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RESUMO 

O presente trabalho deriva de uma pesquisa participante sobre as práticas medicinais populares 

de sujeitos participantes do Centro de Convivência do Idoso- CCI, enfatizando as suas 

implicações no meio ambiente tendo em vista a preservação da cultura local do município. Para 

isto, desenvolveu-se atividades voltadas para as práticas de medicina popular e preservação 

ambiental, tendo participação da comunidade. Os dados foram coletados por meio de estudos 

bibliográficos, observação, aplicação de questionário e depoimentos, sendo analisados de forma 

descritiva e crítica. A pesquisa foi realizada com os moradores, acima de quarenta e cinco anos 

de idade, da cidade de Uibaí – Bahia, acerca da medicina popular, da flora e da fauna local.  A 

pesquisa foi realizada no ano de 2016 e foi composta de pesquisa de campo, leitura e fichamento 

de bibliografias que retratam a educação ambiental e os aspectos culturais, práticas de educação 

ambiental e análise de dados. O Centro de Convivência do idoso atende diariamente oitenta 

idosos que buscam no espaço a prática de exercícios físicos e terapias psicológicas. Dentre os 

participantes enquadram-se pessoas de 45 a 86 anos de idade que vem se livrando 

paulatinamente do uso de remédios farmacêuticos por meio da prática de atividades 

socioeducativas. Este trabalho envolve uma abordagem qualiquantitativa devido à sua 

abrangência e por possuir elementos de análise qualitativa e quantitativa (GUNTHER, 2006). 

Foi realizado mediante pesquisa participante que normalmente está presente dentro dos 

movimentos sociais (BRANDÃO, 2005; FREIRE, 1996; GADOTI, 2000). O reconhecimento 

deste tipo de pesquisa se dá em grupos sociais emergentes e/ou a serviço deles. A pesquisa 

participante direciona-se como um método de ação científica, um momento de trabalho ou 

instrumento popular de grande dimensão política e pedagógica, normalmente mais amplo e de 

maior grandiosidade que a própria pesquisa. Segundo Brandão (2005, pág. 261) em relação à 

pesquisa participante, “deve-se partir da realidade concreta da vida cotidiana dos próprios 

participantes individuais e coletivos do processo, em suas diferentes dimensões e interações”. 

Nesta dinâmica, o conhecimento popular e o científico se aproximam dando uma articulação 

crítica, apresentando um terceiro conhecimento, conforme Brandão “novo e transformador”. 

Minayo (2003) e Gandin (2000), muito contribuíram para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, coleta e análise de dados, porque defendem a pesquisa integrada envolvendo 

pesquisadores e sujeitos pesquisados. O questionário possuía questões para informação de 

dados pessoais, ambientais e culturais, bem como a relação dos entrevistados com estes temas. 

Depois de finalizado esta parte, a pesquisa voltava-se ao mérito deste estudo, que é a descrição 

de receitas, enfermidade e principais instrumentos da natureza utilizados para o tratamento 

destas doenças. Vale ressaltar que muitas foram as histórias introduzidas durante a aplicação 

do questionário. Assim, para uma melhor compreensão dos participantes foi feita uma 

explanação a respeito da temática que seria trabalhada para que todos os participantes do grupo 

compreendessem a proposta do trabalho. Neste sentido, foram aplicados os questionários. 

Dentre as oitenta pessoas da terceira idade, aqui intitulada de melhor idade, que fazem parte do 
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projeto, todas responderam ao questionário com consentimento. Este trabalho social está 

presente no município há mais de cinco anos e tem em vista o alcance de resultados satisfatórios 

para melhoria de vida dos participantes. Segundo os dirigentes do CCI, espera-se que os 

participantes melhorem a autoestima, diminuam as enfermidades e consequentemente o uso de 

medicamentos.  Durante a exposição dos questionários, a opinião dos participantes sempre se 

fez presente, partindo da ideia de que este é o perfil do tipo de pesquisa aqui adotado, um 

momento de construção coletiva. Segundo Brandão (2005, pág. 263), “na maior parte dos 

casos, a pesquisa participante é um momento de trabalhos de educação popular realizados 

juntos com e a serviço de comunidades, grupos e movimentos sociais, em geral populares”. A 

realização das atividades permitia que os sujeitos participantes se sentissem responsáveis pela 

execução das propostas, o que, conforme Brandão (2005) referencia-se à pesquisa participante. 

Dentre os entrevistados predominou-se o gênero feminino. Verifica-se que o número de pessoas 

do gênero masculino nos programas de saúde é extremamente reduzido, o que para maioria dos 

participantes, pode representar como uma questão cultural local de machismo. Segundo 

considerações de algumas senhoras durante aplicação de questionários, algumas expressões das 

suas esposas, exemplificam o número reduzido de pessoas do gênero masculino em atividades 

de saúde coletiva: “isso é coisa de mulher” e “homem que é homem não adoece”. Outro dado 

pertinente relacionado à cultura local, também citado na aplicação de questionários, é que a 

maioria das atividades medicinais populares são desenvolvidas por mulheres, por assemelhar-

se a uma prática doméstica. É válido ressaltar que no município as atividades do lar 

normalmente são desenvolvidas por mulheres e que, os homens, na maioria das vezes, 

visualizam o compromisso familiar apenas em sustentar a casa com mantimentos para 

alimentação e higiene, conforme depoimentos emitidos pela maioria das senhoras durante a 

execução da atividade, como o trecho a seguir: “o de lá de casa serve apenas para fornecer 

comida, mas não lava o prato que come”. Outro aspecto relevante é que a maioria das senhoras 

presentes no espaço tratam os esposos com a expressão “o de lá de casa” e afirmaram que os 

cônjuges não se sentem felizes com a participação delas no projeto. Observou-se que durante a 

atividade que todos os participantes utilizam diariamente a medicina alternativa, normalmente 

para a fabricação de chás para o combate e/ou minimização dos efeitos da hipertensão e do 

diabetes. Neste sentido, foi evidenciado que alguns médicos vindos de Cuba, participantes do 

Programa Mais Médicos do Governo Federal, incentivam esta prática do uso de chá de ervas 

para tais enfermidades. Isto pode contribuir para o fortalecimento do uso da medicina 

preventiva pela população local (município de Uibaí) onde os serviços de saúde ainda são 

voltados precariamente para a cura das enfermidades em geral, no que diz respeito ao uso da 

medicina alternativa. O desenvolvimento destas atividades tem permitido aos participantes um 

sentimento de importância e valorização e, nas equipes de saúde do município, tem colocado 

em pauta a discussão do tema entre os profissionais. Dentre os pesquisados apenas 20% vivem 

com rendas oriundas do Programa Bolsa família, não chegando ao valor de um salário mínimo. 

Os demais 35% vivem com uma renda de um a dois salários e 45% de três a cinco. A partir da 

análise dos questionários em relação à renda, verificou-se que a maioria dos entrevistados que 

possuem o menor valor de renda mensal, que não chega a um salário mínimo, utiliza com mais 

frequência da medicina popular/alternativa, alegando preços altos em medicamentos da 

indústria farmacêutica. É válido ressaltar que o Ministério da Saúde valoriza estas ações e até 

propagam o seu uso, informações estas contidas no BRASIL (2012). Após os dados 

apresentados em relação a gênero e idade, verificou-se que todos os participantes utilizam da 

medicina alternativa para tratamento de enfermidades, alternativa esta que se faz presente em 

algumas poucas unidades de saúde do país, segundo informações do estudo dos autores Nagai 

e Queiroz (2008) que detalham este tipo de experiência. Seguindo, todos afirmaram utilizar 
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deste instrumento e possuir em seus quintais uma série de materiais necessários para a 

produção. Comumente tomam chás e utilizam cascas de plantas para realização de gargarejo. 

Não houve nenhum caso de reações adversas relatados por pacientes durante o uso de qualquer 

elemento da flora uibaienses. Por mais que seja uma atividade até orientada pelo Ministério da 

Saúde, segundo Nagai e Queiroz (2008) muitas unidades de saúde do país não favorecem 

momentos de educação permanente dentro das equipes de saúde, o que fortalece ainda mais o 

distanciamento de profissionais da saúde da utilização de tratamentos naturais à base de ervas, 

da sabedoria popular. Essa situação é presente em todo o país, sendo um número bastante 

reduzido de profissionais que utilizam destas esferas em espaços públicos de tratamento para a 

população. As principais espécies apresentadas pelos participantes da pesquisa para uso de 

chás, gargarejo e outras formas de uso foram a erva cidreira, capim santo, caatinga de porco, 

laranjeira, maracujá, pitanga, hortelã, alecrim, eucalipto, erva doce, limão, pata de vaca, boldo, 

goiabeira, abacateiro, agrião, alho, alfavaca, cumadinha, aroeira, quebra facão e folha de cana. 

Estas espécies foram citadas de acordo com a utilização para tratamento de algumas 

enfermidades a exemplo de dor de cabeça, gripe, pressão alta, diabetes, queima (azia), 

inflamação, diarreia, gazes, nervosismo, entre outras enfermidades do mesmo gênero. É válido 

ressaltar que as nomenclaturas das espécies e doenças foram apresentadas aqui de acordo a 

forma popular utilizada pelos participantes da pesquisa.  Todos os presentes afirmaram já ter 

extraído da natureza materiais para a fabricação de medicamentos. Quando questionados em 

relação ao desgaste ambiental, nenhum dos participantes via as atitudes como uma forma 

equivocada de lidar com a natureza. Segundo alguns depoimentos, a ideia de retirar da natureza 

para uso medicinal não é vista como agressão à biodiversidade, que de acordo com o Fundo 

Mundial para Natureza, a Biodiversidade (2010) caracteriza-se pela riqueza da vida na terra, 

pela grande quantidade de animais, plantas e microorganismos existentes no planeta que juntos 

constituem o meio ambiente. Nas duas últimas décadas a temática tem sido alvo de grandes 

discussões, principalmente no que se refere ao processo de renovação/revitalização dos recursos 

naturais, fauna e flora existentes. Como advoga Spazziani e Gonçalves (2005) o ecossistema é 

o ponto de partida para compreender a cultura de um povo, o que reforça a necessidade do 

estudo das espécies da fauna e flora locais para a compreensão da cultura local. No desenrolar 

das atividades, foi visualizado a presença de marcos históricos durante toda a execução dos 

questionários, por se tratar de alternativas medicinais presentes em toda a história da 

comunidade. À medida que os participantes apresentavam a descrição das receitas iam contando 

histórias reais, casos e demais contos que rememoravam às práticas medicinais até então 

existentes. Como afirma Brandão (2005), os aspectos históricos sempre se fazem presentes em 

atividades como estas, de maneira que a participação da comunidade se faz necessária por esta 

ser detentora deste saber popular tradicional. É válido ressaltar que Brandão (2005) apresenta-

se coerente quando define que não se conhece apenas o que se transforma, afinal esta ideia 

apresenta-se extremamente equivocada nos diais atuais.  Existem muitos elementos, por 

exemplo, relacionados aos saberes populares que muito auxiliariam a medicina, mas que 

permanecem intactos, sem as alterações que na maioria das vezes desvirtuariam da ideia inicial 

das coisas. Neste contexto é preciso que a ciência seja desenvolvida com base nos saberes 

populares. Advoga Chassot (2011) que a ciência deve ser vista como uma linguagem, a 

linguagem da ciência e que, deve-se buscar entender as coisas mais simples, afinal é delas que 

se extrai grandes resultados. Acrescenta Gadotti (2000) neste contexto a ideia de se pensar o 

mundo a partir da vida cotidiana dos sujeitos sociais. Isto é, pensar na possibilidade de a ciência 

dialogar com outras culturas. Este trabalho com pesquisa participativa direciona-se à educação 

popular, por esta se fazer presente nos movimentos sociais de empoderamento e emancipação 

dos sujeitos sociais. Neste propósito de educação os conhecimentos empíricos tornam-se 
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fundamentais no processo de construção dos saberes.  A exemplo disso tem-se a experiência 

com o público do CCI que expõe suas opiniões e saberes para crescimento coletivo. Práticas 

como estas, segundo Santos e Costa-Pinto (2005), visa o fortalecimento dos sujeitos sociais, a 

elevação da autoestima, entre outros aspectos que promovem o protagonismo dos envolvidos. 

Outro aspecto relevante apresentado pelos participantes do CCI é que a prática da medicina 

popular/ alternativa está inteiramente ligada com a superstição.  Comumente os discursos 

apresentados faziam referência a aspectos milagrosos, sobrenaturais. O relato da senhora 

J.R.F.M, 82 anos de idade, faz referência a esta questão cultural ainda tão presente na 

localidade, “tomei várias vezes chá de lagartixa viva, curava tudo que era doença. ” A partir 

deste depoimento é possível visualizar a existência de elementos supersticiosos na narrativa, o 

que defende Percília (2015) ser de fundamental importância no estudo da cultura de um povo. 

Isto pode ser resgatado de forma crítica mediante atividades de educação ambiental, como essas 

desenvolvidas pelos pesquisadores. Outro aspecto relevante é que outros participantes 

afirmaram já ter utilizado deste mesmo tratamento e obtido sucesso na diminuição dos sintomas 

da enfermidade.  Estes relatos fazem referência à ideia de simplicidade apontada por Chassot 

(2011) enquanto instrumentos fundamentais para o desenvolvimento da ciência que devem ser 

vistos e valorizados. Outro momento de grande importância durante a execução das atividades 

foi a socialização das receitas, à medida que cada sujeito ia dialogando, muitos outros se 

mostravam agraciados com a demonstração de novas formas de tratamento. O que parecia ser 

extremamente comum a todos surpreendeu aos participantes, que enriqueceram o conhecimento 

a respeito dos diversos tratamentos a enfermidades. Como define Viezzer (2005), este processo 

de construção do conhecimento torna-se fundamental, afinal é aqui que os sujeitos começam a 

compreender, analisar, criticar e avaliar as aprendizagens diversas e, de forma empírica, 

repassar os conhecimentos adquiridos. A partir da execução de uma pesquisa como esta vê-se 

como são grandiosas as aprendizagens conquistadas, de maneira que além dos conteúdos 

envolvidos, evidencia-se a existência de um fortalecimento das relações humanas. Para o grupo 

envolvido, as aprendizagens conquistadas a partir do conhecimento popular, de experiências 

vivenciadas por meio do senso comum, bem como por intermédio dos livros e atividades 

práticas foram de significativa importância por tratar-se de uma aprendizagem necessária à vida 

humana. Reforça aqui a ideia apresentada por Lopes (2003) que criticar o senso comum é uma 

forma de menosprezá-lo. Pesquisadores experienciaram situações de aprendizagens que muitas 

vezes estão distantes da sala de aula. Durante a exposição de práticas com a medicina alternativa 

sempre surgiam casos supersticiosos para o tratamento de enfermidades. Ficou evidente que 

muitos dos presentes já utilizaram de tratamentos que envolvem crendices a partir de animais 

presentes na fauna local. As formas de cura apresentadas para estas enfermidades, sempre foram 

associadas a alguma oração, à crendice apontada por Percília (2015). Diante dos resultados 

obtidos, percebeu-se a grande importância deste estudo para a preservação e manutenção da 

cultura popular do município. Os sujeitos envolvidos em pesquisas desta natureza passam por 

um processo de empoderamento social e valorização dos hábitos culturais. Isto pode sinalizar 

a iniciação de um processo de emancipação dos sujeitos envolvidos nestas atividades, pois a 

pesquisa cumpri na prática a função social da informação, como contribuição para o 

enfrentamento dos problemas do dia a dia (enfermidades, degradação do meio ambiente e 

valorização dos saberes) com reflexos na melhoria na qualidade do ambiente e de vida dos 

munícipes (LOUREIRO, 2003; GUIMARÃES, 2004), como ilustram o excerto a seguir: 

“nunca pensei que um dia faria isso”, “estou melhorando o ambiente para meus netos” e “será 

que comeremos os frutos destas plantas?”. Estas foram frases proferidas (depoimentos) pelas 

senhoras participantes do plantio de mudas realizado após a pesquisa. Por meio das análises 

aqui prestadas, percebe-se que a medicina popular e/ou tradicional faz parte da cultura popular 
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de um povo. As aprendizagens vivenciadas ao longo da vida dos sujeitos sociais são 

fundamentais para o tratamento de enfermidades e melhoria de vida. Assim, faz-se necessário 

que os espaços acadêmicos, principalmente nos cursos superiores de formação em saúde, 

trabalhem com estas temáticas fortalecendo o uso da fitoterapia. Como afirma Antônio, Tesser 

e Pires (2013) a formação em medicina alternativa ainda é um tanto precária e por vezes até 

inexistente para profissionais da saúde.  

 

Palavras chave: Medicina alternativa, Cultura popular, Idosos, Educação ambiental. 
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