quando se afirma que cerca de 60% da população 
se utiliza da Fitoterapia e este dado é confrontado com os valores 
referentes ao acesso ao medicamento, fica claro que a Fitoterapia de 
que se fala não se restringe à clínica, que se ocupa de 
medicamentos fitoterápicos industrializados, mas principalmente da 
informal, também denominada popular ou tradicional, principalmente 
ligada à automedicação e, portanto marginalizada no contexto 
denominado científico. Entretanto, esta prática necessita do apoio e 
empenho da comunidade acadêmica-científica, no sentido de orientar 
no correto uso e manejo das plantas medicinais visando otimizar os 
resultados desta prática fitoterápica e minimizar os efeitos 
indesejados, motivo pelo qual há tantos documentos internacionais e 
nacionais frisando a necessidade do investimento de ações nesta 
área (FONTE, 2004, p. 3- 4). 
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No entanto que os cidadãos conscientes não deixem isso somente a cargo 

do governo, mas que cada um faça a sua parte em prol do bem da saúde de todos, 

pois conforme apresenta Fonte (2004): 

 

Apesar de sustentar-se em história milenar, a infra-estrutura para a 
pesquisa em medicina tradicional está muito menos desenvolvida 
que a de medicina convencional. Apenas 25 dos 191 países 
membros da OMS têm desenvolvido políticas referentes à medicina 
tradicional e/ou complementar e alternativa, sendo que o Brasil não 
figura neste pequeno grupo. Entretanto, tem havido um apelo 
insistente e crescente, nos dias atuais, para que se determine a 
inocuidade e eficácia desta prática, sendo frisado como importante 
que se preste apoio à criação de infra-estrutura apropriada no âmbito 
acadêmico e em outras instituições (FONTE, 2004, p. 5). 

 

 

3.3.1 Diretrizes 

 

 

O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Políticas da Saúde, conforme 

discorre Soler (2001), criou seis Diretrizes Básicas para a implantação do estudo e 

divulgação do uso de plantas Medicinais no país, as quais busca ordenar, organizar 

esse processo a fim de que ocorra de forma legalizada e todos possam 

seguramente usufruir desse bem. 

 

1. Estabelecer a Relação Nacional de Medicamentos Fitoterápicos 
para a Atenção Básica; 
2. Estimular a produção nacional de medicamentos fitoterápicos 
conforme critérios técnico científicos; 
3. Estabelecer uma política de formação, capacitação e qualificação 
de recursos humanos para o uso racional de medicamentos 
fitoterápicos; 
4. Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos 
fitoterápicos, priorizando a biodiversidade do país; 
5. Resgatar, valorizar, embasar cientificamente e validar o 
conhecimento, a produção e o uso popular de plantas medicinais e 
organizar banco de dados contendo informações sobre projetos 
realizados na área no país; 
6. Intensificar a aplicação da regulamentação sanitária dos 
medicamentos fitoterápicos (SOLER, 2001). 

 

Tais diretrizes são relevantes, pois podem auxiliar no combate à 

clandestinidade da fabricação e distribuição de medicamentos fitoterápicos. Se 
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houver uma fiscalização e o cumprimento real e diário dessas diretrizes, certamente 

que será mais fácil o combate a esse tipo de atuação clandestina e mais ainda na 

legalização de um trabalho sério e bem feito em prol da saúde da população, a partir 

do uso correto das plantas medicinais, e em observação a essas diretrizes e a 

proposta do governo, temos: 

 

A Lei 8.080/90, em seu artigo 6º, estabelece como campo de atuação 
do Sistema Único de Saúde - SUS - a "formulação da política de 
medicamentos (...) de interesse para a saúde (...)". O seu propósito é 
o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 
medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população 
àqueles considerados essenciais. A Política Nacional de 
Medicamentos (Portaria 3.196/98 MS), como parte essencial da 
Política Nacional de Saúde, constitui um dos elementos 
fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de 
promover a melhoria das condições da assistência à saúde da 
população, as quais devem ser estabelecidas através de programas 
e atividades específicas nas esferas federal, estadual e municipal. A 
referida Política estabelece, desta forma diretrizes, definindo 
prioridades relacionadas à legislação, incluindo a regulamentação, 
inspeção, controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição e 
distribuição, uso racional de medicamentos, o desenvolvimento de 
recursos humanos e também o desenvolvimento científico e 
tecnológico (SOLER, 2001, p. 8 - 9). 

 

Dentro da perspectiva de legalizar muito do que esses fármacos (ou 

pseudofármacos) produzem, Soler (2001) faz a seguinte abordagem no que tange 

ao significado de Plantas medicinais: 

 

São aquelas que tem uma história de uso tradicional como agente 
terapêutico. [...] Os fitoterápicos são medicamentos cujos 
componentes terapeuticamente ativos são exclusivamente plantas ou 
derivados vegetais (extratos, sucos, óleos, ceras, etc.), não podendo 
ter em sua composição, a inclusão de substâncias ativas isoladas, de 
qualquer origem, nem associações destas com extratos vegetais. 
Fitofármacos é fármaco (composto químico com atividade 
terapêutica) extraído de vegetais ou seus derivados (SOLER, 2001, 
p. 12-13). 

 

Como se percebe, nem toda planta ou remédio fitoterápico deve ser 

considerado natural. É preciso cautela, e principalmente que se verifique a origem 

do mesmo, que consequentemente deve ter a aprovação dos órgãos competentes e 

fiscalizadores, como o INMETRO e a ANVISA. 
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E essa cautela, essa busca por informações e orientações deve servir não 

apenas para quem lida diretamente com a fabricação ou venda de tais produtos, 

mas também as famílias, as escolas e, portanto, os professores devem se ocupar de 

forma criativa, dinâmica e atraente a discussão do tema dentro da sala de aula. E 

isso pode ser feito através de debates, de visitas de pais e avós contando histórias 

do passado que remetem ao cuidado com a saúde da família utilizando plantas de 

diversos tipos e forma de manuseio (como chás e pomadas caseiras). Também é 

possível, através da disciplina de Ciências, Biologia e em conjunto com outras, 

desenvolver um projeto de horta na escola. 

Há várias formas de se trabalhar a questão do uso correto e necessário de 

plantas medicinais, levando-se em consideração a técnica, as normas e as leis, mas 

também de forma leve, descontraída, focando no processo de ensino e 

aprendizagem da criança, do adolescente, do adulto, enfim de todos que se 

envolverem em um projeto como esse. 

A título de informação e conhecimento para a comunidade, mas 

principalmente para os professores que se dispuserem a elaborar e executar uma 

horta medicinal é interessante conhecer as proposições apresentadas no documento 

proposto pelo Ministério da Saúde o qual destaca uma relação necessária de 

parceria e critérios que ajudem a organizar a legalidade dos medicamentos 

fitoterápicos (SOLER, 2001). 

 

 

3.3.2 Produção de matéria- prima vegetal 

 

 

Em relação à produção de matéria- prima vegetal para esse fim o governo 

apresenta: 

 

a) Estimular e financiar a inovação tecnológica e a produção de 
medicamentos fitoterápicos atendendo aos critérios éticos, legais e 
ao estágio do conhecimento científico; 
b) Obrigatoriedade de obediência às boas práticas de cultivo, 
preservando a qualidade do ar, solo e água, assim como possíveis 
contaminações químicas e biológicas, de acordo com a legislação 
vigente; 
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c) Assegurar o emprego de plantas medicinais com cultivo 
sustentável e não inclusas em listas de espécies ameaçadas de 
extinção, respeitando as questões de biodiversidade; 
d) Buscar a melhoria na produção de sementes e mudas (SOLER, 
2001). 

  

Sem sombra de dúvida que com a ajuda e o apoio do governo para estimular 

a produção desse tipo de medicamento, desde que levando em consideração as 

normas vigentes no país para a prática do cultivo dessas plantas com fim específico, 

será um verdadeiro ganho para a nossa saúde. 

Mas para isso, além de uma boa fiscalização e apoio do governo, é preciso 

que haja profissionais devidamente capacitados e qualificados para a promoção da 

utilização de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Além disso, o 

incentivo à pesquisa, buscando suporte e aporte em fontes de financiamento no 

setor público e privado, articulando dessa forma, parceiros para a pesquisa e o 

desenvolvimento de tecnologias de produção e controle de qualidade de plantas 

medicinais e medicamentos fitoterápicos. 

O apoio, o fomento à pesquisa como um todo deve ser um dos pontos 

relevantes nos projetos dos governos, e no caso do estudo das plantas medicinais é 

preciso levar em consideração o resgate e a valorização do conhecimento popular, 

articulando o cultivo de plantas medicinais nos programas de agricultura familiar, por 

exemplo. 

 

 

3.3.3 Implementar a Regulamentação Sanitária dos Medicamentos 

Fitoterápicos 

 

 

a) A produção e comercialização de medicamentos fitoterápicos 
constantes da Relação Nacional de Medicamentos Fitoterápicos para 
a Atenção Básica deverá atender aos dispositivos legais referentes à 
produção de medicamentos; 
b) Promover a elaboração de um manual de normas técnicas de 
manipulação de medicamentos fitoterápicos em Farmácias-Vivas; 
c) Os medicamentos fitoterápicos produzidos e dispensados dentro 
da rede SUS, ou de forma conveniada, mediante projetos de 
pesquisa e extensão vinculados a Universidades ou Instituições de 
pesquisa, terão prazo limitado para o registro; 
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d) A produção e comercialização de medicamentos fitoterápicos em 
farmácias magistrais deverá atender às Boas Práticas de 
Manipulação e Controle de Qualidade; 
e) A produção de medicamentos fitoterápicos em laboratórios de 
produção industrial deverá atender às normas de Boas Práticas de 
Fabricação e Controle de Qualidade (SOLER, 2001). 

 

Tudo o que foi exposto até aqui é sim, de responsabilidade dos governantes. 

No entanto, como tem sido dito no decorrer deste estudo, a população também 

precisa ter sua parcela de participação nesse processo. 

Tendo em mãos informações como essas, a elaboração de uma aula 

informativa e técnica, porém atraente torna-se fácil de ser feita e executada. E 

quando há uma verdadeira parceria entre os membros da escola, a família e a 

comunidade, esse processo de ensino e aprendizagem específico se torna mais 

agradável, mais positivo, real, palpável e consistente. 

Prova disso são os inúmeros projetos com foco em hortas orgânicas e 

fitoterápicas espalhadas pelo Brasil, projetos esses elaborados por instituições das 

mais variadas e pelas escolas públicas e privadas. 

 

3.4 EDUCAÇÃO FITOTERÁPICA 

 

Não é mais possível ignorar as repercussões das ações humanas no planeta 

(JACOBI, 2003).   Neste sentido a relação entre o meio ambiente e a educação para 

a cidadania passa a assumir um papel cada vez mais relevante e desafiador, visto 

que os processos sociais vêm se complexificando e os riscos ambientais se 

intensificando. Na tentativa de solucionar essa situação, têm-se a Educação 

Ambiental que quando implementada de forma adequada, pode  proporcionar  

mudanças  de  valores  (REIGOTA,  1998),  para  estimular maior integração e 

harmonia dos indivíduos com o meio ambiente. 

A Educação Ambiental tem como objetivo a disseminação   do conhecimento 

sobre o ambiente com propósitos de utilização segura e sustentável dos recursos 

naturais e conseguinte preservação da biodiversidade (SANTOS et al., 2011). Além 

disso, pode assumir a função de conscientização com relação ao consumismo cada 

vez mais aflorado no cenário atual, podendo servir como estimulador para mudança 

de valores individuais e coletivos (JACOBI, 2003). 
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Neste sentido, a escola torna-se um espaço privilegiado para a 

implementação efetiva da Educação Ambiental, podendo estabelecer conexões e 

informações para criação de condições e alternativas que estimulem os cidadãos  a  

terem  concepções  e  posturas  ambientalmente  corretas  (LIMA, 1999). 

Dentre as ciências que podem interagir com a Educação Ambiental 

concedendo ferramentas e  possibilidades,  têm  se  a  Etnofarmacologia,  que pode 

ser entendida como o estudo dos preparados tradicionais para fins medicinais, onde 

estão inseridas as plantas medicinais (ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 2006). De 

acordo com Fernandes (2005), a Etnofarmacologia quando aliada a Educação 

Ambiental, pode apresentar uma nova dimensão ao processo educacional, 

valorizando informações que são veiculadas na informalidade das ações cotidianas 

e trazendo toda uma discussão sobre as questões ambientais, e as consequentes 

transformações de conhecimentos culturais. 

As plantas são a identidade de um conjunto de pessoas, refletindo o que são 

o que pensam e suas relações com a natureza (MEDEIROS, 2004). O conhecimento 

cultural e prático das pessoas sobre as plantas medicinais encontra-se como um dos 

alvos dessas questões. Assim a Etnofarmacologia destaca-se, pois, através de suas 

ferramentas metodológicas, pode haver o desenvolvimento de atividades de 

Educação Ambiental  (QUINTEIRO  et  al.,2013),   que   quando   inserida   no   

ambiente   escolar   servirá   como   meio disseminador das propostas de 

conservação e de sustentabilidade, levando em conta a diversidade cultural e 

biológica local (FERNANDES, 2005). 

Com base no conceito de integração entre grupos de indivíduos, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (1997), define que uma das melhores formas 

de se promover a saúde é através da escola. Isso porque, a escola é um  espaço  

social,  onde  muitas  pessoas  convivem,  aprendem  e trabalham. 

Devido ao baixo custo e fácil acesso, o uso de fitoterápicos em escolas é 

muito comum. O uso e a confiança em plantas medicinais entre o público escolar 

numa faixa etária de 8 a 16 anos é de 67,7% (CONDE et al., 2010). 

As 22 espécies de plantas medicinais mais comuns utilizadas em ambiente 

escolar, distribuídas em  nove  famílias botânicas com seus respectivos usos 

populares principais e a comparação com a Anvisa RDC n° 10 (Tabela 1). (CONDE 

et al., 2014). 
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Tabela1: Principais plantas medicinais utilizadas em ambiente escolar, com famílias 

botânicas, nomes  científicos,  nomes  vernaculares  e  respectivas  comparações  com  a  Anvisa,  

para  a validação do uso. (CONDE et al., 2014). 

 
Família  Nomenclatura científica/Origem Termo botânico   Uso principal  Validado 

Botânica  vernacular 
Lamiaceae  Mentha spicata L.  Hortelã  Calmante   - 

Mentha arvensis L.  Vique  Gripe   - 

Plectranthus  barbatus Andrews  Boldo  Indigestão  Sim 

Ocimum gratissimum L.  Alfavaca  Gripe 

Mentha pulegium L.  Poejo  Gripe 

Ocimum carnosum (Spreng.) Ligação  Erva doce  Calmante 

& Otto ex Benth 

Ocimum basilicum L.  Manjericão  Indigestão 

Rosmarinus officinalis L.  Alecrim  Curar feridas  Sim 
Asteraceae  Ageratum conyzoides (L.)L. Erva São João  Colesterol alto  - 

Mikania glomerata Spreng.  Guaco  Tosse  Sim 

Baccharis trimera (Less) DC.  Carqueja  Emagrecer   - 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) Assapeixe  Pneumonia e Gripe  Sim 

H.Rob. 
Bidens pilosa L.  Picão  Amarelão e Hepatite  Sim 

Foeniculum vulgare Mill  Funcho  Calmante e gases  Sim 

Poaceae  Cymbopogon citratus (DC) Stapf.  Capim Limão  Calmante  Sim 

Rutaceae  Ruta graveolens L.  Arruda  Conjuntivite  - 

Crassulaceae  Kalanchoe laciniata (L.) DC.  Saião  Dor de estômago  - 

Aloe vera (L.) Burm. f.  Babosa  Problemas de pele  - 
Costaceae  Costus spicatus (Jacq.) Sw.  Cana de Macaco 
 Infecção urinária  - Plantaginaceae  Plantago major L.  Transagem  Inflamação da garganta  Sim 
Phyllanthaceae  Phyllanthus tenellus Roxb.  Quebra Pedra  Pedra nos rins 

Verbenaceae  Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton  Erva cidreira  Calmante  Sim 

& P.Wilson 

 

Os resultados apontam para uma significativa coincidência entre as plantas 

do conhecimento cultural dos alunos, já que nove das 22 espécies identificadas, 

foram confirmadas diante as recomendações da Anvisa - RDC n°10. 

Foram analisados 10 livros da disciplina de Ciências Naturais co 7º ano do 

Ensino Fundamental editados e impressos de 2012 em diante para o Prograna 

Nacional do Livro Didático e destes apenas 2 fazem pequena citação sobre algo 

relacionado á fitoterapia, porém em nenhum deles o assunto é abordado de forma 

clara e orientativa. 

Em Coleção Ciências. Vida na Terra, Editora Ática, o autor cita na página 143: 

“A indústria farmacêutica também se utiliza frequentemente de 
recursos vegetais. Cerca de um em cada quatro medicamentos 
contém ingredientes extraídos de plantas” (GEWANDSZNAJDER, F. 
2013). 
  . 

 

Dos livros didáticos analisados, o livro da Coleção Oficina do Saber Ciências. 

Livro 7º ano da Editora Leya em sua página 139 cita o exemplo de uma espécie 
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vegetal terapêutica de forma bem elaborada para o público alvo. Citam o uso 

popular da planta Guaco (Mikania glomerata) e suas características botânicas. Nos 

demais livros nada referente ao tema é citado. 

Como pode-se observar, mesmo o conteúdo constando dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e das descrições do Conteúdo Básico Comum (CBC) 

para esta disciplina nesta série em específico existe praticamente uma inexistência 

do mesmo no material didático e ainda assim, em um dos livros cita apenas o uso 

industrial do mesmo e nenhuma referência nem ao uso popular ou indicação de 

preparo não industrial e nem mesmo de uma única espécie. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Os resultados permitem afirmar que existe uma não inclusão do tema Plantas 

Medicinais nos livros didáticos do Componente Curricular de Ciências Naturais nos 

livros de 7ª série mesmo este conteúdo constando dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e das descrições do Conteúdo Básico Comum (CBC) para esta 

disciplina nesta série em específico. 

Foi verificado que esta ausência se deva provavelmente a uma resistência 

para se inserir conteúdos referentes às plantas medicinais, o que justifica a 

necessidade de romper as barreiras disciplinares que dificultam reflexões 

interdisciplinares mais contundentes sobre o processo de ensino e aprendizagem 

dessas plantas, uma vez que esse tipo de estudo é importante para advertir sobre os 

perigos que estas exercem se forem utilizadas de forma incorreta. 

Verifica-se que a contribuição deste estudo para a pesquisa sobre o ensino de 

botânica e mais especificamente sobre o processo de ensino e aprendizagem de 

plantas medicinais no ensino fundamental, esta na valorização dos conhecimentos 

prévios dos alunos, pois este tema apresenta uma proposta rica em possibilidades 

para serem trabalhas até com os professores de outras disciplinas e ressalta a 

importância e alerta sobre a utilização das plantas medicinais. 
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