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APRESENTAÇÃO 
O Livro "Medicina Tradicional Fulni-ô: Nossa Natureza Sagrada -
Yafeekheth'totwa Hatxose: Yakseneekya Dwmããneho" é produto do Projeto 
Estudos para a Sustentabilidade Ambiental e Cultural do Sistema Médico 
Fulni-ô: Oficina de Manipulação de Plantàs Medicinais. Esse Projeto foi 
executado pela Associação Mista Cacique Procópio Sarapó (AMCPS) em 
parceria com a Área de Medicina Tradicional Indígena (AMTI), Projeto Vigisus 
li e com o Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco (DSEI-PE), 
Fundação Nacional de Saúde. 

A AMCPS é uma organização indígena sem fins lucrativos que, há oito anos, 
vem realizando ações para fortalecimento e valorização dos saberes e práticas 
tradicionais Fulni-ô de cuidados com a saúde. 

O Projeto Estudos para a Sustentabilidade Ambiental e Cultural do Sistema 
Médico Fulni-ô, iniciado em julho de 2007 e concluído em dezembro de 2008, 
teve como objetivos: 

• Construir estratégias comunitárias e institucionais para a 
sustentabilidade da medicina tradicional Fulni-ô e da Oficina de 
Manipulação de Plantas Medicinais; 

• Elaborar propostas para a articulação entre o sistema médico Fulni-ô 
e o Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas; 

• Propiciar condições para a produção de fitoterápicos, baseada no 
7 
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conhecimento médico tradicional Fulni-ô através da Oficina de 
Manipulação de Plantas de Uso Medicinal; 

• Produzir conhecimentos sobre o sistema médico para subsidiar ações 
voltadas para a sustentabilidade ambiental e cultural da medicina 
tradicional Fulni-ô; 

• Valorizar e fortalecer os saberes, práticas e praticantes da medicina 
tradicional Fulni-ô. 

Para a sua execução, o Projeto contou com uma equipe de trabalho interétnica 
e interdisciplinar, composta por antropólogos, farmacêuticos, biólogo, 
etnobotânico, médico e indígenas Fulni-ô. A metodologia empregada na 
realização das atividades foi a de pesquisa-ação participativa. As atividades 
do Projeto foram organizadas em três eixos: antropológico, etnobotânico e 
farmacêutico. Dentre as principais atividades, estão: 

[1] 

• Diagnóstico Etnobotânico na Terra Indígena (TI) Fulni-ô; 

• Pesquisa comunitária sobre os saberes e práticas Fulni-ô de cuidados 
com a saúde, focando principalmente o uso comunitário das plantas 
medicinais1; 

• Estudo antropológico sobre aspectos do sistema médico Fulni-ô e 
sua relação com os serviços de atenção à saúde; 
Foram aplicados 330 questionários, compondo uma amostra de 10% da população da TI. 
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• Implantação de um Horto de plantas medicinais; 

• Criação de condições para a produção de fitoterápicos da Oficina de 
Manipulação de Plantas Medicinais Fulni-ô. 
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O Livro 

O Livro "Medicina Tradicional Fulni-ô: Nossa Natureza Sagrada - Yafeekheth'totwa 
hatxose: Yakseneekya Dwmããneho" apresenta uma síntese dos principais 
resultados e reflexões realizados durante o Projeto. Com essa publicação, a AMCPS 
apresenta um panorama da medicina tradicional Fulni-ô, abordando seus principais 
aspectos, constituindo: concepção sobre saúde e doença; práticas e praticantes 
da medicina tradicional; importância da natureza e das plantas medicinais para 
a manutenção da saúde. Além disso, trata das iniciativas realizadas e aponta os 
caminhos a serem trilhados para a continuidade da medicina tradicional indígena e 
para a sustentabilidade da Oficina de Manipulação de Plantas Medicinais. 

Essa publicação possui um caráter pedagógico, podendo ser utilizada como 
material educativo tanto no ensino formal realizado na comunidade indígena, como 
na formação dos gestores e profissionais de saúde que trabalham com os Fulni-ô. 
Dessa forma, acreditamos contribuir para o fortalecimento dos saberes e práticas 
da medicina tradicional, despertando o interesse de crianças e jovens pelos 
saberes dos mais velhos e incentivando a atualização das práticas tradicionais 
de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Objetivamos ainda, colaborar 
para a melhoria da qualidade da assistência à saúde prestada ao povo Fulni-ô, 
conquistando o reconhecimento e o respeito dos não-indígenas, de forma a efetivar 
o direito a uma atenção diferenciada à saúde indígena. 

Os depoimentos contidos neste Livro estão organizados de forma bilíngüe para 
incentivar a transmissão dos conhecimentos tradicionais Fulni-ô por meio de sua 
língua materna e valorizar o ensino em yaathe no âmbito da educação escolar. 
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OS FULNI-Ô 

Os Fulni-ô, povo indígena pertencente ao tronco lingüístico Macro-Jê, contam 
com uma população de 3.657 pessoas (FUNASA,2006). Atualmente, habitam 
a TI Fulni-ô, circunscrita a 11.506 hectares e localizada no município de Águas 
Belas, Estado de Pernambuco, região semi-árida do Nordeste Brasileiro. Nesta 
TI, existem três aldeias: a Aldeia Sede, onde a maioria da população habita; a 
Aldeia Xixiakhlá; e a Aldeia do Ouricuri, local sagrado onde são realizados os 
rituais religiosos Fulni-ô. 
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[2] 

"Nosso povo. se originou de quatro 
troncos: Karníjó (Povo carnívoro), 
Tapuya (Povo de língua travada), 
Fowkhlasa (Povo da Serra ou que 
possuí muita pedra) e Brogadás 
(Povo da Traíra2). Esses povos 
viviam de forma nômade, abeirando 
principalmente o Rio Ipanema 

(Fulikha), pois ali estava toda a riqueza de que precisavam. O mais importante foi 
quando esses povos se uniram na margem do rio fazendo festas, rituais, muita 
comida, banhos no rio, casamentos, batismos e cura. Até que eles decidiram se 
unir: o líder de cada tronco viu que tinham a mesma língua (yaathe), costumes e 
tradições, então concordaram todos que o rio Ipanema simbolizaria o nome a ser 
dado à união dos troncos: FULNI-Ô (Nós somos da beira do rio!). 

Durante muito tempo viveram felizes no seu habitat, em perfeita harmonia com 
a Mãe Natureza, porque ela proporcionava tudo que precisavam e eles sabiam 
viver com ela sem prejudicá-la. Mas quando ós europeus chegaram por aqui, as 
coisas mudaram muito: houve massacres, guerras e desrespeito pelos donos da 
terra./ Com muita autoridade e violência, estabeleceram no coração das nossas 
terras uma cidade com o nome de Águas Belas. Isso aconteceu por meados do 
século XVIII. Mas nossos antepassados resistiram aos massacres e humilhações e 
lutaram bravamente para defender aquilo que a eles pertenciam. Foram até capazes 
de ir para a guerra do Paraguai lutar e, com muito merecimento, a Princesa lzabel 
passou para eles, num documento com letra de ouro, o território que sempre 
habitaram. 

Até hoje a cidade de Águas Belas existe, mas para nós ela existe de forma irregular, 
porque prejudicou os verdadeiros donos da terra. 

Nós Fulní-ô somos reconhecidos por manter a nossa cultura, porém não somos 

Traíra é o nome de uma espécie de peixe. Mas no caso acima, refere-se ao local onde aquele povo vivia. 
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isolados dos não-índios. Trabalhamos, estudamos, fazemos tudo que otxaytoa 
safo (branco) faz, mas não nos desvinculamos da nossa cultura. Tudo aquilo que 
só a nós pertence herdamos dos nossos antepassados (Yafeekethtotwa Sato): a 
língua, a religião, os costumes. Tudo permanece sempre vivo!" (Txhleka Txhlexkya 
Fulni-ô) 

~ V~V//A..'-V~VH~V~V//A..' V'~V.& 

Yakyastoasato satos 'nekase fulike, thasatos'nemãse nawde kakka'se thakhofeã, 
nemã thasatos'nemãse towna kakawd_e thatetkya-se thasesé, thakhletxase, nemã 
satos 'nemase thookahle sat'nite fulíke, nemãde thatnise sakhetkia khããkiahle setso 
fulni-ô. 

Txtxayakhlake thawka lel'nedwa atniseke. Otxaytowa kexa sode tha tx'mase thatxtxo 
txhlwtxhlwwkyase. Tha setso sato ewkyase nemã tha djol'kalay, tha sa tekhá tetkyase 
yaksawa 'la ethlete yaafe. 

Txtxaya khlake thawka Eedjadwá khowdwase êêlay, otxaytowa satekhal'kalay 
thatx'mase yaafe etletkate tasa txtxôonake tetíte yatxwfnidoosey yafeekheth 'totwa 
tha takhmase thowkase saawte kexasoke nemã otxaytosoa hesane kokahle 
thake yaafe yatnikama. Yafmã elkase kh'dôôna otxaytowa sato yafe etkadekase 
tatnika. Yasakhfakkia otxaytowa tetxdjoawde yatetíte sããdowa kdôôna yeedadekae 
yafeekheth 'totwa eed'dowase yakhowfeã. 

"Eedjadodwa yaksaake ake ayôokya, wnikawde yake amadjase ayatlôose otxaytowa 
sato tha tho thdaka yawka awe. " (Txhleka Txhlexkya Fulni-ô) 

Apesar do contato interétnico intensivo estabelecido com ,a sociedade 
nacional desde o século XVII, os Fulni-ô vêm resistindo sistematicamente 
ao protesso colonizador, conservando a sua língua - o Yaathe -, sua 
cultura e tradições, sendo a medicina tradicional um dos sistemas 
mantidos através dos séculos por este povo. 
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MEDICINA TRADICIONAL FULNI-Ô 
A medicina tradicional Fulni-ô, entendida como sistema médico, consiste em 
um conjunto de saberes e práticas utilizados pelo povo para manter a saúde, 
prevenir e tratar das doenças. Tais conhecimentos podem ser amplamente 
difundidos entre as famílias indígenas ou permanecerem apenas sob domínio 
dos Detentores de Saberes Tradicionais. 

O sistema médico Fulni-ô emerge a partir do processo histórico e sociopolítico 
do contato interétnico vivenciado pelos povos indígenas do Nordeste 
Brasileiro. 

"Ao invés de se procurar medicinas 
autenticamente indígenas, distintas da 
medicina popular cabocla, praticada na 
região onde esses povos habitam, devemos, 
ao contrário, considerar os sistemas de 
saúde indígenas como espaços de poder, 
resistência e fusão de conhecimentos. 
Ou seja, espaços de intermedicalidade, 
marcados por negociações de poderes, a 
partir de várias alternativas de cuidados em 
saúde"3. 

[3] Neves, R.C .M. Documento técnico contendo uma análise sobre o impacto produzido pela introdução das práticas biomédicas sobre a organização sociocultural 
que sustenta as práticas tradicionais de cuidado com a saúde destes grupos indígenas e o mapeamento dos serviços de atenção biomédica prestados às gestantes e parturi-
entes indígenas. Produto de Consultoria. Brasília, Projeto Vigisus 11/FUNASA, 2007. 

15 



16 

EDl"l A TR DICIONAL FULNI-Ô 

Natureza Sagrada 

Uma das noções fundamentais existentes no sistema médico Fulni-ô é a 
de natureza sagrada. Para os Fulni-ô, a natureza é sagrada porque nela se 
encontram todos os seres espirituais que povoam o universo: terra, pedras, 
serra, vento, céu, sol, lua, água, animais, plantas e seres humanos. Por isso, 
ela orienta a realização dos rituais religiosos e de cura Fulni-ô. 

Para os Fulni-ô, a saúde está relacionada à esta natureza sagrada, assim 
como a Deus (Eedjadwá), à relação com os parentes e com a tradição. A 
saúde é conservada a partir da observância dos preceitos estipulados pela 
natureza sagrada durante o ritual do Ouricuri vivenciada no cotidiano da 
vida comunitária indígena. É a participação no Ouricuri e o cumprimento 
das orientações transmitidas durante esse ritual que garantem aos Fulni-ô 
a proteção de Deus (Eedjdawà) e, conseqüentemente, condições para uma 
boa vida. Nesse sentido, a realização anual do ritual do Ouricuri é fundamental 
para a promoção e manutenção da saúde do povo Fulni-ô. 
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Yktenese Wake 

"Ykfenese wake" é uma história que os mais velhos contam sobre como eles 
viviam no passado, sobre o contato direto com a natureza, com a água, com 
as plantas e com Deus. Apresenta o significado profundo da saúde para os ' 
Fulni-ô. 

"Quando eu era criança pescava no rio com minha avó, minha mãe e meus irmãos. 
Quando chegávamos lá a gente pegava muito peixe. Eu e meus irmãos pegávamos 
os peixes e assávamos ali mesmo, perto do rio. Voltávamos pra casa todos 
sorrindo e muito contentes por ter feito uma boa pescaria, porque pegávamos 
muitos peixes, comíamos lá mesmo e ainda levava muitos peixes para casa, para 
dividir com os outros parentes. E porque não sorrir, já que estávamos de barriga 
cheia e levando muita comida pra casa? Tinha vezes até que dormíamos lá mesmo, 
na beira do rio. Vocês querem saber como era? Eu vou contar pra vocês, prestem 
bastante atenção, para que vocês não esqueçam: às vezes quando a pesca não era 
boa nós dormíamos uma noite na beira do rio. Fazia um colchão de areia e um fogo 
para se amparar do frio. De manhã ao acordar todos levantavam e continuavam a 
pesca. Tudo isso que passei vejo que os mais jovens não vão passar, porque hoje 
em dia não dá mais pra fazer essas coisas e essa era a forma do Fulni-ô viver feliz 
e em contato direto com a natureza". 
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Ykkama yookahlê toêête fu/ykê owe neuthake ysyh, ysá. Newthake ysô sato wta 
yatxmã, txyjoo nêêdowá yatutxkyá owe nede ysô sato to/e nekadotkake yatxydjo 
tutxydjowa ya todonehlê fuly tsakke yaktowa neka doosekê yôô ote foêête nektay 
kaskê yaxykyade txydjo futxywatíte nekke yatakade sakmeyadwá, tokê yanêdênê 
ya lêdwa txydjo êydwasehlê toke yanêdêne, akô xtey Naatyke yakfafate wama 
êkhdetka neske wa nekaehlê y wake exnekaêke kê etnyto yatxtxo khyá yakfafayooate. 
Etnyto wakfalese telykyadete ya tsahloá êyníká khyá neka dotkake yakhate tahloate 
yatxykedwa xyá nêêkya yakfalsedê kaskê y[Jponexyte kaske yafoenete nektay 
yatxydjo tutxywatíste nema necesdê yaktowa yatkyah-tede yatxtxwí ya tuhtalodoá 
txydjoonêêdotê. 

To êêkhdetkha, nekalate yttonala khanete ôôke ôôde êthêty anahate yaathê 
êtxtxô neka dotkake ynetsdodwa ytha sêsa êkhdeka khonefassa owa atxya efly 
ykhããkyahe unanay wa tona/a ekhadety oodê ethety ama kêfê yaknete ykawkasey 
ysy yakeynykââkya yaathelhake naude nema y waknete ytmâ ekakase tokê, ysy 
yakeynídydeseke newthake sesa, nekkede ytoonala êkhdese yaatheke,nekke ynete 
ake atoonala ekhdetkaske kowmasay akeknokahe. 

A êkhdedwadê afetfekahe a ethety aekhdekadwate yookyake setso neskema 
otxaytowa ethanetsa yathelhake yaksããkyake kasne, ako? 

Aekhdedwa dooseke ykhããdoase ooke atettekae amakefe ynen nexy 
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Os Fulni-ô também são devotos de santos e santas do panteão cristão que 
ajudam na manutenção da saúde e na cura de determinados padecimentos. 
Outras práticas rituais importantes são o uso da xanduca (cachimbo), os 
cantos e danças realizadas nas festas religiosas: o Toré, a Cafurna e o samba 
de coco. 

A cafurna é uma dança tradicional dos Fulni-ô, realizada nos dias de festa. 
Esta é uma cafurna Fulni-ô que fala sobre os cuidados com a saúde e a forma 
de usar os remédios. 



YAKHLETXASE .FULNI-Ô 

Yaatênketh 'totywalha sato 

Ta sahatx'nelha kheaka 

Ta sahatx'nelha kaka 

Kexatkhalhade thxleka 

To laysa tasahatxnelhase? 

Txhlektatoa, tsaykya, xyxyá ... 

Yasahatxnelha kalha 

Owa tealha take 

Yasahatxnelhakalha 

Kexatkhalhade Txhleka 

To laysa ytasahatxnelhate? 

Txhlektatoa, tsaykya, xyxyá ... 

\ 
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As Doenças 

De modo geral, existem dois tipos de doenças enfrentadas pelos Fulni-ô: as 
que acometem apenas aos índios e podem ser tratadas no âmbito da medicina 
tradicional, e aquelas trazidas pelos "brancos" e que são tratadas pelos serviços 
de saúde. Pode acontecer que, em um mesmo episódio de doença, a pessoa 
e seu grupo familiar recorram tanto ao tratamento terapêutico da "medicina 
do branco", eficaz para o controle dos sintomas, quanto o disponibilizado 
pelo sistema médico Fulni-ô. 

No entendimento Fulni"-ô, a doença pode ser causada por vários fatores, desde 
a exposição a certas condições climáticas até a não observância das regras 
culturalmente prescritas, tais como as dietas ou as relacionadas aos rituais 
religiosos. De qualquer forma, a causa última da doença está geralmente 
vinculada à relação da pessoa com os espíritos que habitam o cosmos: ou 
devido ao fato da pessoa desobedecer alguma orientação espiritual ou por 
ser atacada por algum espírito maléfico. 

''A doença é um espírito mal que anda no ar. Você tem que ser bem forte para seu 
espírito lutar contra aquele espírito mal. Como é que você sente uma febre sem 
levar uma topada! Você comeu pouco, às vezes a pessoa não comeu nada, dormiu 
bem, mas acordou com uma febre. O dono do mal! A pessoa tem que adquirir 
uma força além dele, superior, que possa dominar! A gente tem que se agarrar 
com Deus com muita fé. O poder de Deus na natureza não falha. Mil maravilhas na 
pessoa de acordo com seu comportamento em Deus" (Txhleká, Fulni-ô). 
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"Yxtíwa el'ka xmayate e/doa. Nema adidíkyade sodowkade to/e asawete. Tõôkya 
txtxoke tevlete emaynise tôôkya sehe etmã yasa eedjadwate yatwtxkyay eso 
dowkahe yadjoktôôke. Eedjadwa edididôôdôôtkya senêêkya kakawna yakyastoalha 
senêêkya kakawna thakelha sããkya. Djakase kfakte etho ewêêse xmaya tthoa ykha 
koka ytxohe etxlete nema yhiasato ytadene sato yhatxnekase ykakate wnasawa 
ykakkahle djosehle otxaytoa yhatxnekamã nema djakahle ôôke eedjadwa kôôke. 
(Txhleka Fulni-ô nedwase) , 

23 
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Já as doenças provenientes do contato interétnico são causadas, 
principalmente, devido à ausência de saneamento básico nas aldeias, ao lixo, 
à poluição das águas e à degradação. 

"O primeiro sinal que nós percebemos quando estamos adoecendo é quando 
perdemos a tome, a vontade de se alimentar. Aí vem o desânimo, a falta de 
coragem para trabalhar e se divertir. A partir disso, Já podemos dizer que estamos 
doentes. Antigamente, os mais velhos não adoeciam muito, porque tinham hábitos 
alimentares diferentes, eles sempre se alimentavam de coisas naturais, iam para 
a serra quase todo dia buscar frutas. Os hábitos alimentares mudaram. Isso foi 
causado pela destruição das matas, que fizeram os animais migrar para outros 
lugares, provocando a escassez de alimentos. Eles andavam somente a pé, seja 
para qualquer lugar que tossem. Hoje em dia as pessoas só querem andar de carro 
e moto. Antigamente botavam roças, hoje em dia poucos botam. 

Tudo isso por causa da influência não-índia que . sofremos desde a chegada do 
branco. Essa influência foi aumentando cada vez mais. Os Jovens toram se iludindo 
com as coisas de otxaytowa safo (os não-indígenas). Hoje em dia, duvido qual é o 
Jovem que troca um copo de Coca-cola por um de garapa, bebida tradicional feita 
com água e rapadura, pois era isso que os nossos mais velhos tomavam para se 
fortificar! 

Uma coisa que mudou muito também foi o lixo. Antigamente, tudo que usávamos 
vinha da natureza, então os índios Jogavam o que não queriam mais no fundo dos 
seus quintais que servia de adubo às plantas, é o que chamamos de "munturo ". Com 
os plásticos e as coisas que não se decompõem com o tempo, esses "munturos" 
foram se tornando focos muito perigosos de doenças graves. E hoje há muitos 
"munturos" nas nossas aldeias, devido à falta de um serviço de coleta do lixo e 
de saneamento básico. A água que os nossos avós tomavam eles iam buscar na 
Passagem, como chamamos o local onde passa o riacho que divide a Aldeia Sede 
da cidade de Águas Belas, situado no portão de entrada dessa aldeia. A água que 
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passa na Passagem vinha diretamente das nascentes da Serra do Comunaty sem 
nenhuma poluição. Hoje em dia, essa água é totalmente contaminada por todo 
o esgoto da cidade de Águas Belas e temos que ter um sistema de tratamento 
de água para não adoecer. Todas essas mudanças fizeram com que os jovens 
ficassem mais fracos para as doenças, principalmente as "doenças de branco", 
ou seja, as que não tinham antes do branco chegar aqui." (Jemerson Caetano, 
Biólogo Fulni-ô). 

~ v~v/~,v~vu~ v~v~,v~v~ 
Yxtiwa khethá yéékhdekahle yatxôôma yasa txtxoke yéékhdekahle yayôôdode, 
yasatêêdonêêde yanekte tetiske yafmã etxkyakahle yfeytôôdotkyayke nema 
yasatxôôneytikayhe. Ya thxôôma kleynite yasanããdoahe sekesekeetakhdode 
nawdeke se'osla dowka nemhle setxôôkiahle. Ta keese khia uunimãde otxaytoa 
keseynã yaehaakteka tha hoolnakiaka sefeheynake sa kefe tha kane khia üünimadehle 
otxaytoa txtxotxwanake thawkatekahle nekke tha txôôkyateka otxaytoa sat'ke ooya 
flydwana tha kholha khiaka tha exi sato dowkakia tha otxaytoa sakhnetífle nekke 
otxaytoa txtxotxwnã tha kayykyatekahle. (Jemerson Caetano). 
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"Nos dias de hoje o povo da minha comunidade está mais "fraco" em comparação 
com os mais velhos, porque qualquer "doença do branco" pega esse pessoal de 
hoje! Muitas dessas doenças que se escuta falar nós não conhecia e branco trouxe 
pra nós assim como outras coisas de ruim para nós. Eu já tirei muito remédio de 
plantas e de outras coisas também, como banha de cágado, de jibóia, carneiro e 
mais outras. " (Agenor, Detentor de Saber Tradicional) 

Owa txtxayá sat'ke ya setso sato yalafaka thá yafeeketh'totwa sato yééniideka toke 
yxtywatx'txowde etxdjoá efewde futxy. Ownimã ytxyââkya yasanããdodwa awa yxtywa 
satohê otxaytowa êthxôôkyase yasetsôôdowa kowfeã. Neka txwawte toonal'ka xitya 
yasetsôôdowa kowfeã yatxtxyá kysehlê tôônã sô lahe txokhlayá êkiase yetsehlê 
fidjaka kiase yêêkysehlê lefêêsaka lahe. Efewde. (Agenor nedwase). 
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A Família 

Quando um sintoma ou mal-estar é identificado, é na esfera familiar onde 
ocorrem os primeiros esforços no sentido de diagnosticar e estabelecer uma 
terapêutica para alcançar a cura da doença. Os Detentores de Saber Tradicional 
são convocados apenas em casos mais complexos e/ou para curar doenças 
de sua especialidade. 

É no âmbito familiar que são tomadas as decisões quanto aos recursos 
terapêuticos a serem adotados para tratamento do doente. Em doenças 
leves, as famílias recorrem, geralmente, ao uso de remédios caseiros ou 
aos "remédios de farmácia", já experimentados em episódios patológicos 
anteriores. Mas se a doença é considerada grave ou não é curada nas 
primeiras tentativas de tratamento, pode-se recorrer a um Detentor de Saber 
Tradicional, ao Posto de Saúde, ou mesmo ambos. 

27 
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''Assim que nasce uma criança, as mães têm 
muito cuidado com elas. Há alguns anos 
atrás, as crianças nasciam na aldeia, sendo 
cuidadas desde o momento do parto pelas 
parteiras índias, geralmente as mais velhas. 
E tinha toda uma forma especial de cuidado 
para que não ocorressem complicações na 
hora do parto. Todos esses cuidados tinham 
uma grande importância, e era muito difícil 
uma mulher morrer na hora que estava dando 
a luz. O principal cuidado é com o umbigo. 

Depois do nascimento com oito dias, ele tem que cair. Se o umbigo fica inflamado, 
as mães curam com óleo de coco, que elas mesmo fazem, e pó de plantas como a 
folha do samba-caitá, da aroeira, e da palha do coqueiro do ouricuri queimados, e 
transformados em pó. O umbigo deve ser enterrado, e não pode ser deixado a toa, 
por que trás má sorte para a criança. As mães ficam muito atentas ao resguardo 
para que ele não seja quebrado. Elas não podem ser assustadas, fazer esforço 
físico e ter sentimentos de raiva. Ele dura trinta e cinco dias, quando o parto é 
normal, quando é cesariano, o resguardo dura sessenta dias. O resguardo não 
pode ser quebrado, por que pode provocar vários problemas de saúde como: dor 
de cabeça, nervoso, entre outros. No resguardo, as mães não podem comer co-
midas carregadas: preá, tiú, peixes sem escama (traira, bambá, e outros), porco, 
peru, carneiro. O tempero tem que ser fraco, geralmente água e sal. A comida mais 
indicada é pirão com farinha de mandioca com caldo de carne, galinha ou peixe. 
Essa dieta também é seguida por mulheres que estão menstruadas, pessoas que 
fizeram qualquer tipo de cirurgia e pessoas que estão com inflamações internas 
no corpo. As mães são excelentes no cuidado de seus filhos recém-nascidos, elas 
dão banhos de ervas sagradas para espantar o mal. Não pode deixar as crianças 
sozinhas para que os espíritos ruins não apareçam, eles podem deixar a criança 
chorando e as mães ficam sem saber o que a criança tem. Se acontecer isso, e 
também mau olhado, a mãe leva a criança para rezadeira rezar. " (Xyce) 
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~V~V/LA.'-V~VH'~V~v~,v-~v.& 

Txai sakyastoalay satxtxownesôke,e dwade tha tetkya ehyããma ta satxtxôôneka-
khdese. Êêtxhatxhle ekkããtimã tate ta satxtôônekade ehesããma ta satxtôônekade, 
txai flydwane sato sdey tasatxtôône, kakhdeka owa txtxayama txai ehiââdôôkya 
edôôkyââdotkya. 

Yafmã txhleka 'sdey êêfea, owatxôke ta koká yxtywawde têêtite. Yaasetsôôdoa 
yteekyake yateekheth'totwa sato. Yakeedjadwalha yakeynikase atxwa sato yxty-
wawdemã. Yxtywasdey khofeã sããkya atxwa f'towa ekhââho. Sããdowa khdoonã 
yeekh 'deka sããkya yxtiwa thloá khofeã. Atxwa yeekh'dedodwa fedehle owa txayá 
sat'ke ykhdeedwade yet'ka nokaike. Nema yatmã elkaka otxaytowa hesa sato 
t'fanyk'ke atxwa yaksádodwa yeemakete yaksaownatyde yakfalse yeekyte. Yxty-
wasdey khowfeã sââkya atxwa f'thowa ekhââho. Sããdowa k'doonã yeekh'deka 
sããkya yxtiwa thloá khowfeã. Atxwa yeekh'dedodwa fedehle owa txayá sat'ke ykh-
deedwade yet'ka nokaike.Nema yatmã elkaka otxaytowa hesa sato t'fanyk'ke atxwa 
yaksádodwa yeemakete yaksaownatyde yakfalse yeekyte. Eedjadwá yatkhaliimase 
thekhdekasehte yatxôôkya nek'kêêkya seti tthôôna ta tet'kyase txhlekããdelay tas-
dey txhwa yxtiwa kããsehemã yatooketha sa hiasato khowfeã ed'dowase eefeekase. 
Ttxhlekasdey saakya yatmã senêêkya êêfea yathleka sato efleske eedjadwa eefle-
kay yooati ysaflekay eedjããkyake naode eksato yaanite yekhdesatxma txhleka didi 
nosetaí, yekhdema txhleka sato nosetai edidiikyay datkha ttowa atxwa tthowa tetmã 
txwa atxwa ethlookyahe ta as tosneka txwa etxoodwa edjoktootole, nema yekhdeka 
eekak'kahe. (Xyce nedwase) 
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Detentores de Saberes Tradicionais 

Dentre os Detentores de Saberes Tradicionais estão: os mais velhos, o 
cacique, o pajé, os rezadores e rezadeiras, as parteiras e os que possuem 
conhecimentos específicos com relação à produção de remédios à base de 
plantas medicinais. 

"Nosso conhecimento não é um conhecimento que se dá por acaso, ele tem uma 
inspiração que vem do nosso Criador. Os mais velhos são aqueles que têm uma 
idade acima dos demais e que conviveu com muitas pessoas que sabiam muito e 
viram muita coisa acontecer de bom e de ruim, por isso ele sabe de muita coisa. 
Eles não somente conhecem, eles têm o dom, e são somente eles que têm a 
sabedoria e a experiência de curar os males. Eles se aprofundam, se especializam 
de uma forma que se diferenciam dos demais, país acabam se unindo com a Mãe 
Natureza. E na hora de produzir os remédios para aquele determinado mal, os 
conhecedores já têm como base de solucionar o problema de acordo com os seus 
costumes. Um conhecedor não pode ser apenas pessoas velhas, algum jovem 
também pode se tornar um deles, vai depender somente da sua essência. Se ela 
estiver ligada para ele se tornar um ele vai ser. A natureza vai puxá-lo naturalmente 
até que ele se torne um. " (Txhleka Fulní-ô) 

Yéékhdedwawde títizâna yéékhdedeka, yéékhdedwawde yatkha ewhiinose yakh 'koká. 
Yakefekhla sato nawde thekhdeka, tha sesa toona khdeho satose thakeyníkaske. 
Thekh'de hããdotkya satoôna tha yakhdekke, efewde tha tetíte. Thooma yxtiwa'fthoa 
thama tha sa txtxokhdekahle. Tha sa tkha laykíake. Efeklawnã yakhdedeka tytxdjoa 
sato lahe tonawa ekhdeka lahe. 

Nek'ke wakelha ídemiikya, yahatxo wa ed'dodete yake setso sato wake deml'ho: owe 
neka khletsnete tytxdjoa sato, wa neka wed'dodete kakmã neka? Wwníka íeet'ka wa 
khofeã. Yketkya Txhleka txhlexkya. Owe awtxhy khãna. (Txhleka nedwase) 



_ s mais velhos, além de dominarem o 
1hecimento acerca de determinadas 
aticas terapêuticas para o tratamento 
e doenças, também possuem amplo 
aoer a respeito da tradição do povo 

- lni-ô. O pajé e o cacique, responsáveis 
.,ela organização socioreligiosa da 
.,omunidªde, também compartilham 
:esta sabedoria. Os mais velhos são 
~s verdadeiros guardiões da . tradição 
,..ulni-ô. 

Os benzimentos e rezas realizadas pelos 
'"ezadores e rezadeiras são fundamentais 
para prevenir doenças e restabelecer a 
saúde e o bem-estar da pessoa. 

Já a atuação das parteiras não se restringe 
a assistir ao evento de parto. Durante a 
gestação e no período pós-parto, elas são 
procuradas para orientarem as gestantes 
quanto aos cuidados a serem tomados 
oara manter a sua saúde e a da criança. 
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"Eu nasci e cresci na minha aldeia, portanto todo meu conhecimento eu devo aos 
nossos antepassados, por isso que sou muito grato a eles. Portanto preste atenção 
no que direi, as nossas plantas são muito importantes, os mais velhos sabiam 
disso e por isso conservavam a natureza, pois dali é que eles se medicavam. 
Certo dia conversava com meu avô e ele tinha mais ou menos 95 anos e ele me 
disse que nunca foi a um médico, aí eu perguntei por que, e ele disse: por obra de 
nossas plantas. Por isso que falo: conservem as nossas matas, pois elas fazem 
parte da nossa nistória e nos pertencem. Vale lembrar que os remédios produzidos 
em laboratórios químicos além de serem muito caro, na maioria das vezes em vez 
de nos curar nos prejudica aos poucos. Por isso sempre digo: procurem sempre 
informações com os mais velhos, pois são eles detentores do saber tradicional." 
(José Frederico (Dezinho)/Txyfladja Fulni-ô) 

Klêenite iwakelhanete owe setso Fulni-ô iêwliikyase yatilhake nema ikhedelhawka 
nose taike yafeekheth'totwa satose ykeynihose nema tha nelhadwase 
iôônelhawkateka. Nekke yadedwa sato owa ythesusunodwa wa kfalse kanelhasto 
txana yatxhleka sato êêfea. Yafêêkethtotwa wwnika tha êkhdelhasatotkhwa nema 
wnikawde tha sahatxnelhaka kheaka. Nema txana'ftowa iitxôôte isathêêkya kiase 
taikhnekase, iwkhââdotkyase awa otxaytowa êxtiwate saiTho khooke, tho koblakite? 
Yaahatxo koblasa. Nemnekhteka yatxhleka (yahatxo) sato êêflewkadash 'to 
keete nekama thaisaka khyá, o awa êêhatxo otxaytowa ekhohode etkhadoxa 
êêkakhdotkya takhelafneka. Neka txiitewaketxwa sato neââkyadasto efekhlasatomâ 
tha wa keyniinedo. "lnedwa wake oodenufa watkhake kanelhasto yafêêkethtotwa 
yéélistonua ". Yasakeynika thleka (Êêhatxo) etxtxo êêfea (Txyfladja Fulni-ô 
nedwase) 
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As Práticas 

Dentre as práticas utilizadas no âmbito da medicina trad1cional Fulni-ô estão: a 
participação nos rituais religiosos, principalmente o do Ouricuri; a manutenção 
de uma conduta adequada e a realização de dietas nos períodos críticos da 
vida (menstruação, gravidez, parto e pós-parto); assim como as práticas 
terapêuticas de rezas, benzimentos e o uso de remédios caseiros feitos à 
base de plantas. 

-

. .... __ .-;, 
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Os Remédios Caseiros 

"Quando Eedjadwá criou a humanidade, ele sabia que nós iríamos adoecer, por 
isso ele criou uma farmácia viva com milhares de espécies de plantas, cada uma 
para curar determinado tipo de doença. Foi o maior presente que um pai pôde dar 
a seus filhos. Cada planta da nossa natureza tem para nós um significado religioso/ 
espiritual, e quando agredimos a natureza estamos agredindo Eedjadwá e a nós 
mesmos, porque Eedjadwá faz parte da natureza, assim como nós e as plantas, 
somos todos um só. Quando se conhece o poder que aquela planta tem de curar, 
esta planta ganha mais força, então, quando um líder indígena com sua sabedoria, 
espiritualidade e simplicidade faz um chá, então este remédio ganha énergia que é 
somada com a fé do doente, aí com certeza este irá fazer efeito." (Xyce) 

Eedjadwá yatkhawliimase thekhdekasehle yatxôôkya nek'kêêkya seti fthôôna 
ta et'kyase txhlekããdelay tasdey txhwa yxtiwa kããsehemã yatooketha sa hiasato 
khofeã ed'dowase eefeekase. Ttxhlekasdey saakya yafmã senêêkya _êêfea yatxhleka 
sato efleske eedjadwa eeflekay yooati ysaflekay eedjããkyake nawde eksato yaanite 
yekhdesatxma txhleka didi nosetaí, yekhdema txhleka safo nosetai edidiikyay 
atkha fthowa atxwa fthowa tetmã txwa atxwa ethlookyahe ta sa tosneka txwa 
etxoodwa edjoktootole, nema yekhdeka eekak'kahe. Yyekhdekahe eso dowka 
yaafenkheth'totwa tet'djowase. Yatetkya takanemã aktoonawde yethlookyayhe 
efewde eetxookya. Satxtxo nekahe /amá yatxdjotkyahe yedoode edjakahe se os/a 
/aaliahe se txôtxhleho. Yakefeede ekããkyamã. Wa towna/'ka yatham'dodete tama 
yasakfakkya. Kexyadeka yekhdekama awatxtxoke seneekyawde ekakka nokahe 
yakhowfeã. (Xyce nedwase) 

Os remédios caseiros à base de plantas constituem o recurso terapêutico 
mais usado no cotidiano da comunidade Fulni-ô. Durante o Projeto, foram 
identificadas 245 plantas utilizadas na elaboração de remédios destinados a 
prevenir e tratar diferentes agravos à saúde. 



No entanto, nos últimos anos, principalmente entre as gerações mais jovens, 
tem aumentado a busca pelos "remédios da farmácia", o que tem levado aos 
poucos ao abandono das práticas tradicionais de cuidado com a saúde. 

"No tempo passado a gente não tomava remédio do branco, pois acho que não tinha 
tantas doenças como hoje e nós só se curava com remédio do mato. Sou rezadeira e 
vejo isso. É importante para nós nunca deixar de usar as plantas, para que quando não 
tiver médico para atender a gente, a gente saber como se curar. " (Floracir, rezadeira 
Fulni-ô) 

~ V.B&-.V/~,v~VH'~V.B&-.V~,v~v..& 

Sokhlôkhdôôkia ootetxhidjôôkiake tha sahatxnelhakanemã ytmã yxtiwa ekhladekhaká. 
Atxwawde yekhdeka nema nekte fekoka. Yafmã yeefeekya ektââdôôdete otxaytowa 
khoho taktowa edowka takanema nema de yooati ysahatxnekahlê. (Floracir nedwase) 
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Os remédios caseiros à base de plantas medicinais podem ser preparados 
de várias formas. Diferentes partes das plantas podem ser empregadas na 
preparação de um remédio: folhas, flores, cascas, frutos, raízes, sementes 
e resinas. Alguns remédios são feitos usando apenas uma planta, enquanto 
outros combinam várias delas. As pessoas guardam em suas casas as 
cascas, folhas secas, sementes, raízes e frutos para estarem disponíveis 
quando necessárlo. 
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Dependendo da doença a que se destina o remédio, as plantas 
são utilizadas de diferentes modos: 

1. ln natura, utilizada para mascar, fumar ou para uso tópico; 

2. Uma parte da planta, geralmente a casca, que fica de 
molho na água. Utilizada para beber, fazer bochecho e uso 
tópico; 

3. Chá feito à base de folhas e/ou cascas fervidas em água 
ou colocadas em água fervente; 

4. Lambedor produzido a partir do cozimento de partes de 
plantas com açúcar ou mel; 

5. Garrafadas ,preparadas através do cozimento de diversas 
plantas; 

6. Defumador, quando se queimam cascas ou folhas secas; 

7. Inalação do vapor feita a partir do cozimento das plantas; 

8. Banho corporal com preparado produzido pelo cozimento 
da planta ou de seu descanso na água; 

9. Banho de assento para tratamento de afecções ginecológi-
cas em especial durante o processo de gestação, parto e 
pós-parto; 

1 O. Pó da planta, para inalar ou uso tópico; 

11. Uso da seiva ou resina das plantas em garrafadas; 

12. Emplastro, elaborado com folhas machucadas e colocado 
em feridas e torções. 
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"É muito importante a casca desses pau. Tava essa semana com um meu parente e 
teve um medicamento que eu fiz pra mim. Eu tava com a coluna desmantelada. Eu 

/ 

disse: Eu vou lá na nossa mata. Eu fui lá, tirei uma casca de barriguda e um pouco 
de casca de bom-nome. Tirei a casca de quixabeira e duas casca de umbuzeiro. 
Aí, então, eu peguei e botei numa vasilha. No outro dia, eu peguei aquela vasilha, 
despejei junto e botei na geladeira, sabe? Aí, eu vim tomando e vim tomando é 
porque eu penso. Aí, pra você aprender que situação. Aí, me dei bem." (Ostílio, 
Detentor de Saber Tradicional) 

Owa txhleka êêfea. Djakase imtifthoa to/e nema hatxofthoaytetkyase ykhofea. 
Fothxa thwtya watykaske inekase djokay lykwkilhate. Djokase wfa, ynekase hatxo 
fthowa yekikase khetkya kaka eelaywa, ynekase txh/ektaatoa lahele, ynekase txyane 
kaske. Nema ykhââkyase dokexkyake txana fatowke dokexkya yfwtxkyase exyyneso 
teyke ykhââkyase. Nemâ eemakkyaê ytxkya noka, nema ythka layk/yase: tetkya kaka 
êêkaka txlya khowfea, nema efewde exneka sefotxa khowfea eekhââkya. (Ostílio 
nedwase) 
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Na produção dos remédios são usadas tanto plantas nativas da caatinga quanto 
exóticas - aquelas incorporadas por meio do contato com os não-índios. A 
maior parte das plantas nativas utilizadas pelos Fulni-ô são encontradas na 
própria TI: na mata do Ouricuri; na Serra do Comunaty e nos arredores da 
Aldeia Sede e no Xixiakhla. As plantas exóticas são cultivadas nos quintais 
das casas e também no Horto da Oficina de Manipulação de Plantas de Uso 
Medicinal. 

"Eu nunca tive doença forte. O índio, a pessoa que quiser usar uma roupa limpa, 
manda lavar antes de sujar, né? E também quem quiser ter saúde forte, antes 
que qualquer coisa toma o remédio. O primeiro que a gente pode tratar, qual é? 
É o intestino da gente, por que do intestino é que saí toda resistência pra o corpo 
humano. Eu como banana prata com alho, de três horas pra quatro da manhã. 
Serve pra que? Serve pra verme, hemorróida e fortifica o intestino, então. Serve 
também pra quem sofre de câímbra no corpo, nas pernas. Meus remédios são 
esses da serra, daqui pra acolá, eu faço um lambedor de basmo, de jatobá, pau-
de-arco, essas ervas que eu conheço. Aí, é por isso que eu digo. Eu não sinto nada 
não. Eu estou com 68 anos agora, tá com dois meses. Mas não sei o q{!e é uma 
injeção, num sei o que é um comprimido, não sei nada disso. " (Paulo Marques) 

~,v~v..,...~,v~vH"~ v~,v/~,v~v~ 

lkextiwa thloá dowka. Axootakh 'dotseke atxwa éémakehããkía. Athwdíatkaske 
asatxtxonekay ééfnídwahe kleyníte asítha tade tkhatxkyake yxtíwawde athama. 
Thatsea yeeka txytxyakalí. Toma yêêse, ythwdíate, xtíwa ístoododete. Yhatxo khtoawa 
awa ytetxdjoa ykhofeã, nek'keekya djode otxaytooke saetxããte. (Paulo nedwase) 
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Nome em Yaathe THSAYKYA 

Nome em Popular Português Aroeira 

Nome Científico Myracrodruon urundeuva Allemão 

Uso Inflamações externas e internas/ 
(cicatrizante) 

Nome em Yaathe DOYÁ 

Nome em Popular Português lmburana de cambão 

Nome Científico Commiphora /eptophloeos 
(Mart.) J.B. Gillett 

Uso Dor de barriga 
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Nome em Yaathe THAYSAKA DONESAKA 

Nome em Popular Português Cana-de-macaco 

Nome Científico Costus (cf) spiralis (Jacq.)Roscoe 

Uso Cólicas de bebê 

Nome em Yaathe EYTOA 

orne em Popular Português Craibeira 

Nome Científico Tabebuia caraíba (Mart.) Bureau 

Uso Diarréia 

Nome em Yaathe NAAXIA 

orne em Popular Português Mulungu 

Nome Científico Erythrina ve/utina Willd. 

Uso Dor de barriga 

••••••••••••••••••••••••••••• ............................ •••••••••••••••••••••••••••• 
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Nome em Yaathe LOOKHEA 

Nome em Popular Português Juazeiro 

Nome Científico Ziziphus joazeiro Mart. 

Uso Gripe, caspa, limpeza dos dentes 

Nome em Yaathe THÔYÁ KH 'KÁ 

Nome em Popular Português Pião rasteiro 

Nome Científico Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. 

Uso Mordida de cobra 

Nome em Yaathe THÔYÁ 

Nome em Popular Português Pião brabo 

Nome Científico Jatropha mollissima (Pohl) Baill. 

Uso Cortes, ferimentos (cicatrizante) 
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Nome em Yaathe THÕYA TASI 

Nome em Popular Português Pião roxo 

Nome Científico Jatropha gossypiífolia L. 

Uso Mau olhado 

Nome em Yaathe TXHLEKTÁTOÀ 

Nome em Popular Português Quixabeira 

Nome Científico Sideroxy/on obtusifolium 
(Humb. exRoem. & Schult.) 
T.D. Penn. 

Uso Pancadas 

Nome em Yaathe KHOXA 

Nome em Popular Português Jurema roxa 

Nome Científico Mimosa tenuiflora 
(Willd.) Poir . 

Uso Anti-inflamtório 

--
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Nome em Yaathe TXHLEKA TXHIDJO KHETKYA TSÔA 

Nome em Popular Português Piranha 

Nome Científico Guapira noxia (Netto) Lundell 

Uso Para retirar o resto do parto das 
recém paridas 

Nome em Yaathe ÊDJODAYÁ 

Nome em Popular Português Pereira 

Nome Científico Aspidosperma pyritolium Mart. 

Uso Lepra, azia e gastrite 

Nome em Yaathe SOFOYÁ 

Nome em Popular Português Babão 

Nome Científico Cereus jamacaru DC. 

Uso Diarréia 



LN 1 - O 
dSS11 Nll'Íu,<_t LI\ S11c ,<_117111 

,ÔA Nome em Yaathe SOFOLYÁ / TSNALHÁ / FASEÁ 

Nome em Popular Português Faxeiro 

Nome Científico Pilosocereus pachycladus F. Ritter 

Uso Diarréia 

Nome em Yaathe iDYA 

Nome em Popular Português Coroa de frade 

Nome Científico Melocactus sp. 

Uso Verminoses 

Nome em Yaathe x:ft:Y Á 

Nome em Popular Português Catingueira 

Nome Científico Caesa/pinia pyramidalis Tui. 

Uso Diarréia e dor de barriga 
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Nome em Yaathe FLETWTXHYÀ 

Nome em Popular Português Alecrim brabo 

Nome Científico Líppia sp. 

Uso Gripe 

Nome em Yaathe TXHFETEÁ 

Nome em Popular Português Braúna 

Nome Científico Schinopsis brasiliensis Engl. 

Uso Dores de cabeça 

Nome em Yaathe TSÁKY À 

Nome em Popular Português Anjico monjolo 

Nome Científico Parapiptadenia zehntner (Harms) 

Uso Febre 
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Nome em Yaathe TSÁKY Á 

Nome em Popular Português Angico 

Nome Científico Anadenanthera colubrina 
(Vell.) Brenan 

Uso Antialérgico 

Nome em Popular Português Ameixa da caatinga 

Nome Científico Rhamnidium mal/e Reissek 

Uso Antiinflamatório e cicatrizante 

Nome em Yaathe WATXHAYÁ 

Nome em Popular Português Bom-nome 

Nome Científico Maytenus rígida Mart. 

Uso Antiinflamatório e cicatrizante 

•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
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Nome em Popular Português Cajueiro roxo 

Nome Científico Anacardium occidentale L. 

Uso Antiinflamatório e cicatrizante 

Nome em Popular Português Samba-caitá 

Nome Científico Hyptis sp. 

Uso Inflamação (cicatrizante) 

Nome em Popular Português Maracujá de estralo 

Nome Científico Passiflora sp. 

Uso Dores no corpo e gripe 
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Nome em Yaathe TXHLYNEHO 

Nome em Popular Português Espinheiro branco 

Nome Científico Piptadenia stipulacea (Benth.)Ducke 1 
Uso Dores internas e limpeza interna , .. · 

1111 

Nome em Yaathe KYATUL'.NI / TWL'.NI FOWA 

Nome em Popular Português Velame 

Nome Científico Cróton rhamnifolius Willd. 

Uso Afinar o sangue 

Nome em Popular Português Trapiá 

Nome Científico Crataeva tapia L. 

Uso Pedras nos rins 
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Nome em Popular Português Genipapo 

Nome Científico Genipa americana L. 

Uso Pancadas 

Nome em Yaathe TXHYTH'DÜSAKA / TXHIDIDISAKA 

Nome em Popular Português Pau-ferro/ Jucá / Arapiraca 

Nome Científico Caesalpinia férrea Mart. 

Uso Fortificante 

Nome em Popular Português Goiabeira 

Nome Científico Psidium guajava L. 

Uso Dores de barriga 
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Nome em Yaathe SEETADWÁ FUTX'HO 

Nome em Popular Português Pega-pinto 

Nome Científico Boerhavia diffusa L. 

Uso Problemas urinários 

'.A Nome em Popular Português Melão de São Caetano 

Nome Científico Momordica charantia 

Uso Micoses 

••••••••••••••••••••••••••• ............................ ............................ 
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Principais Plantas Exóticas 

Nome em Popular Português Hortelã da folha miúda 

Nome Científico Mentha x vi/Iasa L. 

Uso Verminoses 

Nome em Popular Português Hortelã da folha graúda 

Nome Científico Plectranthus amboínícus 
(Lour.) Spreng. 

Uso Tosse 
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Nome em Yaathe MIILWÁ EEDJADWÁ KETKYATXWA 

Nome em Popular Português Capim santo 

Nome Científico Cymbopogon cítratus (DC.) Stapf 

Uso Calmante 

orne em Popular Português Erva cidreira 

Nome Científico Líppía alba (Mill.) N.E. Br. 

Uso Diurético 

orne em Popular Português Manjericão 

Nome Científico Ocímum basílícum L. 

Uso Desobstrução da vias aéreas 
(banho em bebê) 
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Nome em Popular Português Mastruz 

Nome Científico Chenopodium ambrosioides L. 

Uso Verminoses / catarro 

Nome em Popular Português Arruda 

Nome Científico Ruta graveolens L. 

Uso Micoses, dor de ouvido, 
afastar mau olhado 
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"É muito importante que se busque uma formação melhor sobre o conhecimento 
dos nossos pais e dos mais velhos. Nos dias de hoje, a juventude está muito fixada 
nos costumes do homem branco. Muitos jovens têm dificuldade de se fãmiliarizar 
com esses conhecimentos, de perceber o verdadeiro significado de cada um 
deles. Isso sim é difícil, ter o conhecimento e se preocupar com a continuação 
deles. Antigamente, as pessoas daqui tinham mais contato com a natureza porque 
sempre andavam no mato caçando ou pescando e sempre levavam crianças 
ou adolescentes. Nessas andadas, sempre se,, aprendia e se ensinava muito. A 
aprendizagem se dava com a convivência dia a dia, na prática. Precisamos ensinar 
para os jovens como devem preservar a natureza. 

Para se retirar qualquer planta tem o dia e a hora certa para cada situação. Como 
exemplo, podemos falar das plantas que só podem ser retiradas no nascer e/ou 
no pôr-do-sol, pois é a hóra que recebem a energia dele. A forma correta de retirar 
cascas ou entrecascas de plantas é através da poda (quando se retira um galho da 
planta) e não raspando, porque senão vai dá cupim e mofa a planta, aí ela acaba 
perdendo sua força e morrendo. 

A planta tem vida, se mata uma planta está matando uma vida, como a de uma 
pessoa! Cada planta tem sua característica dentro da "Mãe Natureza", tem sua 
origem, função e utilidade. Da mesma forma é para o índio, elas são seu instrumento 
de sobrevivência. 

Quando se tira uma planta, coloca uma nova no lugar, porque não adianta retirar uma 
planta e deixar o espaço em branco! É preciso aprender a forma correta de fazer 
as sementes germinar para elas se reproduzirem. Essa prática é muito importante, 
principalmente nos dias de hoje, que temos que começar a fazer isso para nossa 
mata do Ouricuri não se acabar. Ela sempre ajudou nós, é a vez de ajudarmos ela! 

Para fazer com que os jovens aprendam a importância dos conhecimentos 
tradicionais e como conviver feliz com a natureza, tem que acontecer reuniões e 
convidá-los para andar na mata do Ouricuri e na Serra do Comunaty para ensinar os 
conhecimentos dos mais velhos a eles. Pois, a felicidade de um índio é pisar firme 
na "Mãe Terra", é cuidar dela, ter um grande conhecimento sobre as plantas e saber 
selecioná-las quando for preciso." (Towe, Fulni-ô Detentor de Saber Tradicional). 

55 
LL 



56 

MEDICINA TRADICIONAL FULNI-Ô 

Yékhdeskekea yaketekhla ekhdedwa, üünimade tetxdjoa neka dowka neede, the 
fhdaadeka yakefekhla ekhdedwa neããhokeanite thawkase se teay tha hoodekke 
tha setxfõõdotkiahle toeete thawdodehle nekawde thaoõtesatnika nemã yaketekhla 
sato sekeynidekahle tha tmã thit'sa nekke tha sekeynitkhadekahle. 

Nema yatetdjoããdoa ya neka ekhdetkadeske thiti awkahe yekh'dekhke txhleka 
satookyake txana twa sato nemã neka yefleske yadwawkahe nekke yaketekhla 
ekhdedwade yekhdekamahle. Etheti yowk'note. (Towe Fulni-ô) 
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HORTO E OFICINA DE MANIPULAÇÃO DE 
PLANTAS MEDICINAIS FULNI-Ô 

Diante do vasto conhecimento tradicional Fulni-ô e preocupada com o 
crescente processo de medicalização da saúde e desvalorização da medicina 
indígena, a AMCPS, desde o ano de 2001, vem realizando uma experiência de 
revitalização dos s~beres e práticas tradicionais baseada no uso das plantas 
medicinais. 

Esse trabalho resultou na realização do Projeto Estudos para a Sustentabilidade 
Ambiental e Cultural do Sistema Médico Fulni-ô: Oficina de Manipulação de 
Plantas Medicinais. Dentre as atividades desenvolvidas estão: a implementação 
de um Horto de plantas medicinais e a criação de condições para a Oficina de 
Manipulação produzir fitoterápicos. 

-e, 
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No Horto são cultivadas 18 espécies de plantas medicinais, sendo 07 nativas 
e 11 exóticas. As plantas do Horto se destinam tanto a garantir o acesso da 
comunidade à matéria prima utilizada na elaboração dos remédios caseiros, 
quanto a prover mudas para o reflorestamento das áreas degradadas existentes 
na TI. Dessa forma, o Horto contribui para a continuidade da medicina 
tradicional no contexto comunitário Fulni-ô. 

Por outro lado, as plantas cultivadas no Horto também se destinam a abastecer 
a Oficina de Manipulação de Plantas de Uso Medicinal Fulni-ô. 

A Oficina de Manipulação de Plantas Medicinais foi construída em 2003, em 
parceria entre a ~MCPS, o Projeto Vigisus, o Departamento de Saúde Indígena 
(DESAI) o DSEI-PE. Este empreendimento visa à produção de fitoterápicos 
baseados no conhecimento tradicional como uma alternativa terapêutica para 
atender as principais necessidades de saúde do povo Fulni-ô. 



Objetivando criar condições para o funcionamento da Oficina de Manipulação, 
o Projeto Estudos para a Sustentabilidade Ambiental e Cultural do Sistema 
Médico Fulni-ô, além de contratar uma farmacêutica, investiu na formação 
profissional de 12 indígenas que atuaram em diferentes áreas: administrativa, 
manipulação de fitoterápicos e agricultura. 

Diante da necessidade de cumprir com as exigências normativas estabelecidas 
pela Vigilância Sanitária para a produção de fitoterápicos, o Projeto apontou 
como caminho a ser trilhado para alcançar a sustentabilidade político-
institucional da Oficina de Manipulação, o desenvolvimento de uma proposta 
de assistência farmacêutica articulada à medicina tradicional indígena. Ao 
ser mantida pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, a Oficina de 
Manipulação produziria fitoterápicos para serem incorporados à atenção 
básica prestada à comunidade Fulni-ô. 
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Os fitoterápicos seriam produzidos de acordo com certos critérios, tais como: 
responder aos principais agravos à saúde da população; utilizar plantas 
medicinais comprovadamente reconhecidas pelos Fulni-ô como pertencentes 
ao seu saber tradicional e que as plantas estejam disponíveis para manipulação 
sem comprometer o meio-ambiente. A linha de fitoterápicos da Oficina de 
Manipulação deverá ser produto do consenso entre to.dos os concernidos 
no processo de produção de cuidados para com a saúde do povo Fulni-ô: 
tanto os praticantes da medicina tradicional e as lideranças Fulni-ô, quanto 
as instituições responsáveis pela assistência à saúde do povo - FUNASA e 
Ministério da Saúde. 

Esta proposta está alinhada ao objetivo principal da Área de Medicina 
Tradicional Indígena do Projeto Vigisus 11, a saber: desenvolver estratégias 
para a articulação entre os sistemas médicos indígenas e o sistema oficial 
de saúde. Também está sustentada pelo texto constitucional e pela Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas que garantem o direito à 
uma atenção diferenciada à saúde. De qualquer forma, se faz imprescindível 
que esta iniciativa esteja em consonância com as atuais Políticas Públicas que 
tratam da relação entre saúde, desenvolvimento sustentável e conhecimentos 
tradicionais. 

Para alcançarmos essa meta, se faz necessária a união de esforços entre 
todas as instâncias responsáveis por criar melhores condições de vida para 
as populações indígenas, de forma a reconhecer e valorizar sua medicina 
tradicional como um meio de promoção, prevenção e recuperação da saúde 
do povo Fulni-ô. 

• 
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A Importância de Preservar a Natureza 

exemplar dentre tantos que estamos vivenciando 
atualmente e que nos fala dos perigos de perder 
nossas plantas medicinais e nossa natureza sagrad . 
Precisamos da ajuda dos Órgãos Governamentais e 
Não-Governamentais que atuam com essa questão 
para criarmos estratégias conjuntas de preservação 
ambiental e recuperação de nossas matas, para que as 
gerações futuras tenham a oportunidade de conhecer e 
utilizar a nossa medicina tradicional. 
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tJ/ "N_ós que somos !ndios te:nos que passar para nossos filhos como cuidar da 
~r: · natureza, como cwdar de s,, e um do outro. Fazemos parte da natureza. 
!.-

É importante preservar todas as espécies de plantas, de animais e cuidarmos da 
água, porque um precisa do outro. Assim como os animais precisam das plantas, e 
nós dos animais. A natureza é tudo isso, as plantas, os animais, os minerais e nós. 
E para viver em harmonia, ela precisa de todos e um precisa do outro. 

Nós temos que prestar atenção ao que é importante para nós, e a natureza é parte 
da nossa vida, assim como a nossa cultura. Temos um envolvimento grande com a 
natureza, Ul11Q. coisa impor1ante é sempre termos as plantas preservadas perto de 
nós, perto-das nossas casas. 

Peço que o nosso povo não se influencie com o estilo de vida dos homens brancos, 
~s são como gafanhotos que devoram tudo naquele lugar, depois que acabam 
c@m tudo vão embora procurar outro lugar para acabar! 

Peço a lodos os jovens e crianças que observem o que está escrito nesse livro, 
poi$ nele está escrito nossa futura vida com a natureza, para que um dia não 
dei1em_os acabar a natureza e a nossa cultura. É muito importante para todos nós 
que somos índios e principalmente a todos índios Fulni-ô, que nós fortaleçamos a 
nossa ligação com a natureza, as orações e as plantas, que desenvolvamos uma 
visão voltada à preservação de todas as plantas. Eu queria que o nosso povo não 
esquecesse que, apesar da civilização, o índio é árvore, o índio é terra e o índio faz 
parte da natureza!" (Auricélio Flyxmayá) 

~,v~V/~,v~'-.VH'~V~V/~,v~VA! 

Ydemiikya, tytx'djoawdeke wa nahate owtosa ktsalenelhake tak'ke, náwde káká 
yakhowfea, tx'txayá êêtxydete yatxhleka sato êflêndosehemâ. Êêfeââkyake setso 
sato khowkêa. 

Ynetkaka wak'falseke wakhanete, nehóódêêkyake yafmã êêfea, setsóókyake txhleka, 
atxwa feea, nehóódêêkyake yaksá (Auricélio Flyxmayá). 
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Este hvro traz uma smtese dos pnncIpaIs resultados e 

reflexões realizados durante o Pro1eto Estudos para a 

Sustentabilidade Ambiental e Cultural do Sistema 

Médico Fulni-ô: Oficina de Mampulação de Plantas 

Med1cina1s. Com esta publicação a AssocIaçao Mista 

Cacique Procópio Sarapó apresenta um panorama da 

medicina tradicional Fulni-ô, abordando os pnncIpaIs 

aspectos que a constituem: concepção sobre saude e 

doença; práticas e praticantes; importância da 

natureza e das plantas medicinais. Trata ainda das 

Iniciativas que estão sendo realizadas e dos caminhos 

a serem tnlhados para a continuidade da nossa 

medicina tradicional e para a sustentabilidade da 

Oficina de Manipulação de Plantas de tJso Medicinal. 

Ao possuir um carater pedagoglco, pretende contribuir 

para o fortalecimento dos saberes, práticas e 

praticantes da medicina tradicional, e para a 

implementação de uma atenção diferenciada a saude 

de nosso povo Fulni-ô. 


