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O BEM-ESTAR RELACIONADO ÀS PLANTAS: UM ESTUDO ETNOBOTÂNICO DAS 

ESPÉCIES USADAS NA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE UMA 
COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE MAQUINÉ, RS. Lidiane Fernandes da Luz, 

Carolina Michelon Terme, Joana Braun Bassi, Gabriela Coelho de Souza, Rumi Regina Kubo (orient.) (UFRGS). 

O uso de plantas pelas sociedades humanas remete ao próprio surgimento da espécie, que sempre se utilizou dos 

recursos vegetais como fonte de alimento, cura, fabricação de diversos materiais entre outros uso culturais. 

Atualmente, com o afastamento das populações humanas do meio natural, resta às populações do meio rural uma 

relação mais estreita com as plantas e todo o seu conhecimento associado. Neste contexto, vários estudos foram 

realizados com a comunidade rural de Maquiné-RS, a fim de entender a relação entre essas populações e o meio em 

que vivem, através do uso sustentável das espécies vegetais (ANAMA/DESMA-UFRGS). E é nesta interação 

sustentável das populações humanas com a natureza, que surge uma nova forma de pensar o bem-estar, deslocada do 

padrão de consumo presente na sociedade contemporânea, e que tem como principal componente o acesso de uma 

comunidade às suas mais diversas práticas culturais, pretendendo, assim, aliar a preservação de áreas de grande 

diversidade biológica com um implemento da qualidade de vida da população que habita essas localidades. Este 
estudo, que abrange parte da zona rural de Maquiné, pretende verificar o conceito local de bem-estar e a importância 

das plantas neste contexto. Para tanto serão realizadas dinâmicas em grupo e entrevistas semi-estruturadas a fim de 

obter uma lista de plantas que estejam relacionadas à qualidade de vida local, seus usos, funções e saberes 

associados. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho consiste no levantamento tanto local quanto da 

sociedade em geral desse conhecimento tradicional e da importância da manutenção do acesso às práticas que o 

constituem, as quais, muitas vezes, são negligenciadas pela legislação conservacionista vigente ou sociedade 

abrangente. 
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