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RESUMO: A extensão rural tem a função de humanizar as ciências agrárias,
interligar os diversos conhecimentos em prol de processos de capacitação
humana das populações, principalmente aquelas com importância agrícola.
Neste papel é conveniente que o extensionista ou técnico-educador trilhe por
projetos e interaja com grupos para fortalecer atividades com importância para a
qualidade de vida da comunidade. O trabalho com apoio a formação e
capacitação do grupo da Pastoral da Saúde na produção de medicamentos
fitoterápicos no município de Pontalinda começaram em 1996. Com a interação
e diálogos com os membros voluntários da Pastoral da Saúde, foi iniciada no
viveiro municipal a farmácia viva com uma variedade de espécies para coleta de
folhas pela população e produção de mudas. Foram realizadas visitas nas casas
de moradia e em propriedades rurais para incentivo ao cultivo, ao uso, e a
importância das plantas medicinais. Articulações com Unidade de Saúde
Municipal para transferência de conhecimentos aos agentes de saúde, e
interligação com o trabalho da Pastoral da Saúde foram promovidas o
aprofundamento e aprimoramento da legislação pertinente e vigente e
fortalecimento na gestão municipal. No ano de 2019, foi revitalizado o projeto
com capacitações, rodas de conversas, e instalação da horta medicinal na Casa
da Agricultura, onde ocorreu um dia de campo para conhecimento das plantas
medicinais e suas finalidades. Dentro do exposto, a Extensão Rural estabeleceu
atividades que viabilizaram trabalho, renda, convivência, e absorvendo
ensinamentos dessas experiências, e fortalecendo a comunidade local na
continuidade da valorização e dos saberes das plantas medicinais.
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