
 Enquanto você lê este artigo, o Auditório Ruy 
Hülse, da Unesc, está fervilhando com um público 
muito interessante. No mesmo espaço e pelos 
mesmos interesses circulam acadêmicos, professores, 
pesquisadores das áreas ambientais, biológicas, botânica, 
médica, farmácia, enfermagem, cientistas e autoridades 
públicas convidadas, representantes de ONGs e dezenas 
de voluntários da Pastoral da Saúde de diversas regiões 
do nosso Estado. Desde segunda-feira, a Unesc é centro 
de debates, exposições, palestras e mesas-redondas 
sobre ervas medicinais e convergência entre cultura 
popular (conhecimento tradicional) e conhecimento 
científico. Está acontecendo a 7ª Jornada Catarinense de 
Plantas Medicinais.

 É a segunda vez que sediamos este importante 
evento no Estado. Em 1999, organizamos sua segunda 
edição, cujo tema foi “Plantas Medicinais e Qualidade do 
Ambiente de Vida”.

 O tema desta edição da 7ª JCPM é Plantas 
Medicinais e a Interdisciplinaridade, porque se entende, 
conforme o projeto do evento, que o estudo das plantas 
medicinais permeia diferentes áreas do conhecimento 
e contextos de cultivo, utilização e práticas que podem 
interagir com o meio ambiente para intervir no processo 
de desenvolvimento sustentável e na transferência 
de conhecimento empírico de geração para geração, 

adquirido ao longo dos anos pela população usuária de 
plantas medicinais. Nesse sentido, trata-se de um evento 
de caráter interdisciplinar, o qual se realiza em conexão 
e integração com as diversas áreas que compõem a 
cadeia produtiva de Plantas Medicinais e que têm uma 
interface direta com o meio ambiente. Sendo assim, o 
projeto está voltado ao desenvolvimento e aplicação da 
Política Nacional de Plantas Medicinais e à Saúde e já se 
consolida no cenário cultural e científico do Estado com 
reflexos nacionais e até internacionais.

 Na segunda jornada (UNESC/1999) foi fundada 
a Associação Catarinense de Plantas Medicinais e, logo 
a seguir, a Câmara Setorial de Plantas Medicinais junto 
ao Conselho de Desenvolvimento Rural – Secretaria de 
Estado da Agricultura. Esta última reúne representantes 
de 27 entidades governamentais e não governamentais, 
com destaque para as Universidades, no Estado de Santa 
Catarina. 

 Afora todo o aparato institucional, vale destacar 
essa união significativa dos conhecimentos populares 
e tradicionais, indígenas e quilombolas, por exemplo, 
com a ciência. Toda a riqueza cultural milenar testada 
e assegurada pelas metodologias científicas gerando 
benefícios para a população. Sediar este evento está 
em sintonia fina com o caráter comunitário de nossa 
universidade.
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