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RESUMO 

 

 
O trabalho de conclusão de curso tem papel fundamental para o povo Gavião de Rondônia, 
principalmente quando se fala da preservação e resgate dos conhecimentos empíricos do povo e 

valorização destes conhecimentos sobre plantas medicinais. Assim, podemos garantir a 

manutenção dos conhecimentos às futuras gerações, para que os mesmos conheçam os modos de 

preparo, potencial de cura, os valores e deste modo possa vir a garantir a preservação tanto deste 

conhecimento quando do meio ambiente que nos cerca. Neste sentido, o presente trabalho teve 

como objetivo identificar e categorizar as ervas medicinais conforme os conhecimentos do povo 

Gavião. O estudo foi realizado na comunidade Cacoal, povo Gavião, município de Ji-Paraná, 

contando com aproximadamente 60 pessoas, sendo 04 idosos. Adotou-se a pesquisa qualitativa, 

utilizando-se como instrumento de coleta de dados entrevista com os sabedores mais velhos da 

Aldeia. As coletas das espécies referenciadas nas entrevistas foram realizadas na área de 

vegetação nativa da aldeia. Para identificação das espécies, utilizou-se de fotografias e 

informações morfológicas e anatômicas das plantas. A análise se baseou nas informações sobre 

as partes da planta utilizadas e suas finalidades, bem como os rituais de preparo dos remédios 

tradicionais. Observa-se um conhecimento essencial para a preservação da cultura tradicional 

sobre as plantas medicinais do povo Gavião, onde foram listadas 24 plantas com diversas 

finalidades. Neste sentido, o trabalho não tem somente a função de registrar essas plantas, mas 

sim compartilhar esse conhecimento sistematizado com toda a população da comunidade 

indígena. 

 

Palavras-chave: Plantas Medicinais, Povo Gavião, Conhecimento Tradicional. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A situação dos indígenas varia muito de um país para outro, e os sistemas de utilização e 

preparo de plantas medicinais é tão diversos quanto suas culturas. Cada povo tem seus modos 

próprios de preparar suas ervas, jeito de criar, recriar pelo jeito que compreende a natureza e o 

que ela oferece para cada sociedade. Esse modo próprio está relacionado na preparação e 

transformação de determinados tipos de plantas medicinais. 

Segundo dados do censo do IBGE realizado em 2010, a população brasileira soma 

190.755.799 milhões de pessoas. Ainda segundo o censo, 817.963 mil são indígenas, 

representando 305 diferentes etnias. Foram registradas no país 274 línguas indígenas (BRASIL, 

2014). 

É importante neste sentido, frisar e reconhecer, o processo histórico do povo Gavião, que 

nos seus antepassados sempre visitavam e conviviam com a etnia Panguejehj, Zoró no estado de 

Mato Grosso. Assim, a etnia Gavião se relacionava com eles e praticavam caça e pesca, usos de 

plantas medicinais, trabalho, construção, casamentos, praticando assim o modo de viver dessa 

etnia. Os povos então tinham um intercâmbio e relações muito fortes, semelhantes e até com 

tronco linguístico igual. Durante essa convivência essas duas etnias transferiram seus 

conhecimentos uns aos outros, ensinando principalmente sobre as plantas medicinais, os modos 

de preparo e potenciais de uso. Por isso que hoje, nos conhecimentos sobre as plantas medicinais 

do povo Gavião, existem as que foi ensinado pela etnia Zoró e até mesmo Suruí e Cinta Larga. 

Cada povo vem praticando, valorizando, preservando aquilo que amparavam e 

sustentavam a sua sociedade em relação a saúde da comunidade. Assim, o povo Gavião tem as 

suas peculiaridades culturais, como dança de pajelanças, modo de preparação e infusão das 

ervas, hábitos alimentares, jeito de viver e habitar em seus ambientes naturais. O registro 

histórico demonstra que antigamente, o homem já conhecia diversas propriedades das plantas, 

ganhando destaque as de utilização medicinal. Os conhecimentos sobre as práticas e valores 

terapêuticos das espécies vegetais vem sendo transmitido, ao longo dos anos, de geração a 

geração, formando, juntamente com outras práticas, um sistema médico, conhecido como 

tradicional (COUTINHO, TRAVASSOS, AMARAL, 2002). 

Esta pesquisa é inédita para as universidades e não há registro que fala especificamente 

sobre as ervas medicinais do povo Gavião, mas sim os autores expressam e traz informações de 

outras pesquisas com outras etnias e sobre as ervas medicinais.  A pesquisa tem grande 

importância para o povo Gavião, pois a medicina tradicional vem sendo esquecida, neste sentido, 

servirá para fortalecer a manutenção da cultura e a relevância dos conhecimentos tradicionais da 
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etnia. Depois do contato, o povo Gavião vem praticando os conhecimentos ocidentais, 

desvalorizando assim o uso das ervas medicinais e abandonando as práticas tradicionais. A 

pesquisa vai além, pois visou resgatar as práticas de uso de um produto indispensável para o 

povo Gavião. Na floresta tem diversos tipos de plantas e cada uma com propriedades específicas 

de uso, assim, o povo Gavião com incentivo da realização desta pesquisa, tem como voltar a 

prática tradicional do uso das plantas medicinais e repassar esse conhecimento as futuras 

gerações. 

Entretanto, a pesquisa voltada para as plantas medicinais avança a partir do sabedor e 

conhecedor das plantas, são eles que sabem preparar, misturar, classificar, sabe das 

potencialidades químicas e os processos de aplicação no ser humano. É importante lembrar que 

quando estudamos as plantas medicinais na comunidade, estamos nos referindo aos estudos com 

os idosos, eles são os conhecedores e sabedores da comunidade, por isso, é fundamental 

desenvolver as pesquisas e fazer os registros do conhecimento tradicional enquanto eles estão 

vivos. Hoje a maioria das populações indígenas vem perdendo suas culturas e conhecimentos 

sobre as plantas devido a não reconhecerem seus mestres e desvalorizar o conhecimento cultural. 

Baseado nas informações, esta pesquisa teve como objetivo identificar e categorizar as 

ervas medicinais conforme os conhecimentos do povo Gavião, visando assim o registro das 

receitas de plantas desconhecidas e seu real potencial medicinal desse grupo étnico do Estado de 

Rondônia. 

O trabalho é apresentado em três capítulos, onde no primeiro é feita uma revisão 

bibliográfica sobre as plantas medicinais e os povos indígenas, no segundo capítulo são 

apresentados a metodologia utilizada para obtenção dos dados e, por fim, o terceiro capítulo traz 

o contato do povo Gavião com a utilização das plantas medicinais, a história de vida de um 

sabedor indígena da aldeia e as plantas medicinais do povo Gavião.  
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CAPÍTULO I 

PLANTAS MEDICINAIS E POVOS INDÍGENAS 

 

 

As plantas medicinais, segundo Coutinho, Travassos e Amaral (2002), representam uma 

importante ferramenta na promoção da saúde em muitas regiões do Brasil, em particular para 

muitas comunidades indígenas. Historicamente, as plantas medicinais sempre foram objetos de 

estudos de uma área denominada farmacognosia. Nesta área o interesse era examinar e 

caracterizar as drogas ou base medicamentosa de origem natural, utilizadas como matéria-prima 

para preparação de medicamentos (DI STASI, 1996).  

Assim o homem foi analisando a importância das plantas medicinais através de testes e 

desenvolvimento de tecnologias que auxiliou nos avanços do trabalho sobre as plantas 

medicinais, neste sentido, foi possível pesquisar, descobrir, classificar cada planta de acordo com 

as suas potencialidades e características para combater os males que acometiam o corpo humano. 

Para Di Stasi (1996), a necessidade exige e a ciência busca a unificação do progresso com aquilo 

que a natureza oferece, respeitando a cultura do povo em torno de usos de produtos ou ervas 

medicinais para curar os males. Segundo Arnous et al. (2005), as plantas medicinais sempre 

foram utilizadas, sendo no passado o principal meio terapêutico conhecido para tratamento da 

população e, a partir do conhecimento e uso popular, foram descobertos vários medicamentos 

utilizados na medicina tradicional. 

Para uma compreensão mais abrangente, os cientistas tinham que utilizar e buscar vários 

métodos, soluções e definições a respeito do mundo das plantas medicinais, através de 

conhecimentos empíricos tradicionais praticados por um determinado povo para comprovação 

posterior no meio científico. Pode-se afirmar então que este estudo engloba tanto a maneira 

como um grupo social classifica as plantas, como os usos que dá a elas (AMOROZO, 1996). 

Estudos dos conhecimentos das comunidades tradicionais, são denominados na área 

conhecida como etnobotânica e, são levantamentos efetivados em local habitado por uma 

população étnica e culturalmente diferenciada onde é realizada a coleta de informações junto à 

população a respeito da nomenclatura das plantas, usos e significados culturais dessas plantas. 

(BRAGANÇA e BRAGANÇA, 1996).  

Atualmente, a etnobotânica pode ser compreendida como o estudo do conhecimento e das 

conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito do mundo vegetal e que engloba 

tanto a maneira como algum grupo social classifica as plantas, como os respectivos usos 

(AMOROZO, 1996). JORGE e MORAIS (2003) corroboram este conceito e complementam 

que, além de estudar as inter-relações entre o ser humano e as plantas, levando em conta fatores 
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ambientais e culturais, a etnobotânica atualmente caracteriza-se pelo resgate dos conceitos locais 

que são desenvolvidos com relação às plantas e ao uso que se faz delas (ALMASSY JUNIOR, 

2004). 

Xolocotzi (1982) definiu a etnobotânica como o campo científico que estuda as inter-

relações que se estabelecem entre o ser humano e as plantas através do tempo e em diferentes 

ambientes. Para Ford (1986) seria o estudo das inter-relações diretas entre homens e plantas. Jain 

(1987 apud Ming, 1995) ampliou o conceito, abrangendo todos os aspectos da relação do ser 

humano com as plantas, seja de ordem concreta (uso material, conservação, uso cultural, desuso) 

ou aberta (símbolos de culto, folclore, tabus, plantas sagradas). Essa abrangência implicaria na 

necessidade de elaboração e colaboração interdisciplinares.  

Alexíades (1996) afirma que a etnobotânica representa o estudo das sociedades humanas, 

passadas e presentes, e todos os tipos de inter-relações ecológicas, evolucionárias e simbólicas. 

Alcorn (1995) analisa a etnobotânica através das relações entre os seres humanos e os recursos 

vegetais, procurando responder a questões como: quais plantas estão disponíveis no determinado 

ambiente; quais plantas são reconhecidas como recursos; como o conhecimento etnobotânico 

está distribuído na população; como os indivíduos percebem, diferenciam e classificam a 

vegetação e como esta é utilizada e manejada. 

Para Amorozo (1996) a etnobotânica é o estudo do conhecimento e das conceituações 

desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito do mundo vegetal, englobando tanto a maneira 

como o grupo social classifica as plantas como os usos que dá a elas. 

Ao longo de sua história, a humanidade tem utilizado espécies vegetais como recurso 

inerente a sua sobrevivência, desenvolvendo métodos cada vez mais sofisticados para de 

manipulação desses recursos. A aquisição destas práticas, desenvolvidas e repassadas durante 

várias gerações, tem despertado o interesse científico de conhecer como os recursos florestais 

são usados e explorados pelas pessoas. Aliado a isso, existe um quadro preocupante do acelerado 

processo de degradação que os ecossistemas vêm sofrendo (SAMPAIO e GAMARRA-ROJAS, 

2002). 

E, semelhantemente ao que tem acontecido, a ocupação territorial pelo avanço das 

fronteiras agrícolas tem contribuído, inevitavelmente, para o desaparecimento de inúmeros povos 

indígenas. A apropriação, por parte dos colonizadores, dos territórios indígenas, assim como a 

conseqüente exploração de suas riquezas naturais, caracterizou-se num processo de forte 

homogeneização cultural e de crescente comprometimento da diversidade ambiental (BRAND, 

2007). Considerando que as comunidades indígenas estão situadas em grande maioria nas áreas 

da Floresta Amazônica, é imprescindível que o saber tradicional seja registrado, principalmente 
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porque a arte do uso das plantas acompanha o homem desde os primórdios da civilização 

humana (PHILLIPS e GENTRY, 1993). 

É importante destacar que as populações indígenas articulam conceitos de natureza 

distintos daqueles que caracterizam a cultura ocidental. As culturas indígenas norteiam-se pela 

busca coletiva de se compreender e respeitar a linguagem da natureza, na certeza de que a 

sobrevivência humana dependerá muito mais dessa compreensão do que da capacidade de 

domínio ou de transformação (BRAND, 2001). Eles transformam a riqueza desta diversidade em 

benefícios para manutenção da saúde e beleza. Isto se refere ao "uso tradicional" de plantas. 

Diversos estudos atestam serem os povos indígenas os responsáveis, em grande parte, pela 

diversidade biológica de nossos ecossistemas, produto da interação e do manejo da natureza em 

moldes tradicionais (ARAÚJO, 2002).  

Mas a perda da riqueza natural tem diminuído a prática do uso das plantas medicinais. 

Isso tem facilitado à procura e uso de medicamentos alopáticos para o tratamento de doenças que 

ocorrem entre os moradores da comunidade indígena. A maior preocupação com isso é que as 

comunidades não valorizam mais os conhecimentos tradicionais sobre as plantas medicinais. É 

preciso trazer de volta os costumes e os conhecimentos em relação às plantas e uma das 

alternativas é envolver a escola e os alunos para trabalhar na revalorização da cultura indígena.  

As sociedades tradicionais têm sido em alguma medida influenciadas pela medicina 

oficial. De acordo com Amorozo (1996), isso não destrói os esquemas explicativos preexistentes, 

mas acrescenta novas possibilidades a estes. Assim, algumas doenças podem ser vistas como 

sendo curáveis só pelos médicos ou só por outros especialistas (benzedeira, pajé...), ou ainda 

pode ocorrer o tratamento sincrético, sendo que o doente aceita a explicação da medicina 

ortodoxa e dos especialistas culturalmente mais próximos, seguindo as prescrições de ambos. 

Segundo Morgan (1994), as plantas medicinais brasileiras não apenas curam, mas 

realizam milagres. As plantas medicinais foram objeto de estudo na tentativa de descobrir novas 

fontes de obtenção de princípios ativos. Através de dados fornecidos pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), constata-se que o uso das plantas medicinais pela população mundial tem sido 

muito significante nos últimos anos. 

No princípio existia apenas o conhecimento empírico. Hoje, porém, muitas pesquisas 

científicas comprovam as propriedades medicinais de várias plantas, comprovando (ou não) o 

uso popular destas. É importante ressaltar que, ao contrário do que muitos imaginam, algumas 

plantas fazem mal a saúde e por isso não se deve fazer uso indiscriminado desta terapia 

(COSTA, 1996).  

O estudo sobre a medicina popular vem merecendo atenção cada vez maior devido ao 

contingente de informações e esclarecimento que vem sendo oferecido a ciência. Esse fenômeno 
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tem propiciado o uso de chás, decoctos, tesanas e tinturas, fazendo com que, na maioria dos 

países ocidentais, os medicamentos de origem vegetal sejam retomados de maneira sistemática e 

crescente, na profilaxia e tratamento das doenças, ao lado da terapêutica convencional 

(LORENZI, 1996).  

As plantas medicinais são consideradas recursos auxiliares de programas terapêuticos que 

resgatam aspectos culturais, do uso desta terapia, contribuindo para qualidade de vida alternativa 

dos povos indígenas (BLAZZI, 2002). 

            A perda da riqueza natural tem diminuído a prática do uso das plantas medicinais. Isso 

tem facilitado à procura e uso de medicamentos alopáticos para o tratamento de doenças que 

ocorrem entre os moradores da comunidade indígena. A maior preocupação com isso é que as 

comunidades não valorizam mais os conhecimentos tradicionais sobre as plantas medicinais. É 

preciso trazer de volta os costumes e os conhecimentos em relação às plantas e uma das 

alternativas é envolver a escola e os alunos para trabalhar na revalorização da cultura indígena. 

Portanto, como diz Di Stasi (1996), o estudo das plantas permite planejar a pesquisa a 

partir de um conhecimento empírico já existente, e muitas vezes consagrado pelo uso contínuo, 

que deverá então ser testado em bases científicas. Atualmente, os jovens não têm mais interesse 

em conhecer as plantas medicinais, e esse conhecimento é desvalorizado e deixado de lado pela 

própria etnia por falta muitas vezes de vontade. Neste sentido, o papel de cada acadêmico ou 

profissional atuante da comunidade indígena é conscientizar e incentivar o seu povo as práticas 

de uso das plantas medicinais, valorizando assim os conhecimentos tradicionais do povo. 

As potencialidades e aplicações de várias plantas com interesse medicinal aromático e 

alimentício surgiram recentemente com um interesse renovado na revitalização do conhecimento 

tradicional da população indígena que reside nas terras indígenas. Muitas das famílias que hoje 

vivem nas aldeias dependem constantemente da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) entre 

outras instituições governamentais, que aos poucos introduziram novos hábitos à comunidade 

indígena, tais como: o uso de remédios farmacológicos e orientação sobre métodos de prevenção. 

Isso unido ao fato de serem poucos os que conhecem, com clareza, as ervas medicinais, fez 

diminuir a dependência em relação a essas plantas (ALMEIDA, 1993). 

 O saber popular é enriquecido com o saber cientifico e o interesse pelas plantas 

medicinais aumenta, tanto por parte da população em geral, quanto pelos profissionais de saúde 

que através da pesquisa confirmam sua importância e valor cultural. Estimulando a conservação 

das ervas medicinais e desmistificando a crença de que, as plantas são responsáveis pela cura 

devido a presença de um espírito inteligente, já que existem dados científicos que comprovam 

que a cura se dá através dos teores dos princípios ativos dos vegetais (BAROLLO, 1996). 
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CAPÍTULO II 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

2.1. Caracterização da Terra Indígena Igarapé Lourdes e do Povo Gavião 

 

 A Terra Indígena Igarapé Lourdes (Figura 01) foi criada pelo Decreto n.º 88.609 de 

09/08/83, possuindo uma área de 185.533,5768 hectares (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos 

e trinta e três hectares, cinquenta e sete ares e sessenta e oito centiares) e um perímetro de 

270,583 km. A Terra Indígena é habitada por dois povos indígenas, os Gavião, autodenominados 

IKolen, e os Araras, que se identificam como Karo Rama-Rama, os quais, sujeitos as dinâmicas e 

pressões advindas de frentes de expansão da sociedade nacional, travaram contatos entre si – 

ainda que tensos, com trocas culturais, casamentos e, finalmente, após o contato com regionais – 

seringueiros e seringalistas – conflitos e mortes, realizaram laços de amizade e aliança através de 

casamentos e novas formas de organização e articulação. Articulações essas que hoje estão 

representadas através da Associação Panderej, que congrega, entre outros, ambos povos 

indígenas. Os dois grupos são falantes da família linguística Tupi Monde (CARDOZO e 

JUNIOR, 2012). 

 

 
Figura 01 – Localização da Terra Indígena Igarapé Lourdes 
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 Na Terra Indígena Igarapé Lourdes localizam-se as seguintes aldeias: Ikoleehj, Igarapé 

Lourdes, Cacoal, Nova Esperança, Cascalho, Tucumã, Teleron, Maloca-grande, Castanheira e 

Final da área, onde os fundadores das aldeias são responsáveis pela organização e estruturação 

da aldeia e a pessoa é considerada como liderança ou cacique. 

 Portanto, essa pesquisa foi realizada na Terra Indígena Igarapé Lourdes, especificamente 

na Aldeia Cacoal (Figura 01), que fica próxima da Aldeia Ikolehj, distante 58 Km do município 

de Ji-Paraná, com integrantes da etnia Gavião. 

 A população do povo Gavião está estimada atualmente em cerca de 840 pessoas, de 

acordo com informações fornecidas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do ano 

de 2013. 

 A economia do povo Gavião está baseada no sistema produtivo e reprodutivo, extração 

de látex de seringa, extração de óleo de copaíba, colheita de castanhas, produção de arroz, feijão, 

farinha, milho, banana, entre outros produtos, que são comercializados ou utilizados para a 

subsistência do povo Gavião. Existe roça comunitária comandada pelo cacique da aldeia e uma 

roça particular para cada família, onde produz diversos produtos, tanto para o consumo pessoal 

ou venda. 

 

2.2. Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 

 Foi realizado um levantamento sobre as plantas medicinais através das imagens, 

anotações, entrevistas, vídeos e gravação durante o desenvolvimento da pesquisa. Quando o 

sabedor mostrava as plantas medicinais, eram registrados através de fotografias para auxiliar 

posteriormente na identificação das plantas e facilitar os relatos de cada uma das plantas, como 

as preparações e a utilização para combater determinadas doenças. 

 As entrevistas foram feitas com pessoas da aldeia Cacoal, visando encontrar o sabedor 

chave que pudesse nos fornecer as informações necessárias para a pesquisa. Neste sentido, a 

pesquisa foi norteada e guiada pelo Sabedor Indígena Valtorino Idjúhr Gavião. Primeiramente, a 

entrevista foi feita para compreender a vida e a forma que ele foi ensinado, para reconhecer as 

plantas medicinais, sua preparação e formas de uso. Assim, contou um pouco da história de vida, 

registrando que foi ensinado por adultos rígidos dos antigos gaviões para ele não esquecer o que 

foi ensinado.  

Seu Valdorino tem 70 anos de idade, nascido numa aldeia antiga do povo Gavião 

chamada Bula Kurehj próximo da outra aldeia chamada Suhlsuhl Passa Pevah, que fica 

localizada no Estado de Mato Grosso, onde era a terra tradicional do povo Gavião. A origem do 

seu nome é Idjuhr Gavião, que hoje é conhecido por nome de Vása Sehv por motivo dos 



17 
 

registros do nome na língua portuguesa “Valtorino”. Esse nome Vása Sehv tem o significado de 

“carne de anta socado”. Porém seu nome original é Idjuhr que significa “macaco da noite”, 

batizado pela avó. O nome do pai e da mãe o mesmo não soube responder e não lembra pois 

quando era ainda bebê seu pais haviam falecido.  

Ele é um dos sabedores tradicionais da etnia Ikolehj-Gavião que pratica a cultura, onde 

sabe preparar a festa que o povo realiza no seu cotidiano, constrói todos os objetos tradicionais 

do povo, e tem conhecimentos sobre as plantas medicinais e outros conhecimentos do povo 

Gavião. Seus conhecimentos e a história de como aprendeu a utilizar as plantas medicinais estão 

registradas nos resultados apresentados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III: 

PLANTAS MEDICINAIS DO POVO GAVIÃO 

 

3.1. O contato do povo Gavião com a utilização das plantas medicinais 

 

Os índios nunca se preocuparam em registrar os modos de preparo das plantas 

medicinais, nomenclaturas de cada planta utilizadas para o combate de um determinado tipo de 

doença que afetavam a população indígena. Há necessidade de padronização de prática de usos e 

aplicações das plantas medicinais no mundo do etnoconhecimento. Portanto, só apenas 

repassavam e transmitiam os saberes, conhecimentos, práticas sobre as plantas medicinais 

oralmente, mesmo assim, sabiam as receitas de preparação de plantas, quantidades, 

potencialidades, duração de aplicação e cura do paciente, que aconteciam com base nas tradições 

culturais e conhecimentos empíricos dos povos indígenas. Para compreensão melhor, que 

existem diversos tipos de plantas para variados usos, por exemplo, estímulo e atração as caças, 

venenos mortais, sentimentos, tanto para o sexo masculino e feminino, fortalecimento e 

crescimento dos órgãos com maior energia para realizações das atividades do dia-a-dia. 

A floresta oferece milhares de condições de oportunidades para seus aproveitamentos 

para o ser humano, só temos que pensar, analisar e observar de que forma vamos aproveitar os 

recursos que lhe oferece para sociedades humanas, sem danificar e nem prejudicar a natureza, 

principalmente quando se trata das plantas medicinais. Temos que seguir os exemplos dos nossos 

antepassados que extraiam as plantas medicinais para seu próprio consumo na comunidade e sem 

prejudicar o ecossistema. 

Os índios conheciam o poder medicinal das plantas da flora brasileira, utilizando várias 

delas em seus métodos de tratamento de doenças. Os nossos ancestrais sobreviviam com a 

utilização das plantas medicinais para a cura de doenças e aplicavam na pessoa doente. 

Utilizavam vários tipos de plantas, sendo cada uma com sua finalidade específica para combater, 

proteger, atrair, estimular e desenvolver, neste sentido, o sabedor da comunidade preparava o chá 

da folha, raiz, casca das plantas e aplicava separadamente em homens e mulheres da comunidade 

para curar as enfermidades que surgiam. 

 AS plantas medicinais “PAVÁRA” na língua do povo Gavião do Tronco Tupi-Mondé, 

sempre teve e ainda tem as funções muito relevantes para a cura, fortalecimento do organismo, 

ser um bom caçador, sentimento e proteção dos espíritos dos povos primitivos que sabiam lidar 

com a natureza. 

 Assim, as utilizações das plantas medicinais vinham ocupando os espaços cotidianos das 

sociedades que necessitavam para a caça, sentimentos e cura de determinadas doenças que 
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desagradavam à saúde daquela população. Principalmente o grupo Tupí da Família Mondé como 

os Gavião, Zoró, Suruí e Cinta Larga. Esses grupos possuem práticas e técnicas das utilizações e 

conhecimento sobre as plantas medicinais. São eles que são donos dos saberes e conhecedores 

das plantas medicinais, sabem as receitas, suas infusões e os tipos de espécies de plantas. 

Os ancestrais do povo Gavião conviviam com usos de vários tipos de plantas, como por 

exemplo, para tornar a mulher e o homem mais forte, trabalhador, caçador e guerreiros. Desde 

pequenos, avôs aplicavam diversas plantas, denominadas de ervas para proteger o espírito de 

uma criança, as ervas para ser um caçador profissional, fortalecimento do corpo, sentimentos 

(como uma planta que deixa a pessoa amar muito o outro), para rapidez na cozinha, entre outras. 

Essas plantas eram aplicadas em homens e mulheres, preparados em forma de chás para ingerir, 

em forma de banhos e para passar no corpo.  

Assim, o espírito das plantas se incorporava na natureza humana para ele se tornar algo 

importante da sua aldeia e do seu povo. A força da natureza compartilhava e associava o poder 

das ervas medicinais para incorporar nas pessoas. O homem tem que frequentar as friagens e 

tomar banho durante toda madrugada de friagens para que o poder do clima incorpore entre o ser 

humano. Assim, ele aprende a respeitar, frequentar, enfrentar o que ele busca e o que a natureza 

oferece a ele. Durante o processo de preparação dos jovens e moças da aldeia, aplica-se formigas 

muito doloridas nas mãos para extrair o veneno e o poder dos insetos serem repassados ao corpo. 

Para compreensão melhor, a utilização e aplicação das plantas medicinais não é, ou era, o 

papel de pajé da aldeia, mas sim, ele tinha algumas participações específicas nos rituais 

realizados dependendo das comemorações espirituais realizadas por ele. O pajé realizava as 

festas de comemoração do espírito de Gojanehj, que é o espírito da água, festa essa que acontece 

todo ano na época do milho verde em janeiro e, o espírito Garpitihj, festa do espírito do céu, 

como o pajé chama “gente do céu”. Os medicamentos naturais utilizados pelos povos indígenas 

não prejudicavam a saúde do ser humano, devido sua naturalidade da floresta e não possuía os 

processos químicos.  

 

3.2. História de Vida do Sabedor Indígena Valtorino Idjúhr Gavião 

 

 A entrevista iniciou com a seguinte pergunta: Como o senhor aprendeu a utilizar as 

plantas medicinais?  

Ele disse que aprendeu convivendo com os outros sabedores que ensinavam ele quando 

saíam para a floresta. O método de aprendizagem sobre as plantas medicinais é sempre andando 

acompanhando as atividades práticas cotidianas do povo, ou mais velhos, disse ele. É importante 

frisar que os conhecimentos sobre as plantas medicinais são constantes. Depois que o sabedor 
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identifica as plantas, a pessoa vai praticando, identificando as espécies, preparando as receitas e 

as formas. Assim aprendi a conhecer sobre as plantas medicinais, disse ele. 

 O sabedor Valtorino citou os dois nomes dos mestres que o ensinou, sendo o sabedor 

Moisés Serihr Gavião, que ensinou ele na identificação sobre as plantas medicinais do povo 

Gavião, tanto para cura, caça, sentimentos, fortalecimento dos organismos e estímulo no sexo. 

Aprendeu com ele, algumas plantas venenosas, porém não podia citar os nomes das plantas. 

Ensinou também o poder das plantas, preparação, usos e aplicações para os pacientes, os 

cuidados no dia da coleta das plantas. Assim ele aprendeu com este sabedor para repassar para 

outras gerações e combater as doenças que afetam a população indígena Gavião. 

 O segundo mestre dele era um Zoró chamado Xipiabaa. Este Zoró ensinou o sabedor 

Valtorino a conhecer as plantas medicinais do povo Zoró, onde os mesmos ensinavam os 

métodos de identificação das plantas, potencialidades de uso e os cuidados das aplicações nos 

pacientes. Ensinou a tomar os cuidados na hora de entrega dos produtos. Diz ele que tem que 

entregar para as pessoas que encomendaram o produto disfarçadamente, meio “escondido”, isso 

é porque o espírito de uma determinada doença não podia perceber que está sendo atacado pelo 

remédio. Isso é respeitado na cultura da etnia Zoró e do próprio povo Gavião, na verdade é a 

regra das aplicações das plantas medicinais. 

 Os dois mestres do Sabedor Valtorino, ensinaram sobre as plantas que tornam o homem e 

o estimula para ser um caçador e guerreiro profissional de sua etnia. Ensinou também sobre as 

plantas que são mortais, ou venenos, para a vida do ser humano. Antigamente, o corredor do 

Tronco Linguístico Tupi Mondé, tinham práticas de usos de venenos. Envenenavam os seus 

inimigos ou próprios parentes que não se davam bem na comunidade. A função dessas ervas era 

para matar a pessoa que ele não gostava, sem a pessoa perceber, a planta venenosa era aplicada, 

no entanto, esse conhecimento sobre as ervas venenosas não foram repassadas pelos mestres aos 

sabedores, pois deram conselho para ele não utilizar essas plantas e nem tocar. Diz ele que tem 

muitos sabedores falsos e perigosos que só tinham a ideia de matar e envenenar as pessoas 

enganando os outros, dizendo para ele que este era um verdadeiro princípio ativo para combater 

a doença, mas não era. Os mestres o ensinaram, falando “você não pode ser uma pessoa dessa 

você vai ser uma pessoa que tem respeito com os outros e eles vão te respeitar.  

 Atualmente essa planta não é recomendada para que se ensinem os mais jovens por 

motivos que eles podem envenenar o seu próximo por coisas simples. Hoje, o sabedor Valtorino 

é muito respeitado e procurado pelo povo Gavião. O sabedor disse que aprendeu e foi ensinado 

na Aldeia Igarapé Lourdes e na Aldeia Maloca Grande pelos dois mestres citados na entrevista. 
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3.3. As Plantas Medicinais do Povo Gavião 

 

 O sabedor Valtorino nos informou que existem várias plantas medicinais usadas no dia-a-

dia do povo Gavião. Existem por exemplo, a planta “GOBÁHV”, que quando uma mulher ou 

homem não gosta do seu esposo, esta planta medicinal é aplicada para ajudar a pessoa a amar o 

seu esposo ou esposa de verdade. Outra planta seria a “PANEHV” que dá muito prazer e tesão 

de fazer amor com a mulher. Existe também uma erva chamada “DJAHVMAKÁV”, que 

significa a flecha que não acerta. Usando e passando no corpo, o nosso inimigo não consegue 

acertar em nós e nem consegue matar a pessoa, sendo essa planta a mais poderosa e utilizada 

pelo povo Gavião, Zoró e Cinta Larga. 

 A seguir são apresentadas as plantas medicinais do povo Gavião. Sempre foi utilizado a 

imagem da planta, o nome, para que serve e como utiliza. São listadas 24 plantas utilizadas pelo 

povo Gavião. 

 

PLANTA 01 – MAXÁH KIHR 

 
Esta planta medicinal combate a doença do tipo verminose e também é usada e servida ao 

homem depois do parto da mulher. O marido toma o chá dessa erva para evitar pegar as 

verminoses e até engordar. O matador ou guerreiro tomava o chá dessa planta para evitar o 

ataque do espírito da pessoa que foi morta. O seu preparo é feito retirando essa planta do solo e 

descascando a sua raiz para fazer o chá misturando água fria, ou mesmo mastigada pela pessoa. 
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PLANTA 02 – BERAH SEV 

 
Esta planta é fundamental para a reposição de energia e fortalecimento do corpo, sendo muito 

utilizada pelo povo Gavião e Zoró, principalmente aplicada nas crianças e nos jovens para o 

fortalecimento do corpo. Suas folhas são utilizadas, sendo preparada na água quente ou até 

mesmo na água fria e servido como chá. 

 

PLANTA 03 – ÍXÁVOÉHJ SEV 

 
Serve como estímulo sexual tanto para o homem quanto para a mulher. Dá muito tesão nas 

pessoas que utilizam. O homem utiliza esta planta quando sente que esta desanimado na relação 

sexual e que não agrada a sua parceira. Portanto, toma essa planta para ficar forte e animado. É 

usada descascando o caule, preparado em água fria para ingerir. 
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PLANTA 04 – GÓHV XÍR SEV 

 
A planta medicinal é utilizada principalmente nas mulheres mais novas para dar mais estímulos 

de trabalhar e tecer o algodão e entre outros serviços domésticos. São usadas as folhas das 

plantas para dar banhos e lavar as mãos e corpo das moças para combater a preguiça. 

 

 

PLANTA 05 – GO’ÉHJ VÁRA 

 
Esta planta serve para combater infecções das feridas que aparecem na boca, principalmente 

“sapinhos” que aparece e infecciona a boca das crianças e adultos. Essa planta possui leite nativo 

que serve para passar no local dos lábios afetados pelas bactérias, sendo passado diariamente até 

curar o local afetado. 
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PLANTA 06 – VIDAG PULUHJ 

 
Esta planta é utilizada para combater a diarreia muito forte misturada com outras ervas. As 

outras plantas são: ALIADÁG, BÓTIH, ALIDÁG PÁBITÁG. Estas são as plantas que podem 

ser utilizadas para combater a diarreia. As plantas são retiradas do solo, retira a casca para fazer 

infusão de todas as plantas citadas e depois é aplicado ao paciente durante três dias para concluir 
o tratamento. 

 

PLANTA 07 – KASÁHL ÁGÓA 

 
Esta planta é uma das mais importantes no desenvolvimento físico do ser humano do povo 

Gavião. A potencialidade desta planta é imensa para as crianças crescerem saudável, bonita, 

trabalhadora e com sua estrutura física perfeita. Existem mais plantas para serem misturadas, 

mas não foram encontradas durante a pesquisa de campo. A planta é retirada do solo, descasca a 
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raiz de todas para misturar com outras plantas e é servido para todas as crianças e jovens, sendo 

utilizadas várias vezes até fazer o efeito. 

 

PLANTA 08 – MA BÓSÁH SEV 

 
A planta é muito utilizada para quando a criança está com problemas de comportamento de não 
dormir direito e chora muito. Existem outras plantas que podem misturar com essa, como a 

VATÒJ GÁV SEV. As folhas da planta são cozidas no fogo e depois passadas no corpo da 

criança e também na forma de banho. 

 

 

PLANTA 09 – GÁR SEV 

 
Esta planta serve para atrair as mulheres. A planta é essencial para quem necessita de atrações 

das mulheres. As folhas da planta são colocadas em uma panela ou vasilha, coloca água fria para 

dar banho no corpo da pessoa. As folhas são utilizadas várias vezes para dar efeito no sistema de 

atração. 
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PLANTA 10 – VAKIH KÓJ BIR PÁGAÁ 

 
Esta planta serve para curar feridas que aparecem na cabeça. Utiliza-se a raiz da planta, descasca 

a parte da raiz e coloca em uma panela no fogo para esquentar e depois lava as partes das feridas 

na cabeça da criança. 

 

 

PLANTA 11 – VAKIH KOHJ BÌHR PÁGAÁ 

 
Esta planta é acompanhada da planta anterios (Planta 10) no combate das feridas da cabeça. 
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PLANTA 12 – VAZER VA SEV 

 
As folhas desta planta servem para combater dor na coluna. Quando a pessoa sente dor na 

coluna, está folha é utilizada para aplicar na pessoa onde sente dor. As folhas são aquecidas no 

fogo e são usadas bem quentes na coluna, onde sente dor. 

 

 

PLANTA 13 – MADÁR SEV 

 
Esta planta serve para combater febre e dor de cabeça. A planta é essencial para esses sintomas. 

As folhas da planta são usadas colocadas em uma panela com água fria e passa na cabeça três 

vezes por dia. Usam-se vários dias até o paciente melhorar da febre e dor de cabeça. 
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PLANTA 14 – PAVÍ XIPÉE VARA 

 
A planta serve para combater a diarreia muito forte, é muito essencial quando uma criança ou um 

adulto está com diarreia forte. Existem outras plantas que tem a mesma potencialidade de uso, 

que são: ALIADÁG e VIDAG PULUJ. As plantas são retiradas do solo, lava-se com água e 

depois descasca a raiz para preparar na água fria ou quente. É servida em pouca quantidade para 
o paciente devido ser muito forte. 

 

 

PLANTA 15 – BUV ÁDÓ TEHV SEV 

 
Esta planta serve para o uso infantil. Serve para a criança levantar e andar mais rápido, sendo 

aplicada principalmente nas crianças recém-nascidas. Usa-se folhas e galhos preparados na água 

morna e depois passar na criança. 
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PLANTA 16 – BOLIRÍA 

 
Esta planta serve para curar feridas da pele ou cortes graves. É uma planta muito usada pelo 

povo Gavião quando surgem feridas na pele. O caule da planta é utilizado, onde corta-se e retira-

se todas as folhas e coloca em uma vasilha com um pouco de água fria e depois coloca na ferida 

da pessoa ou amarra na parte machucada. 
 

 

PLANTA 17 – BÉKEREV 

 
Esta planta é de uso popular do povo Gavião, principalmente pelos festejantes de uma festa ou 

evento típico da aldeia. Todas pessoas que vão tomar macaloba ou chicha, tomam chá desta 

planta antes de ir à festa. É uma planta que deixa os festejantes vomitar, jogar a macaloba para 

fora para não ficar bêbado. Esta erva serve somente para o homem que gosta de tomar macaloba 

e vomitar. A folha da planta é utilizada com água fria ou mastigada diretamente. 
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PLANTA 18 – VÁSA TÌA 

 
Esta planta tem papel muito relevante no sistema de desenvolvimento físico da pessoa. Para a 

criança crescer com energia para trabalhar, caçar, correr, suportar peso, entre outras coisas.  

 

 

PLANTA 19 – BUV ÁDÁR KÁV TÍGÍV 

 
Esta planta é um veneno, mas muitas vezes foi usada pelo povo Gavião. Quanto a mãe ou o pai, 

até a própria menina tem uma gravidez indesejável, esta planta é usada para abortar 

prematuramente o bebê. Antigamente era muito utilizada, hoje tem parado um pouco devido a 

evangelização que a palavra de Deus não permite, segundo a Bíblia. A raiz é usada, descascando 

e aplicando na pessoa que necessita.  Observação: Não é recomendado o uso desta planta, por 

motivo que sua potência causa o aborto.  
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PLANTA 20 – GO’ÉHJ VÁRA 

 
Esta planta serve para combater as feridas (sapinhos) que aparecem na boca. A planta 

acompanha a planta 05 citada anteriormente. 

 

 

PLANTA 21 – MAXÁH KÍHR 

 
Esta planta medicinal serve para combater tanto a verminose quanto para dores 
desagradáveis no estômago. Essa planta tem a mesma potencialidade de uso da 
planta 01. 
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PLANTA 22 – KÁDÉHG PÁGAÁ 

 
Esta planta medicinal é vitamina para o povo Gavião. Serve para quando o rapaz ou moça estão 

magros. O povo Gavião toma esse planta para fortalecer o seu organismo. Também é utilizada e 

aplicada nas crianças desde pequenas para crescerem saudáveis e fortes. Existem outras plantas 

que podem ser misturadas para servir. A planta é retirada do solo junto com outras plantas, 

lavada em água é depois descasca ou despela todas as raízes, mistura com macaloba (chicha). 

Depois serve para todos. Essa planta tem muita relevância no sistema de desenvolvimento físico 

do corpo da criança Ikoloehj e é usada no dia-a-dia da etnia. 

 

PLANTA 23 – DJÀV MAKÁHV 

 
Antigamente os povos indígenas da língua da família Tupi Mondé, usavam esta planta para dar 

habilidades para matar, flechar e djáv maká na guerra. A planta era muito utilizada para o seu 

inimigo não te acertar durante a guerra. A planta é retirada do solo para ser amassada com um 

pedaço de pau e depois passa no corpo todo. É passada no corpo escondido, longe das pessoas 

por motivo que é segredo. 



33 
 

PLANTA 24 – IBOTÚG 

 
Planta utilizada para hemorragia, principalmente para a mulher que tem problemas de 

hemorragias constantes no útero. Esta planta é usada para cura e retornar tudo ao normal. 

Algumas mulheres Gavião enfrentam esse problema atualmente. Existem outras plantas que 

auxiliam a potencialidade dessa planta para dar efeito. A planta é retirada do solo e lavada em 

água. Depois descasca a raiz para servir ao paciente. 

 

 

 O conjunto de resultados sobre as plantas medicinais permite visualizar grande 

importância para a saúde da comunidade indígena que se automedica, com as ervas existentes na 

região.  

 Constatou-se a habitual utilização das plantas medicinais, representada no trabalho pelo 

conhecimento adquirido ao longo do tempo pelo sabedor indígena Valtorino, que nos permitiu 

entender como é feito o tratamento e cura de diversas doenças bem como plantas utilizadas em 

rituais, práticas cotidianas da aldeia e para o desenvolvimento saudável dos integrantes da 

comunidade. Ele representa uma fonte milenar de informações e é muito respeitado na aldeia por 

seus conhecimentos, que agora passam a ser registrados neste trabalho de conclusão e que 

ficarão disponíveis para as futuras gerações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar que o uso de plantas medicinais tem 

contribuído para a subsistência dos povos indígenas na Aldeia Cacoal, afinal, por apresentar 

praticidade e economia, as ervas viabilizam uma alternativa eficaz na cura de determinadas 

doenças, além de serem utilizadas nos seus rituais e no desenvolvimento de um indivíduo sadio 

na comunidade. 

 È importante o resgate das informações, como foram citadas no trabalho, afinal, são 

registros feitos com o sabedor da cultura indígena, já de idade, e que possivelmente poderiam ser 

perdidos por não terem sido transmitidos. Assim, esse trabalho foi fundamental para o resgate 

desse conhecimento e ficará disponível para as futuras gerações poderem conhecer e utilizar as 

plantas medicinais do povo na solução dos problemas que lhes afligem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

REFERÊNCIAS 

 
 
ALCORN, J. B. The scope and aims of etnobotany in a developing world. Portland: 

Dioscorides Press, 1995. (resumo) 

 

 

ALEXIADES, M. N. Selected guidelines for ethnobotanical research: a field manual. New 

York: New York Botanical Garden, 1996. (resumo) 

 

 

ALMASSY JUNIOR, A. A. Análise das características etnobotânicas e etnofarmacológicas 

de plantas medicinais na comunidade de Lavras Novas, ouro Preto/MG. Tese de doutorado. 

Viçosa/MG. UFV. 2004. xiv. 132f. il 29cm.      

 

 

ALMEIDA, E. R. de. Plantas Medicinais Brasileiras: conhecimentos populares e científicos. 

São Paulo: Hemus, 1993. 

 

 

AMOROZO, M. C. M. A abordagem etnobotânica na Pesquisa de Plantas medicinais. In: DI 

STASI, L. C. (Org.). Plantas medicinais: Arte e Ciência, Um guia de estudo interdisciplinar. 

São Paulo: EDUSP, 1996. p.47-68. 

 
 
ARAÚJO, A.V. Acesso a recursos genéticos e proteção aos conhecimentos tradicionais 

associados. In: LIMA, A. (Org.). O direito para o Brasil socioambiental. Porto Alegre: 

Instituto socioambiental. 2002. 

 

 

ARNOUS, A.H.; SANTOS, A.S.; BEINNER, R.P.C. Plantas medicinais de uso caseiro-

conhecimento popular e interesse por cultivo comunitário. Revista Espaço para a Saúde, v.6, 

n.2, p.1-6. Londrina, 2005. 

 

 

BAROLLO, R. F. M. Homeopatia: ciência médica e arte de curar. 1. ed. São Paulo, SP: Robe, 

1996. 71p. 

 

 

BLAZZI, T. O maravilhoso poder das plantas. 3 ed. Tatua, SP. Casa publicadora brasileira, 

2002. 

 

 

BRAGANÇA, F. C. R.; BRAGANÇA, L. A. R. Estudos etnofarmacológicos com plantas 

medicinais antidiabéticas. In: _____Plantas Medicinais Antidiabéticas. Niterói, Rio de Janeiro: 

Eduuff, p. 125-127, 1996. 

 

 

BRAND, A. Desenvolvimento Local em comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul: a 

construção de alternativas. Interações. Campo Grande: v.1, n.2, p.59- 68, 2001. 

 



36 
 

BRAND, A. Povos indígenas na região do Pantanal e do Cerrado: desenvolvimento 

participativo, universidades e pesquisa-ação. Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande. 

2007. 

 

 
BRASIL. FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO. Quem são? 2014. Disponível em: 

<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao>. Acesso em: 12 abr. 2014 

 

 

CARDOZO, I. B.; JUNIOR, I. C. V.. (orgs.). Diagnóstico etnoambiental participativo, 

etnozoneamento e plano de gestão Terra Indígena Igarapé Lourdes. Porto Velho (RO): 

Kanindé, 2012. 

 

 

COSTA, L. C. Viva melhor com a medicina natural. 1ª ed. Itaquaquecetuba, SP: vida plena, 

1996. 

 

 

COUTINHO, D.F; TRAVASSOS, L. M.A; AMARAL, F.M.M. do. Estudo Etnobotânico de 

Plantas Medicinais Utilizadas em Comunidades Indígenas no Estado do Maranhão- 

BRASIL.Visão Acadêmica, Curitiba, v. 3, n. 1, p.7-12, jun. 2002. Semestral. Disponível em: 

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/academica/article/view/493/406>. Acesso em: 12 abr. 2014. 

 

 

DI STASI, L.C. Plantas Medicinais: Arte e Ciência. Um guia de estudo Interdisciplinar. São 

Paulo - SP: 1996. Pp. 9-86. 

 

 

FORD, R. I. An ethnobiology source look on the use of plants and animals by American 

Indians. New York: Garland, 1986. (resumo) 

 

 

JORGE, S. S. Alves; MORAIS, R. G. Etnobotânica de plantas medicinais. In: COELHO, 

M.F.B., COSTA JÚNIOR, P.; DOMBROSKI, J.L.D. (Org.). Diversos olhares em etnobiologia, 

etnoecologia e plantas medicinais. Seminário de Etnobiologia, Etnoecologia, 1. e Seminário 

Centro-Oeste de Plantas Medicinais, 2. Anais... . Cuiabá: Ed. Unicem. p.89-98. 2003. 

 

 

LORENZI, H. A arte de curar versus a ciência das doenças: história social da homeopatia no 

Brasil. São Paulo: Dynamis Editorial, 1996. 

 

MING, L. C. Levantamento de plantas medicinais na reserve Extrativista “Chico Mendes”, 

Acre. Botucatu, 1995, 180 f. Tese (Doutorado) – Universidade do Estado de São Paulo. 

 

 

MORGAN, R. Enciclopédia das Ervas e Plantas Medicinais. São Paulo. Hemus. 1994. 
 

 

PHILLIPS, O., GENTRY, A. H. The useful plants of Tambopata, Peru: I. Statistical 

hypotheses tests with a new quantitative technique. Economic Botany, v.47, n.1, p.15-32, 1993. 
 



37 
 

SAMPAIO, E.V.S.B; GAMARRA-ROJAS, C.F.L. Uso das plantas em Pernambuco. In: 

TABARELLI, M.; SILVA, J.M.C. (orgs.). Diagnóstico da biodiversidade de 

Pernambuco. Recife: Secretaria de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente, Editora 

Massangana, v.2, 2002. 

 
 

XOLOCOTZI, E. H. El concepto de etnobotánica. In: Memorias del Simposio de 

Etnobotânica. Ciudad de México: 1982. (resumo) 


