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RESUMO

A pesquisa teve como objetivo, pesquisar as plantas medicinais que o povo Karitiana utiliza
para prevenir e curar suas doenças. Usou as entrevistadas com o sabedor para obter as
informações sobre as plantas, e também fomos ao local onde existem as plantas para fazer o
registro das fotografias. O trabalho é importante, pois visa registrar as espécies que o povo usa
e deixar guardado para os filhos, netos e bisnetos do povo. Ao todo foram registradas 35
espécies de plantas com demonstração da parte que utiliza e como utiliza e para que servem.
Também foram citados mais 57 nomes de plantas medicinais e o registro fotográfico de
algumas das espécies em anexo. Foi muito importante desenvolver a pesquisa e ainda tem
muito a se pesquisar, espero que os novos acadêmicos Karitiana deem continuidade no estudo
para aumentar a relação das plantas usadas pelo povo Karitiana, que garantem a saúde e
sobrevivência do nosso povo.
Palavras-chave: Karitiana, Planta Medicinal, Pajés.
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INTRODUÇÃO

O povo Karitiana se autodenomina “Byyjyty Osop Aky”, em oposição aos opok, “não
índios” em geral, e aos opok pita, os “outros índios” tem sua história de vida, de cultura e de
contato especificamente diferenciada dos “não índios” e de outros povos indígenas. Somos
originários do tronco Linguístico Tupi, família Arikém com seus costumes, tradições, crenças
e de práticas da medicina milenarmente cultural do povo.

A denominação Karitiana foi dada pelos não indígenas, pela não compreensão na
expressão utilizada pelos indígenas por ocasião do contato em que no diálogo, os Indígenas
não entendiam a pergunta feita pelos colonizadores e respondia dizendo Ytakatari’yn, que
quer dizer: “Tchau”, “Eu vou embora”. E os colonizadores também não compreenderam e foi
estabelecido o nome do povo por “Karitiana”.

Eu, Marcelo Tasegngã Karitiana, acredito que o uso da medicina tradicional no meu
povo vem sofrendo mudanças gradativamente muito perceptíveis. A proximidade da aldeia
com as cidades limítrofes corrobora o aceleramento do processo intercultural, embora o povo
ainda lute para manter traços da cultura tradicional, rituais e festas. Grande parte do povo
mora na aldeia Central, denominada Kyõwã (“Sorriso de Criança”), no Igarapé Garças.
Também estão nas aldeias: Samaritana, Caracol e Candeias esta denominada Byjyty Osop
Aky. Há também Karitiana que residem na cidade de Porto Velho e Cacoal.

Os rituais e uso de erva medicinal faz parte do cotidiano das pessoas; uns são de
caráter mais individual e outros coletivos que envolvem a participação de mais pessoas como:
a família mais extensa e ou a comunidade.

Vale ressaltar ainda, que a pesquisa é original, pois ninguém estudou ainda as plantas
medicinais do povo Karitiana. Algumas pesquisas já foram feitas por pesquisadores indígenas
no estado de Rondônia, como por exemplo: Alexandre Suruí (2015), Cristiané Ambé Gavião
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(2015), José Roberto Jaboti (2015), Sebastião Gavião (2015), José Palahv Gavião (2015) e
José Maria Oro Nao’ (2016). Por isso, é muito importante minha pesquisa de Conclusão de
Curso.
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CAPÍTULO I
AUTO BIOGRAFIA DA MINHA TRAJETÓRIA DE VIDA

Eu Marcelo Karitiana nasci na aldeia, hoje Aldeia Central do Povo Karitiana, no dia
30 de outubro de 1977. Sou filho de Epitâcio Bybygngã da Silva Karitiana e de Rosa
Dypypãrãrã Karitiana (In Memória).

Quando eu nasci a minha mãe cuidava muito bem de mim, mas quando comecei a
andar aí eu precisei de mais cuidado ainda. Aos seis anos de idades meus pais me
matricularam na Escola de Ensino Fundamental 04 de agosto, criada pela FUNAI e o estudo
não era reconhecido, a gente estudava por estudar, nesta mesma aldeia. A FUNAI era também
quem contratava a professora que não ficavam por muito tempo, pois era trocada com
frequência por várias situações, quem sofria eram nós crianças indígenas que repetíamos o
ano com facilidade, eu fui uma dessas crianças que viveu com essa realidade, o que levou o
meu atraso nos estudos. A gente passava até seis meses sem aula, teve uma época que ficamos
um ano sem estudar. Foi muito difícil tudo isso para meu povo.
Em 1994, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, assumiu a escola e
contratou uma Professora muito boa, Rosa. Com formação em magistério, muito dedicada e
esforçada em aprender sobre nossa cultura para entender o processo de ensino aprendizagem a
partir de nossa cultura, nossos costumes e tradições. Foi com ela que nós Karitiana
começamos a aprender a ler, escrever e conhecer as palavras e entender a leitura. Foi com ela
que nosso estudo começou a ser reconhecido e começamos a saber em que nível de
escolaridade a gente estava. Com ela eu estudei até a 4ª série (daquela época). A professora
Rosa permaneceu conosco, como professora por seis anos. Quando concluí o meu estudo de
4º ano ainda fiquei uns anos sem estudar, bem como todos os que concluíram comigo. A
gente também nem sabia que o nosso estudo tinha valor, mas estudei, estudei e fui indicado
pelo meu povo como professor e fui contratado.
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Em 1995 o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) conversou com o Cacique e as
lideranças da aldeia para realizar um trabalho de formação com os professores indígenas. Foi
nessa ocasião que iniciamos o segundo ciclo do ensino fundamental, no sistema supletivo
modular, ligado a Escola Padre Moretti. Esse foi uma das conquistas do Núcleo de Educação
Escolar Indígena – NEIRO. Núcleo este que refletia a política da Educação Escolar Indígena
que se iniciava com responsabilidade dos Estados, via SEDUC.

O CIMI através de suas missionárias trabalhou com a formação dos Professores
Indígenas na complementação do Ensino Fundamental, onde eu e os demais professores
concluímos e assim damos sequência aos nossos estudos. Senti muita dificuldade no início,
pois não sabia falar muito o português e era difícil compreender o que a gente lia, e as
professoras não sabiam falar nossa língua, mas eu queria que elas explicassem. Foi assim que
as Professoras Laura V. Pereira Manso e Emília Altini contribuíram para a nossa formação.
Eu estudei mais com a Professora Emília, onde concluí o 9º ano do ensino fundamental.

Depois que terminei essa etapa do estudo fiquei muito tempo sem estudar, eu tinha
vontade, mas o ensino médio não tinha na escola da aldeia. Tive vontade de estudar na cidade,
mas minha mãe não deixou e eu obedeci minha mãe, ela me aconselhava e me dizia “tenho
medo de perder você meu filho”. Com isso senti que minha mãe gostava muito de mim.

Os anos foram passando e chegou o momento de cursar o projeto Açaí I, mas na
primeira etapa eu não fui chamado, mas na segunda etapa aí comecei. O Projeto Açaí é um
curso de Magistério Indígena, de nível médio, e prepara professores indígenas para atender a
demanda escolar do seu povo. Tem a duração de cinco anos. Com esse curso eu concluí o
Ensino Médio.

Ao terminar o ensino médio todos os formandos ficaram um bom tempo sem receber o
seu certificado de conclusão, por morosidade da SEDUC que executou o projeto sem ser
aprovada pelo Conselho Estadual, e por apresentar falhas em vários de seus conteúdos, carga
horária, metodologia, no quadro de profissionais etc.
A formatura foi realizada em Guajará – Mirim/RO. Concluída esta etapa de ensino
médio fiquei mais um tempo sem estudar. Fiquei aguardando o Curso de Licenciatura em
Educação Básica Intercultural, proposto pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR. A
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gente somente participa nesse curso após um vestibular. Inscrevi-me no primeiro vestibular e
reprovei também reprovei no segundo, foi uma boa experiência, porém não desisti. Enfrentei
o terceiro vestibular e passei. Fiquei muito feliz, emocionado, porque vou estudar na UNIR.
Fiquei aguardando a chamada para minha matrícula. A UNIR informou a coordenadora da
Educação Escolar Indígena da SEDUC que me comunicou a data da minha matrícula. Fiz
minha matrícula e fiquei aguardando o momento da realização da primeira etapa do Curso de
Licenciatura em Educação Básica Intercultural, no Campus de Ji Paraná.

Ao iniciar o Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, no Campus de Ji
Paraná, fui sentindo o quanto de conhecimento ia adquirindo e tornando-me um profissional
mais capacitado e assim poder responder para minha comunidade/povo Karitiana o que
esperam de mim a serviço da comunidade e do meu povo. Nunca tinha pensado que um dia
chegaria a cursar o curso de nível superior e ainda na UNIR.

Assim foi crescendo com esforço e com o apoio da comunidade e de muitos amigos e
amigas que estou construindo o meu TCC de conclusão do Curso de Licenciatura em
Educação Básica Intercultural, no Campus de Ji Paraná. Afinal, “Estudar, aprofundar os
conhecimentos é tarefa de um educador responsável pela formação de novos atores sociais”.

11

CAPÍTULO II
PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

2.1. COMO SURGIU A ALDEIA? EM QUE É BASEADA A SOBREVIVÊNCIA?

Quando o povo Karitiana surgiu e criou sua aldeia, o povo Karitiana não vivia
somente naquela aldeia.

O povo Karitiana antes do contato com os não índios viva tranquilamente na floresta,
podia caçar qualquer espécie de animais para se alimentar. Também nos rios tinha muita
fartura de peixes. Esses peixes que já foi não aparece mais hoje. Os mais velhos lembram e
sentem muito a falta, pois não tem mais peixe no rio das Garças que passa pela nossa aldeia
Central.

O lugar principal da etnia Karitiana era no rumo de Ariquemes. Quando os Karitiana
estavam por lá se encontraram com os seringalistas e voltaram para trás. Muitos anos atrás
ficaram no outro lado do rio Candeias, lá era a antiga aldeia Central do povo Karitiana. Lá ele
vivia demonstrando suas danças, seus costumes, suas crenças e tradições.

Em seguida encontraram novamente com os seringalistas e nessa ocasião o povo
prestou serviço aos seringalistas em troca de alimentos. Logo em seguida o povo resolveu
mudar para outro lugar, lá para o outro lado do Rio candeias. Tinha mais de vinte aldeias
antigas. Aí o meu povo migrou para o Rio das Garças para fugirem dos seringalistas e lá
ficaram por muitos anos e foram construindo sua nova aldeia. Na sequência do seu processo
migratório onde povo sai do Rio Candeias para o Rio das Garças, viviam tranquilo pensando
que não vai mais se encontrar com o não índios.

Muito tempo depois o povo se acostumou novamente com o jeito de caçar na mata,
para ter a caça como alimento e também se acostumaram a fazer suas flechas para a pescaria.
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Uma coisa muito boa era ir para o rio das Garças pescarem Jatuarana. Relatam os mais velhos
que numa ocasião quando estavam pescando, escutaram o barulho do remo da canoa dos não
índios, olharam para o lado baixo do rio e avistaram os não indígenas aproximando ao rumo
onde estavam. Logo os pescadores pegaram suas tralhas e rumaram correndo para a aldeia e
contaram ao cacique que viram o não indígena.

O guerreiro cacique logo disse: Amanhã cedo vamos encontrar com eles. Hoje à noite
vamos arrumar nossos instrumentos de guerra, arcos e flechas. No amanhecer foram para o
enfrentamento quando chegaram ao local avistaram os não índios e se preparou para o tiro da
flecha, o cacique mirou e viu o não índio pedindo calma e dizendo eu conheço você cacique,
não fleche a gente, nesse momento os índios abaixaram suas flechas. Os não índios davam
suas coisas para os índios como sinal de amizades e de paz. Uma maneira de se comunicar foi
à troca e doação de coisas que se tinha no momento. O Cacique reconheceu o chefe do
seringalista que encontrou lá no rio Candeias. Nessa época entra em nossa história o pessoal
do SPI.

Logo que o SPI encontrou com os Karitiana davam as coisas como: alimentos, roupas,
louças, terçados e outras regalias etc. Muitos anos se passaram na luta com o SPI, onde
vivíamos com muito sacrifício e sofrimento.

A Funai encontrou os Karitiana pra cima do rio das Garças e viram a aldeia do povo
Karitiana, aí a Funai resolveu demarcar a terra nesse lugar, mas essa terra demarcada não é
território tradicional do Povo. A nossa terra tradicional está fora da parte da terra hoje
demarcada.

A terra tradicional do povo Karitiana é do outro lado do Rio Candeias. Lá viveram
muitas gerações do meu povo. Os sabedores, os Pajés. Os cemitérios, os lugares sagrados
onde está todo o nosso “Ser Karitiana”. Essa parte já foi retomada pelo meu povo e já foi feito
o estudo, Laudo Antropológico. Está aguardando a demarcação.
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2.2. QUEM SÃO OS KARITIANAS?

O povo Karitiana se autodenomina “Byyjyty Osop Aky”, em oposição aos Opok, os
“não índios” em geral, e aos opok pita, os “outros índios”.

A Terra Indígena Karitiana está localizada a 95 km da cidade de Porto Velho/ RO com
uma extensão de 89.682 ha, homologada pelo Decreto nº 93.068/1986, registrada no
CRI/DPU.

Em 2003 o povo começou um movimento de retomada da terra. Neste mesmo ano um
grupo retoma parte do território que está fora da demarcação atual, às margens do Rio
Candeias, formando ali uma aldeia.
A FUNAI constituiu um GT – Grupo de Trabalho para iniciar o estudo e identificação
desta terra. Mesmo sob ameaças dos fazendeiros, que em setembro de 2003, atearam fogo na
maloca, os mesmos continuam resistindo e reconstroem novamente a maloca e passam a viver
permanentemente no lugar.

No ano de 2008 outro grupo do povo retoma mais uma parte do território, às margens
do Rio Preto (aldeia Joari). Mesmo sofrendo as ameaças dos fazendeiros o povo Karitiana
resiste em recuperar também está parte de seu território tradicional. Lutam pela revisão dos
limites que, além da importância histórica e simbólica, remete também a uma preocupação de
ordem prática, ou seja, evitar o esgotamento das reservas de caça e pesca no interior da área.

A população Karitiana é de 314 pessoas (SESAI/2014). A língua Karitiana pertence ao
tronco Tupi, família Arikém. São os últimos remanescentes desta família linguística.

Os escritos relatam que os primeiros contatos se deram ainda no século XVIII e início
do século XIX. Na época os Karitiana habitavam toda a região entre os rios Candeias e
Jamari, onde atualmente se localizam os municípios de Ariquemes e Candeias do Jamari/ RO.

As crônicas ressaltam que o povo Karitiana apresentou notável mobilidade no
transcorrer do século XX, possivelmente pressionado pelas frentes de penetração da sociedade
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envolvente. Se a referência do capitão Manoel da Costa Pinheiro indica a presença dos
Karitiana no Jaci-Paraná em 1909, um mapa esboçado por J. Barboza em 1927 localiza os
Karitiana na margem esquerda do médio e baixo Candeias, entre este rio e o Jaci-Paraná; a
área compreendida entre os rios Candeias e Jamari, importantes afluentes da margem direita
do rio Madeira, é declarada território dos Arikém ou Ariquême.

Nesta mesma área, em 1948 os registros da 9ª Inspetoria Regional do SPI situam os
Karitiana ligeiramente mais para o leste. Entre 1950 e 1953 eles são localizados no médio rio
Candeias, no que parecia ser uma nova movimentação rumo ao ocidente; provavelmente nas
proximidades deste local o grupo recebeu a visita de três padres salesianos em 1958. Ainda
mais ao poente, em 1967-/69 o Posto Indígena Karitiana foi instalado, no alto rio das Garças.
Aparentemente, alguns anos depois o grupo dirigiu-se um pouco mais para o oeste, vindo a
ocupar o sítio atual, às margens do igarapé Sapoti.

Hoje a nordeste da atual área, estão as glebas Garça e Baixo Candeias. Neste local em
1909 se estabeleceu a Comissão de Serviços Telegráficos do Marechal Rondon. Esta foi uma
das formas que marcou a história de contato com os Karitiana e com outros povos, como os
Karipuna que habitavam ao longo dos rios da região do Rio Madeira que viveram em
constantes lutas com seringueiros e seringalistas.

O povo Karitiana foi sendo expulso de seu território tradicional pela corrente
migratória, possivelmente por volta dos anos 1930 ou 1940, dirigiram-se para o oeste,
encontrando-se com outro grupo, chamado Joari, dos quais possivelmente se separaram nos
momentos iniciais do contato, no começo do século XX. Os dois grupos reuniram-se na área
atualmente ocupada pelos Karitiana, que eles reconhecem, hoje, como o antigo território
Joari.

Nesta região retomaram o contato com os não indígenas, no final da década de 1950.
Suas tradições históricas sublinham a vital importância do encontro entre os dois grupos: com
as populações de ambos os grupos serem muito reduzidos, e de um grupo ter mais mulheres e
do outro ter mais homens os casais foram se formandos, e após essa junção, percebeu-se como
um elemento fundamental para a posterior recuperação demográfica e cultural do povo.
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O SPI permitiu que o território tradicional Karitiana fosse deixado para os
seringalistas. Há anos o povo Karitiana vem reivindicando seu território tradicional, seus
cemitérios e antigas aldeias que estão fora da demarcação atual. Há ausência de caça e pesca.
Na verdade, pelos fatos histórico, o povo Karitiana habita em território Joari. Na demarcação
efetuada em 1976 foram deixadas de fora as melhores terras, que ficam às margens do rio
Candeias, local sagrado do seu habitat tradicional.

Esse encontro de índios e seringueiros resultou em mudança de seu habitat tradicional
bem como a redução de seus membros e de outros povos indígenas, ou até mesmo
provocando o extermínio total de muitos, como por exemplo, os Arikém, falantes do Tupi
Arikém.

Os mais velhos ainda contam que antigamente os YJXA eram um grupo grande.
Viviam todos juntos, mas depois se separaram: um grupo foi para a região de Ariquemes, que
ficou conhecido por Arikem, outro mais abaixo do rio Jamari, outro ainda cruzou o rio
Candeias rumo ao rio Madeira e um quarto grupo ficou nas margens do rio Candeias (os
Karitiana). Por isso é possível encontrar vestígios da memória material destes pela região:
cemitérios, troncos de malocas antigas, ilhas de terra preta que sinaliza ocupação indígena,
por exemplo.

Em 1959, com o início da exploração de cassiterita na região, o minério era extraído
em grande escala, localizadas nos rios Machado, Machadinho, Jamari e Candeias.

Na década de setenta, foi instalada a Mineradora Taboca, dentro da Terra Indígena
Karitiana, a 15 km da aldeia no local conhecido como Maria Konga, extraindo cassiterita e
ouro. A mineradora ao se aproximar do povo ofereceu presentes para melhor conquistá-los.
Com o decorrer dos tempos os próprios Karitiana vendo que a mineradora estava causando
grandes danos se organizaram e expulsaram os garimpeiros da área.

Os costumes e tradições do povo Karitiana estão passando por mudanças. A
proximidade da aldeia com as cidades limítrofes corrobora o aceleramento do processo
intercultural, embora, parte do grupo ainda luta para manter traços da cultura tradicional,
rituais, festas, etc. Grande parte do grupo mora na aldeia Central, denominada Kyõwã
(“Sorriso de criança”), no Igarapé Garças. Também estão nas aldeias Samaritana, Caracol,
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Joari e Candeias (denominada Byjyty Osop Aky). Há também Karitiana que residem na
cidade de Porto Velho.

Anterior ao contato, o povo Karitiana morava todos juntos numa grande maloca, de
forma redonda coberta de palha, mudando de local frequentemente, podendo depois de muito
tempo retornar a um dos espaços já habitados por eles.

As estruturas residenciais se

modificaram muito das construções tradicionais. Os modelos das casas indígenas são
diversificados, sendo casas de madeira, alvenaria, algumas cobertas de palhas e outras de
amianto.

Na aldeia Kyowã há uma escola estadual com estrutura moderna que oferece Ensino
Fundamental e Médio. Tem uma casa para alojamento dos professores não-indígenas que
atuam no segundo segmento do ensino fundamental e médio, bem como uma residência para
os profissionais da área da saúde e um posto médico.

Na aldeia Central há energia elétrica e poço artesiano. As demais comunidades
possuem energia elétrica através de um gerador e a água para consumo é retirada diretamente
dos pequenos rios próximos às aldeias ou poço amazônico.

O povo Karitiana possui um vasto e rico universo simbólico, manifestado na relação
que os mesmos possuem com o mundo dos espíritos. A cosmografia dos Karitiana, na sua
origem é concebida por várias divisões, indicando patamares superpostos em níveis
diferenciados, que são assim representados: um patamar terrestre, denominado ejepi, abaixo
dois subaquático (terra de Ora) e acima três patamares celestes (gokyp, oti, otierepo,
pysan’em, ytymama, Botayj e Tomboto).

Os rituais entre os Karitiana fazem parte do cotidiano das pessoas; uns são de caráter
mais individual e outros coletivos, que envolvem a participação de todas as pessoas. Alguns
rituais são feitos por ocasião da colheita do milho (festa da chicha) e da época da fartura do
peixe (him myyj), coincidindo com a época chuvosa. Há rituais que é praticado
ocasionalmente, o “irip’ sopahibmina (onde a anta é esquartejada e com o sangue do animal
os homens, em especial os mais jovens, tomam o banho para se tornar bons caçadores) ”.
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As festas tradicionais da Caça, da Chicha, da Gobatoma e da Jatuarana raramente são
celebradas, devido à escassez dos recursos naturais e as consequências do contato que
provocaram mudanças culturais. Para a festa da chicha confeccionam as flautas de taquara. Na
festa da carne os homens buscam pratos que fazem de casca de babaçu.
O artesanato ainda é usado nas festas e chama-se de Ogyrok’Pypi que consiste em
colar e pulseira de macaco, cocar e braceletes com pena de arara, mutum e cinto de semente
de mulungu. Usam urucum e jenipapo para a pintura no corpo.

A liderança religiosa é o pajé que possui uma força de cura total, hoje atuando com
menos tempo devido suas atividades estarem muito ligadas aos serviços externos da
comunidade. O trabalho do pajé continua tendo suas raízes nas plantas medicinais existentes
na mata e com a ligação direta com o mundo dos espíritos. Os mais velhos ainda preservam
um pouco de sua medicina tradicional, como por exemplo, o uso da água de Tucumã e da
chuva para doenças da visão, o uso do “cipó de abe” e do rabo de tatu para dores de ouvido, o
chá de mandonitenhô e minauã para diarréia e dor de barriga, a raiz de biquibê para dor de
dente, sumo da folha de gueá para controlar hemorragias, entre outros. Conservam-se como
valor cultural do cacicado: liderança indicada pela comunidade. Tinham um primeiro cacique
geral chamado Tooyo e um segundo cacique chamado Kyryky’yra.

Antigamente os Karitiana costumavam prensar as cabeças dos bebês até os três meses
de idade, para que ficassem diferentes dos outros índios e não ter a cabeça redonda como a do
macaco. Atualmente isto já não acontece.

O povo Karitiana, apesar destes muitos anos de contato com a sociedade não indígena,
ainda conserva muitas de suas tradições, como as pinturas corporal e facial em ocasiões de
festas ou eventos importantes, a música, o artesanato. Dedicam-se mais à caça que a pesca.
Porém não saem para caçar quando a esposa está de resguardo, isto é, quando ganhou um
bebê, pois acreditam que podem ser perseguidos por onça ou se perderem na floresta. Embora
utilizem armas de fogo para as caçadas, ainda usam seus instrumentos tradicionais: o arco e a
flecha.

As mulheres Karitiana confeccionam, muitos artesanatos como: cestos, abanadores,
que são feitos com palha de tucumã, colares das mais variadas sementes, colares de tucumã,
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pulseiras de tucumã com dente de macaco, osso e casco de tatu. Com penas das aves, araras,
mutuns, gaviões e jacus, fazem brincos, colares e braceletes de diversos tipos. Elas fazem
também chocalho e cintos com coco-da-bahia. Não é muito comum fazer anel, devido à
escassez de matéria-prima. Aos homens compete a confecção dos arcos, flechas, bordunas e
lanças, etc. A matéria-prima para a confecção deste material é tirada da floresta e o trabalho é
todo manual.

Alimentam-se de caça, pesca, coleta de frutos do mato e agricultura como milho,
macaxeira para chicha, milho duro para criação de galinhas e porcos - que hoje fazem parte da
alimentação- mandioca para farinha, cará, arroz, batata doce, amendoim branco. Cultivam
árvores frutíferas como goiabeira, mangueira, laranjeira, jaqueira, bananeira, cajueiro e
outros. Além destas formas de busca de alternativas alimentar existe a construção da tapagem
que não representa somente a busca pela sobrevivência, mas faz parte do universo cultural do
povo. É construída no ponto do rio que possui barranco alto, ou seja, o rio está encaixado no
leito, feito com arbustos que resistem por um bom tempo dentro d´água e todos são armados e
firmados com cipós. Não vai um único prego na construção, verdadeira obra de construção
civil, com muita técnica e ciência empregada, desde a qualidade das madeiras, os troncos, o
nível do rio, a inclinação para que suporte o peso da água, a vazão para que não provoque
represamento, a disposição da porta e seu encaixe para vedar o retorno dos peixes assim que a
mesma for acionada por um grande cipó esticado até em terra onde ficam os observadores de
cardume. É construída na época do verão, quando o rio está bem baixo. A Tapagem é um
passo importante para a construção do senso de comunidade, do fortalecimento cultural, de
trabalho e divisão coletiva dos frutos do trabalho, ou seja, os peixes.

Na realização do casamento usavam a cesta e colar de dente. Na hora da entrega da
moça para o noivo, a mãe da noiva é a primeira que canta e fala depois o pai e por último o
irmão mais velho entrega a noiva para o noivo e canta também. Hoje são raros os casamentos
realizados dentro dos rituais tradicionais, pois há uma interferência de crenças e costumes da
cosmovisão não indígena.
A identidade Karitiana está viva e é dinâmica. Os “Byjyty Osop Aky” vão recriando seu
universo cultural no cotidiano e nas inter-relações com o Outro. Esta dinâmica é expressa no
silêncio, no gesto, na palavra de cada um. No interior de cada “mundo residencial” acontece o
cerne, o profundo, o incompreensível aos nossos olhos, o sentido, o valor da cultura.
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2.3. COMO A PESQUISA FOI FEITA?

Para a realização do trabalho a metodologia, foi bibliográfica e entrevista, quanto à
entrevista efetuada junto aos mais velhos da comunidade indígenas os quais tem muito
conhecimento em tratamento com ervas, cujo conhecimento foi passado de geração a geração.
A bibliográfica está ligada a trajetória do povo, desde contatos com a sociedade envolvente.
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CAPÍTULO III:
PLANTAS MEDICINAIS DO POVO KARITIANA
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3.1. AS ENTREVISTAS COM OS SABEDORES KARITIANA
ENTREVISTA 01:
Aldeia: Central Kyõwã Karitiana
Entrevistador: Marcelo Tasegngã Karitiana
Entrevistado: Epitácio Kybygngã Karitiana Sexo: (M) Idade: 62 anos
Função: Funcionário Público Federal

01 - Quais as doenças que tinha antigamente? (Antes do contato).
Antigamente tinha as doenças como: Febre, diarreia, dor de cabeça, reumatismo, dor de
barriga. Não eram muitas as doenças antes do contato, porque o povo passava as ervas
medicinais no corpo, no tempo certo, devido isso a gente não adoecia.
02 – Como o povo tratava da às doenças antigamente? (Antes do contato).
Antes do contato o Povo Karitiana tratava as doenças com as ervas medicinais. Quando seu
filho adoecia, por exemplo, o pai vai ao mato a buscas de ervas medicinais, assim que o pai
chega com as ervas, ele logo prepara. Assim que termina de preparar dão banho no paciente e
canta a música Sagrada para curar a doença. Antigamente não vivia muito doente, porque se
passava as ervas medicinais tradicionais usadas pelo povo Karitiana. Hoje estão adoecendo
porque não se faz mais o uso das ervas medicinais na tradição do povo.

03 - Quem tratava da doença antigamente? (Antes do contato).
Antigamente antes do contato o pajé também fazia o tratamento para curar as doenças. Ele
chega perto do paciente, sopra no corpo no local da dor ou da doença e pega a cora e passa a
folha que aparece na mão dele, no corpo do doente. O pai e a mãe também faz o tratamento,
quando o seu filho adoece. Não é somente o pai e a mãe que faz o tratamento, a maioria das
pessoas idosas fazia o tratamento para curar o doente.
04 – Como era feito o tratamento? (Antes do contato).
O tratamento era feito pelo pajé. Quando havia doença a família pedia ao pajé para fazer o
tratamento dele em cima da doença. O pajé faz sua reza e tratamento. O pai e a mãe também
podiam fazer o tratamento, bem como a maioria das pessoas mais idosas.
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05 – O que influenciou na diminuição do uso da medicina tradicional do Povo hoje?
Antes do contato não influenciava e nem diminuía o uso da medicina tradicional do povo
Karitiana. Assim que o povo Karitiana entra em contato com o não indígena, influenciou e
diminuiu muito o uso da Medicina Tradicional no nosso povo, também quando surgiu à
religião, como Igreja, esta influenciou e fez diminuir o uso da medicina Tradicional. Assim
que a religião chegou à aldeia, os jovens, não quiseram saber mais da cultura. As pessoas
idosas também quase não fazem mais uso da medicina tradicional. Na Cultura Karitiana não é
qualquer pessoa que pode lembrar para a pessoa fazer uso da medicina tradicional. Somente o
chefe tradicional é quem pode convidar a pessoa para fazer uso do remédio tradicional.

ENTREVISTA 02:
Aldeia : Central Kyõwã Karitiana
Entrevistador: Marcelo Tasegngã Karitiana
Entrevistado: Enedina Dypyhãraj Karitiana

Sexo: (F) Idade: 82 anos

Função: Aposentada

01 - Quais as doenças que tinha antigamente? (Antes do contato).
As doenças que existiam antes do contato são: Febre, diarreia, tosse braba, dor de cabeça,
reumatismo, inchaço, cólera, dor de barriga
02 – Como o povo tratava da às doenças antigamente? (Antes do contato).
O Povo Karitiana tratava da doença antes do contato assim, através das ervas medicinais. O
pai vai ao mato buscar as ervas medicinal, assim que o pai chega com as espécies de ervas
medicinais, ele logo prepara. Coloca as folhas na água e amassa com as mãos. Assim que o
pai e a mãe terminam de preparar dão banho no doente com o líquido da erva medicinal. Se
não cura pela erva medicinal tem a possibilidade da cura em que o pai, o primo e o tio fazem
o Boneco Sagrado para fazerem a reza em cima do doente e pede para o Boneco Sagrado
curar a doença. Se o Boneco Sagrado não curar a doença, ai não tem mais jeito. Só Deus pode
fazer viver novamente.

03 - Quem tratava da doença antigamente? (Antes do contato).
Quando o povo Karitiana adoece o pai e a mãe é quem trata o filho confiante na erva
medicinal. O pai vai ao mato buscar a erva medicinal para preparar o remédio. Logo que ele
chega pede para sua esposa buscar a água na panela de barro para preparar o remédio para o
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doente. Assim que terminam de preparar dão banho no doente com o líquido da erva. Se
alguma pessoa não tem pai e nem mãe, então é o tio, o primo e a sua irmã devem fazer o
tratamento.
04 – Como era feito o tratamento? (Antes do contato).
O tratamento era feio pelo pai e pela mãe da criança. Quando o filho adoece, o pai é quem vai
ao mato buscar as espécies de ervas medicinais. Assim que o pai conseguir encontrar a
espécie de erva medicinal, retorna para a aldeia e prepara as ervas com água e amassa as
folhas com as mãos para o líquido se misturar. Quando o preparo está pronto, dão banho no
paciente. É assim que e fazia o tratamento antes do contato.
05 – O que influenciou na diminuição do uso da medicina tradicional do Povo hoje?
Antes do contato não influenciava e nem diminuía o uso da medicina tradicional do povo
Kuaitiana. Assim que o povo Karitiana entrou em contato com o não indígena, começou a
influencia e a diminuição do uso da Medicina Tradicional. Quando entramos em contato com
os não índios, os indígenas adoeciam, eles tratavam os indígenas com seus medicamentos. O
povo Karitiana quando conheceu o medicamento do não indígena, quase, não quis mais usar a
medicina tradicional de seu povo. Também quando a religião não indígena entrou na aldeia
influenciou mais e diminuiu muito o uso da medicina tradicional. Quando surgiu a religião
como igreja na aldeia as pessoas mais idosas não querem nem saber mais do uso da nossa
medicina tradicional.

ENTREVISTA 03:
Aldeia : Central Kyõwã Karitiana
Entrevistador: Marcelo Tasegngã Karitiana
Entrevistado: Júlia Sebigngã Karitiana

Sexo: ( F)

Idade: + ou – 78 anos

Função: Aposentada

01 - Quais as doenças que tinha antigamente? (Antes do contato).
As doenças que existiam antes do contato são: tosse, coqueluche, diarreia, dor de cabeça,
reumatismo, cólera, sypo haradna, popo’ot, amorengã, Estas são as doenças que existiam
antes do contato.
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02 – Como o povo tratava da às doenças antigamente? (Antes do contato).
Antigamente o povo Karitiana tratava da doença através da Boneca Sagrada e eram os pais
quem podia fazer a Boneca Sagrada. Assim que termina de construir a Boneca Sagrada se faz
a reza pedindo a cura, para que ele sobrevive mais aqui na terra com a gente. Se não cura
através da Bonecrar. a Sagrada não tem mais jeito de cu

03 - Quem tratava da doença antigamente? (Antes do contato).
O tratamento é feito pela erva medicina. O pai tem que buscar as espécies das erva medicinal
no mato, assim que ele chega com as espécies das folhas das ervas prepara as ervas com água.
Assim que termina de preparar dão banho no doente com o líquido da erva. A mãe fica por
perto do doente para cuidar dele. É o pai e a mãe quem trata o doente.
04 – Como era feito o tratamento? (Antes do contato).
O tratamento era feio pelo pai e pela mãe da criança. O pai é quem vai ao mato buscar as
espécies de ervas medicinais. Assim que o pai chega com as ervas medicinais, ele prepara as
ervas com água e amassa as folhas com as mãos para o líquido se misturar. Logo que tudo
está pronto, com o líquido das ervas medicinais passa no corpo do paciente. Também o
tratamento é feito pela Boneca Sagrada. Se não curar com a Boneca Sagrada não cura mais.
Aí só Deus sabe curar.
05 – O que influenciou na diminuição do uso da medicina tradicional do Povo hoje?
No tempo antigo usava muito a medicina tradicional, mas quando entrou em contato com os
não indígenas aí começou a influencia no uso da medicina tradicional do povo Karitiana.
Também entrou a religião, como a igreja na aldeia influenciou e diminuiu muito mais o uso da
medicina tradicional do povo. Quando surgiu a igreja na aldeia as pessoas que sabem das
ervas, não quis saber mais da cultura, como usar as ervas medicinais tradicionais para seu
povo Karitiana.

ENTREVISTA 04:
Aldeia: BYJYTY OSOP AKY (Candeia do Jamari)
Entrevistador: Marcelo Tasegngã Karitiana
Entrevistado: Cizino Taobigngã Dantas Morais Karitiana
Funções: Pajé/ Cacique

Sexo: M Idade: 76

25

01 – Quais as doenças que tinha antigamente. (Antes do Contato).
Febre, diarreia, dor de barriga, doença braba, reumatismo, emagrecimento.
02 – Como o povo tratava da doença antigamente? (Antes do contato)
O povo tratava através de ervas medicinais como: GOPATOMA, EPARAKA ‘EP , BOROJA
HYYP , SYRYJPOK ‘TAP, GOPYHOK , BYYJ PYHOKOPO, OM ‘ETEPAKAP , estas
ervas são preparadas e usadas quando os idosos adoecem. As ervas são misturadas com a
água e logo passada na pessoa.
03 – Quem tratava da doença? (Antes do contato)
Se alguém do povo adoece o pai, a mãe trata o seu filho com ervas medicinais próprias para
aquela doença. Se não há cura da doença, aí se usa a força da BONECA SAGRADA e reza
com a boneca para curar o doente. Também o pajé rezava muito sobre a doença, usava muito
a boneca e pedia a cura da doença. O pajé também invocava a força do espírito bom para
curar a doença. O pajé fazia muitos rituais de cura. Ele era o Médico cultural do povo. Tinha
muito pajé antigamente. Era bom para o povo.

04 - Como era feito o tratamento? (Antes do contato).
O tratamento era feito pelo pajé, pelo pai e mãe que utilizavam as plantas medicinais e
preparavam as ervas misturando as folhas. Amassavam bem as folhas, colocavam na água e
depois de pronto davam banho na pessoa doente. Se o paciente não melhora com a primeira
aplicação do remédio o pai e a mãe fazia de outra forma, usando o ritual da BONECA
SAGRADA pedindo para que o espírito do mal se afaste do doente. O pai e a mãe fazem
primeiro depois o pajé que é a pessoa religiosa e médica que possui o dom de invocar a força
dos espíritos bons até o doente melhorar.
05 – O que influenciou na diminuição do uso da medicina tradicional do povo hoje?
Antes do contato não influenciava, não diminuiu o uso das ervas medicinais do povo. No
início do contato o povo praticava muito o uso das ervas para curar suas doenças. Com o
contato mais direto o povo foi atingido pela gripe, pneumonia, bronquite, malária vivax e
falsipara, diarreia, cólera, tosse, coqueluche, dor de cabeça e outras tantas. As doenças
advindas do contato o povo, o pajé não conseguia curar, aí foi entrando o remédio alopático,
não indígena e o povo foi perdendo sua prática de cura pela medicina tradicional. Mesmo
assim o uso de nossa medicina continua vivo e é ainda muito usada no interior da família.
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Tudo o que é cultural não se apaga de nossa memória, de nossa história. O povo continua com
suas práticas dos rituais tradicionais e sagrados. Desde o gestar de uma criança é praticado o
uso das nossas ervas medicinais.

3.2. AS PLANTAS MEDICINAIS DO POVO KARITIANA
Quadro 01: Relação das ervas medicinais utilizadas pelo povo Karitiana.
Nome da Planta
Indicação
Preparo
01 – GOPATOMA
* Para proteger da doença e # Colocar água na panela,
do espírito do mau
esfregar com a mão a folha
e colocar na água e depois
jogar a água na pessoa,
como se fosse tomar banho
02 - GOPATOM I
* Proteção do espírito mau, # Esfregar a folha na mão,
e para doenças que existem colocar na água e passar nas
no mundo
pessoas que participaram.
03 – GOPYHOK

* Para acalmar o estresse da # Amassar a folha com a
pessoa e para a doença não mão, colocar na água e dar
pegar na pessoa
um copo para a pessoa
tomar.

04 – GO ‘IWIP IIY

* Para ter saúde e ficar forte # Esfregar a folha, colocar
na água e dar banho na
criança e adulto.

05 – GO ‘ IWIP I

* Para ficar forte e ficar # Amassar a folha e colocar
sem adoecer.
na
água
e
banhar
mergulhando no líquido,

06 - BYYWYTI

* Para ficar forte e ter # Esfregar a folha e colocar
sempre saúde
na água e banhar no líquido.

07 – OTO ‘EP OĴENG

* Para ficar com saúde e # Amassar a folha e colocar
ficar forte para o trabalho
na água e banhar com o
líquido.

08 – KYOY OPOKORA

* Para ficar forte e aguentar # Esfregar a folha. Colocar
o peso.
na água e passar o líquido
no corpo.

27

09 – MIĴO POK POGOM

* Para a doença não atacar # Amassar um punhado de
na gente
folha com a mão, colocar na
água e dar banho na pessoa.

10 – GOPYN PYKY ‘EEP

* Para a doença não atacar a # Colocar água na panela,
gente.
amassar a folha e colocar na
água e banhar com o
líquido.

11 – BYPAN REM SAP

* Para ficar forte e aguentar # Esfregar um punhado de
carregar peso.
folha na mão, colocar na
água e banha o corpo.

12 – GÕRÕT PÕRÕT SAP

* Proteção para não pegar # Sovar a folha, colocar na
doença.
água e banhar com o
líquido.

13 – SYRYJPOK TAP

* Proteção da cobra, inseto, # Passar as folhas na canela
aranha,
tucandeira
e das pernas.
escorpião. Curar a malária. Amassar a folha colocar na
água e tomar o líquido.

14 – SYRYJPOK TAP ‘I

* Proteção da cobra e das # Amassar a folha e passar
doenças.
na canela e nas pernas.
Para o inseto afastar da Esfregar a folha e colocar
gente.
na água e tomar o líquido.

15 – HIRIKI ‘I

* Espantar cobra e insetos # Passar a folha nas canelas
velozes.
e nas pernas.

16 - GOYRÃ

* Ficar forte e com saúde.

17 – HI ‘OOP

* Para a criança ficar # Converte a folha em
saudável.
massa, colocar na água e
banhar sobre o líquido.

18 – IRIP SAEPESAP

* Fortalecimento dos ossos.

# Amassar a folha e colocar
na água, beber e banhar
sobre o líquido.

19 – GOMONG SAP

* Para ficar saudável e forte

# Esfregar sobre a folha,
colocar na água e dar o
banho.

# Esfregar a folha, colocar
na água e após banhar.
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20 - AMKEREPEP

* Para ter filhos saudáveis e # Converter a folha em
a família ter saúde.
massa e colocar na água e
banhar com o líquido.

21 – BOROJA HYYP

* Aliviar a doença e a dor # Colocar o pó da árvore
de cabeça.
Boroja Hyyp na água e dar
banho na criança e no
adulto.

22 – EPAKAKA ‘EP

* Para ficar saudável e sem # Colocar o pó de eparaka
doença.
‘ep na água e banhar sobre
o líquido.

23 – BOTYYĴ OKYTY

* Proteção do espírito mal e # Amassar a folha com a
das doenças.
mão, colocar na água e após
banhar.

24 - GOPIMOĴ

* Para não adoecer e ficar # Amassar a folha, colocar
sempre com saúde.
na água e dar banho.

25 – BYYJ PYHOKOP

* Para o espírito não se dar # Converter a folha em
mal na gente.
massa colocar na água e dar
banho.

26 – OPOK PYHOKOP

* Utilizado para que os não # Sovar a folha, colocar na
índios não se deem mal água e banhar com o
com o povo.
líquido.

27 – OPOK PYMAMAN

* Serve para os não índios # Converter a folha em
não se estranhar na massa, colocar na água e
convivência com a gente.
banhar com o líquido.

28 – AYPAN PYMAMAM

* Para os outros índios não # Amassar bem a folha com
estranhar com a gente, bem as mãos, colocar na água e
como os nãos indígenas.
banhar sobre o líquido
preparado.

29 – GOPAWAK ATY

* Para ficar esperto

# Sovar a folha até ficar
uma massa, colocar na água
e banhar o corpo com o
líquido.

30 – GOPAWAK l

* Para estimular as pessoas.

# Converter a folha em
massa, colocar na água e
após banhar com a água
preparada.
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31 – GOKYPA ‘ GOPYN * Aplica nas pessoas para # Amassar bem a folha com
KYPA
não pegar doença
as mãos, colocar na água e
banhar sobre o líquido
preparado.
32
–
BORJA
PISYGNGM

ĴOĴ * Para proteger de cobras e # Converter a folha em
para que elas não apareçam. massa, colocar na água e
após dar banho com a água
preparada nas crianças e
adultos.
* Proteger das onças não #Esfregar bem a folha com
aparecerem pra gente.
as mãos, colocar na água e
banhar sobre o líquido
preparado.

33 – OBAKY ĴOĴ

ÕWÃ POPOPO ‘AAP
01 - BOSOJOPA ‘IT MARA - * Passar na criança recém-nascida. Acaba com o
assustamento do recém-nascido.
# Misturar as folhas das duas ervas converte as folhas em massa, colocar na água e banhar a
criança com a água preparada. # Enterrar

02 - SOJOTY - * Fortalece o recém-nascido e acaba com o assustamento.
# Enterrar um pedaço de SOJOTY, na cinza do fogo, assim que fica torrado tira da cinza,
espera esfriar. Após esfriar passar no corpo da criança recém-nascida.

OUTROS NOMES DE ERVAS MEDICINAIS:
Nome das Plantas:
TUPY BYWO
AKAN PISOP
GOSO DEREP
AS

PIKOM OPA

ÕROM SOP

PIKOM NIN
PISOPA

EWOKET

OSIIPATY

OSIIP TEPY

PASỸ

ÕROM EP

EP OPISOJ
SOM

EP PITA

OSIIP PATY ‘I

OSIIP PATY
BY

OROHO SA‘EP

IRIP KORO DA

SOJXA
BERERO

GOPYRO
PADNA

NINOM
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MYDO NIN
TIGNGIM

OKỸ TY

HOROJO
‘YYY SP

SEKOJ SEKOJ
YYP

ISOJ YYP

TEPY
KOWOTY

OKỸ EP

BOTEPAPY SE

PASI OSIITI SE

KIDA
PYHYDNA EP

BIKIP

SOYS SYPOJ
OPỸ

GOPON POON

ARAKOM ‘IT

ERERY SAP

PÃK POK SAP

IRIGO

PÕROMBY

IRI ‘ OJENG

KIDA
OJEGNGE TY

POKY

SIRITY

GOPYN
PEKETEK

ÕROM GOPI
KIHOP

AKETE KYJYP

GOEKORONGÃ

GYP ‘OPODNA GOP ‘OPODNA

ORORO
SOWOT

ORORO PITA

YRYSAP
OKYTY
EPEGOT

GOPYHOK
PYSARA YT

POM JEPABY

BOTAGNG
GOSOHAJA

GOPY ‘IRIP

IRIP SA ‘EP
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi feito um levantamento de 35 espécies de plantas medicinais usadas como remédio
para o povo Karitiana, além disso, também foi citado o nome de 57 plantas na língua materna
do povo.

O trabalho foi bom, pois resgatou muitas plantas, que agora depois de publicado esse
trabalho vai ficar disponível para consulta tanto dos indígenas como dos não indígenas.
Também pode ser usado na escola nas aulas de ciências quando for abordar o tema do reino
vegetal, que fala sobre as plantas, ai podemos falar sobre as plantas medicinais e a saúde
indígena, muito importante para que nossos alunos conheçam.

Que outros acadêmicos Karitianas possam continuar pesquisando mais, para aumentar
o número das plantas e com isso manter o equilíbrio da saúde do povo Karitiana, que envolve
a saúde do corpo e da alma.
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ANEXOS
FOTOS DAS PLANTAS
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