NAYARA BEGALLI SCALCO VIEIRA

“DINÂMICA DE OBTENÇÃO E CONSUMO DE PLANTAS
ALIMENTARES AO LONGO DO TEMPO EM UMA ALDEIA GUARANI, E
SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE NA PERCEPÇÃO INDÍGENA, SÃO
PAULO, BRASIL”

Tese

apresentada

à

Universidade

Federal de São Paulo – Escola Paulista
de Medicina, para obtenção do Título de
Mestre em Ciências

São Paulo
2010

Vieira, Nayara Begalli Scalco
Dinâmica de obtenção e consumo de plantas alimentares ao longo do
tempo em uma Aldeia Guarani, e sua relação com a saúde na percepção
indígena, São Paulo, Brasil/ Nayara Begalli Scalco Vieira. -- São Paulo, 2010.
xiv, 83f.
Tese (Mestrado) - Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Programa de Pós-graduação em Psicobiologia.
Dynamic collection and consuption of food plants over time in a Guarani Village,
and its relation to health perception in Indigenous, São Paulo, Brazil.
1. etnobotânica. 2. plantas alimentares. 3. psicofarmacologia. 4. índios sulamericanos

NAYARA BEGALLI SCALCO VIEIRA

“DINÂMICA DE OBTENÇÃO E CONSUMO DE PLANTAS
ALIMENTARES AO LONGO DO TEMPO EM UMA ALDEIA GUARANI, E
SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE NA PERCEPÇÃO INDÍGENA, SÃO
PAULO, BRASIL”

Tese

apresentada

à

Universidade

Federal de São Paulo – Escola Paulista
de Medicina, para obtenção do Título de
Mestre em Ciências

Orientadora: Profa. Dra. Eliana Rodrigues

São Paulo
2010

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGIA

Chefe do Departamento: Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni

Coordenador do Curso de Pós-Guaduação: Marco Túlio de Mello

iii

Dedico este trabalho à Minha Mãe, Maria Goreti Scalco,
à minha orientadora e amiga Eliana Rodrigues e
à amiga Jerá.

iv

AGRADECIMENTOS

A realização de um sonho, um trabalho, nunca se dá pelo esforço de uma única
pessoa. Diante disto, gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram para a
realização deste trabalho:

À Maria Perpétua Socorro Leite Bernardo por ter indicado à aldeia e ter apresentado as
lideranças.
Aos Professores Carlini e João Lago pelas conversas e auxílios nas discussões.
Aos professores, funcionários e pesquisadores do Departamento de Psicobiologia da
UNIFESP, em especial, a Maria Gabriela M. de Oliveira, José Carlos Galduróz, Ana
Regina Noto e Fúlvio Mendes.
À Nereide e Mara pelas orientações a respeito do Curso de Pós-Graduação e afins.
Aos colegas da Pós-graduação pela convivência, dicas e conversas.
Ao grupo do Centro de Estudo Etnofarmacológico pelas trocas, conversas e trabalhos
em conjunto.
Aos amigos da vida, principalmente Giovanna, Marcela, Izabelli, Silvia, Rafaela, Pablo,
Leandro, Marcello, Henrique e Cláudio que apoiaram e deram força nos meus
momentos de crise, ajudaram em traduções e muitas vezes leram o trabalho.
Aos amigos da SES, em especial, a Selma, Elisa, Silvia, Fred, Sandra, Raquel, Nilza,
Regina, Silvia Fedato, Cris, Malu, Tânia, Drummond, Cássia, Marli, Áurea, Marília,
Carmela, Luis Eduardo, Stela, Dalva, Mirsa, Regina, Solange, Rose e Marilzinha pelo
aprendizado constante.

v

À minha família, Goreti, José, Gabriela, Ariela e José Leonardo, pela estrutura, apoio e
pelo amor.
Aos meus avôs, Violanda e Ângelo, que mesmo além da vida velam por mim.
À Kátia, uma segunda mãe, ao Rubens e ao Vado que sempre dão força.
Aos financiadores – CAPES e AFIP pelo apoio financeiro e de estrutura.

vi

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

Aos GUARANI da ALDEIA TENONDÉ PORÃ por ter aberto as portas das suas casa,
terem dividido o seu cotidiano, suas histórias e principalmente aos entrevistados por
terem permitido e possibilitado a realização deste trabalho.

À Prof. Eliana Rodrigues por ter acreditado e, assim, possibilitado a execução deste
trabalho. Agradeço as orientações precisas e fundamentais, os “puxões de orelha”, as
conversas, o colo, o carinho e a paciência.

vii

SUMÁRIO

DEDICATÓRIA............................................................................................. iv
AGRADECIMENTOS...................................................................................

v

GLOSSÁRIO................................................................................................

xi

LISTA DE FIGURAS....................................................................................

xii

RESUMO...................................................................................................... xiv
1. INTRODUÇÃO.........................................................................................

01

1.1. Alimentação..................................................................................................

01

1.2. Histórico Indígena.........................................................................................

04

1.3. Etnobotânica e Etnofarmacologia................................................................. 05
1.4. Brasil: Diversidade Cultural, Biodiversidade, Território................................

07

1.5. Saúde Indígena............................................................................................

08

1.6. Alimento ou Medicamento?..........................................................................

10

1.7. Dietas em Rituais.......................................................................................... 13

2. OBJETIVOS.............................................................................................

17

2.1. Objetivo Geral...............................................................................................

17

2.2. Objetivos Específicos...................................................................................

17

3. METODOLOGIA......................................................................................

19

3.1. Caracterização do grupo de estudo.............................................................. 19
3.2. Caracterização da área de estudo................................................................ 21

viii

3.3. Trabalho de Campo......................................................................................

21

3.3.1. Seleção da aldeia................................................................................. 21
3.3.2. Seleção dos Entrevistados................................................................... 24
3.3.3. Amostragem.........................................................................................

24

3.3.4. Entrevista.............................................................................................

24

3.3.5. Análise dos Dados...............................................................................

21

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO...............................................................

27

4.1. Aldeia Tenondé Porã....................................................................................

27

4.2. Entrevistados................................................................................................

31

4.3. Alimentação Tradicional...............................................................................

31

4.4. Dinâmica de Obtenção e Uso dos Alimentos ao Longo do Tempo..............

39

4.4.1. Cultivo..................................................................................................

39

4.4.2. Caça.....................................................................................................

41

4.4.3. Extrativismo..........................................................................................

43

4.5. Alimento X Medicamento.............................................................................. 47
4.5.1. Avaxi (Milho).........................................................................................
4.5.2. Petỹ (tabaco, fumo)..............................................................................
4.5.3. Caáy (erva-mate).................................................................................

48
53
57

4.6. Percepção dos Entrevistados sobre a Relação Alimentação X Doença X 61
Saúde..................................................................................................................

ix

5. CONCLUSÕES........................................................................................

65

6. ANEXOS...........................................................................................................

67

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................. 68

Abstract
Apêndice

x

GLOSSÁRIO
Termo em Guarani

Termo em Português

Opy

Casa de Reza

Nhanderu

“Deus”

Karai

Pajé

Xeramõi

Líder Espiritual

Axavi

Milho

Mbojape’i

“Bolo de Milho”

Manji’o

Mandioca

Mimoî

Cozido

Mbeju

Biju

Mbaipy

Sopa

Jejy

Palmito

Mbojape

“Pamomha”

Kavure

“Pão assado”

Jety

Batata Doce

Mbixy

Assado

ei

Mel

Reve

Com

Avaxi-Ku’i

Paçoca

Kaguijy

Bebida Sagrada obtida da fermentação do milho

Mandui

Amendoim

Xondaro

“Guerreiros”

Itio

Larva de Palmeira

Xipá

Kavure Frito

Caáy

Erva-mate

Petỹ

Tabaco

Caáyy

Chimarrão

Petỹgua

Cachimbo

Caáy nhemo garai

“Batismo da Erva-mate”

Juruá

Não-indígena
xi

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa do Brasil destacando, em verde, a distribuição geográfica original da
mata Atlântica, e em destaque o estado de São Paulo e a localização da aldeia
Tenondé Porã no estado de São Paulo, 23
Figura 2. Vista Aérea da Aldeia Tenondé Porã (Google Earth), 28
Figura 3. Vista da casa de alvenaria, 29
Figura 4. Casas de pau-a-pique e compensado, 29
Figura 5. Vista da Opy (casa de reza), 30
Figura 6. Algumas variedades de avaxi (milho), 32
Figura 7. Massa do Mbeju(biju), 33
Figura 8. Mbeju (biju) na fogueira, 33
Figura 9. Mbaipy (sopa de palmito com frango), 34
Figura 10. Preparação da massa do Mbojape, 34
Figura 11. Kavure sendo preparado na brasa, 35
Figura 12. Jejy (palmito) sendo assado na brasa, 35
Figura 13. Jejy (palmito) pronto, 35
Figura 14. Mbojape’i sendo assado, 36
Figura 15. Mbojape’i, 36
Figura 16. Avaxi Mbixy (milho assado), 36

xii

Figura 17. Jejy (palmito) pronto para ser ingerido ao lado do ei (mel), 37
Figura 18. Preparação de Avaxi-Ku’i (paçoca), 37
Figura 19. Jerá com caneca contendo Kaguijy, 38
Figura 20. Xipá, 46
Figura 21. Criança consumindo avaxi mbyxi (milho assado), 48
Figura 22. Dona Abrandina fumando petỹgua (cachimbo), 53
Figura 23. Indígenas consumindo Caáyy (chimarrão), 57

xiii

RESUMO

A alimentação vem sofrendo uma série de modificações, tanto na forma de obtenção,
quanto de preparo dos alimentos. Este processo atinge as comunidades indígenas, e
traz como consequência, carências nutricionais e alterações culturais. Muitas culturas
não fazem distinção entre alimento e medicamento. No Brasil, vários trabalhos focando
a atividade biológica das plantas vêm sendo desenvolvidos nas últimas décadas. Este
trabalho teve como objetivo registrar a alteração alimentar ao longo do tempo, relatada
pelos entrevistados da aldeia Guarani Tenondé Porã, bem como observar suas
percepções a respeito desta alteração e sua influência na saúde. Para tanto, foram
utilizados técnicas e métodos da etnografia como diários de campo, entrevistas
informais, não-estruturadas e observação participante. Foram entrevistados 15
indígenas que relataram alterações na forma de obtenção dos alimentos, o que levou a
substituições e, até mesmo, ao abandono de alguns espécimes vegetais, bem como a
incorporação de novos alimentos e alterações nas receitas. Algumas plantas
mantiveram seu uso, principalmente aquelas utilizadas em contextos rituais. Seu uso
crônico, bem como os benefícios à saúde que promovem, incluindo a prevenção e/ou
tratamento de doenças, sugerem sua equivalência aos alimentos nutracêuticos. O milho
(Zea mays L. ssp.), o tabaco (Nicotiana spp. L.) e a erva-mate (Ilex paraguariensis St.
Hil.), são alguns exemplos e foram destacados no estudo pois são considerados pelos
indígenas como os alimentos, tanto para o corpo quanto para a alma, mais importantes
nessa aldeia. As doenças também são divididas naquelas do corpo e da alma pelos
indígenas. Segundo relatos dos indígenas, ambos tipos de doenças têm aumentado a
sua freqüência ao longo do tempo devido a vários fatores, sempre ligados ao abandono
de certas tradições do Povo Guarani, tais como: alteração alimentar, que envolve tanto
à perda quanto a inserção do uso de novos alimentos e a alteração na forma de
preparo; falta de obediência a Nhanderu (“Deus” dos Guarani) e finalmente, a falta de
espaço adequado para as atividades diárias como o cultivo e a caça, que acabam
promovendo o sedentarismo.
Palavras chave: Alimentação, Índios, Guarani, Ilex paraguariensis, Zea mays, Nicotiana
spp.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Alimentação

Alimento, na visão do povo brasileiro, pode ser diferenciado de comida,
segundo DaMATTA (2001), pois, o alimento nem sempre é algo prazeroso, socialmente
aceitável, é algo universal, que diz respeito a todos seres humanos, é “tudo o que pode
ser ingerido para manter uma pessoa viva”; e comida faz parte da identidade de um
grupo de pessoas, de uma cultura, é “tudo que se come com prazer”. Sendo assim nem
toda comida é útil para a manutenção de um organismo sadio, mas é algo a mais para
a caracterização de uma cultura.
Em torno do ato de comer os homens foram constituindo alguns dos
procedimentos, rituais, imagens e símbolos mais fortes e expressivos da história da
humanidade (GALLIAN, 2007). Este fato, muito provavelmente, deve-se a necessidade
vital dos seres humanos em relação ao alimento.
Esse ato é considerado por CARNEIRO (2005) como o início do
processo de socialização. Acredita-se que o desenvolvimento de elementos culturais
diversos e possivelmente da própria linguagem se devem à prática de obtenção de
alimentos coletivamente. Esta prática de partilhar o alimento tem por conseqüência a
construção de redes de socialização, imposições de limites e fronteiras sociais, políticas
e religiosas, além de organizar as regras quanto à identidade e hierarquia. Assim, a
análise dos espécimes alimentares e do hábito alimentar1 de certos grupos humanos
nos revela sua eficiência produtiva e reprodutiva na obtenção, transporte e conservação
dos alimentos, e até mesmo a sua forma de organização.
A aquisição e o preparo dos espécimes alimentares vêm se
modificando ao longo da história (CANESQUI, 1988; MURRIETA, 2001). Esta mudança

1

MEAD & GUTHE (1945) definem hábito alimentar como “o estudo dos meios pelos quais os indivíduos, ou
grupos, respondendo a pressões sociais e culturais, selecionam, consomem e utilizam porções do conjunto de
alimentos disponíveis”.
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pode ser percebida na evolução do processo de preparo dos próprios alimentos.
Inicialmente o alimento era ingerido cru, após a descoberta do fogo o homem passa a
assá-lo. Essa forma de preparo é justamente a que foi encontrada no Brasil, na época
da chegada dos portugueses, para muitas receitas indígenas (CASCUDO, 2004). A
carne assada é com certeza muito mais antiga que a cozida, pois o ato de cozinhar
pressupõe a utilização de vasilhas/panelas, que surgiram muito tempo depois
(aproximadamente 290 mil anos, no Neolítico).
A curiosidade, inerente ao homem, e o desejo de melhorar, facilitar a
vida, fez com que a espécie humana se esforçasse para encontrar novas estratégias,
visando superar-se e defender-se de elementos naturais e possíveis agressores. Estas
estratégias podem ser divididas nos diferentes períodos geológicos, sendo que cada
um deles foi marcado entre vários aspectos, pela forma de aquisição de alimentos
(FLANDRIN, 1998; ORNELLAS, 2003). Desde que surgiu, o homem pode ser
considerado onívoro e sempre tendeu à ingestão de vegetais e animais. A caça sempre
esteve presente como forma de adquirir alimentos, e a variação entre caça de animais
de pequeno e grande porte associado ou não ao ato de coletar frutas, foram as
diferenciações em relação à alimentação no Paleolítico e Mesolítico. No Neolítico iniciase a percepção quanto ao esgotamento dos recursos naturais, com isso, os humanos
começam a juntar-se em grupos às margens de rios e lagos e começam a pescar em
cestos, domesticar animais; isto culmina na diminuição da caça.
Após a Revolução Industrial, o próprio alimento vem se modificando ao
longo das décadas. Passou de uma alimentação obtida diretamente da natureza e
consumida em no máximo alguns dias, para um alimento adquirido em supermercados.
Este fato implicou em uma produção em larga escala dos alimentos, trouxe a exigência
quanto à durabilidade, conservação e aparência. Assim, uma série de tratamentos, com
o uso de diversas substâncias químicas sintéticas ou derivadas, vem sendo utilizados
para garantir a produtividade e qualidade “física” destes alimentos em detrimento da
segurança e da qualidade nutricional. Contudo, a “correria” da vida moderna, a mulher
ingressando no mercado de trabalho, o crescimento das áreas urbanas e
consequentemente a redução dos espaços, matas e da própria produção familiar, foram
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as oportunidades para o desenvolvimento de alimentos ainda mais práticos, como os
congelados e pré-prontos. Assim, a grande maioria da população não produz seus
alimentos, mas passa a adquirir todos os itens que compõem as suas refeições nos
supermercados (BLEIL, 1998).
Ao chegarem ao Brasil, os escravos entraram em contato com os
indígenas e puderam perceber que as técnicas utilizadas no processo do preparo dos
alimentos eram muito semelhantes àquelas utilizadas em seus países de origem.
Alguns alimentos podiam ser cozidos, porém a grande maioria era assada. A utilização
de sal era muito rara, e quando havia era obtido de vegetais, o mel de abelha era o
único doce existente, já o óleo e o açúcar eram ignorados. Não foram observadas,
nesta época, formas de preparo como frituras, guisados, esparregados2, sopas e papas
de cereais. As frutas não eram cultivadas e a carne era obtida através da caça. Toda a
conservação dos alimentos era feita pela exposição ao calor. E as bebidas eram
resultado da estagnação e/ou prévia mastigação que desencadeiam o processo de
fermentação, a bebida destilada era desconhecida por estes povos (CASCUDO, 2004).
O consumo alimentar, cada vez mais, desperta interesse da mídia, dos
consumidores e das indústrias devido ao seu valor nutricional e à possibilidade de
prevenir doenças. Durante muito tempo, o consumo alimentar foi considerado um ato
elementar para ser estudado do ponto de vista social, até que o surgimento e
crescimento dos problemas nutricionais - que passa desde a fome até a obesidade - e a
profissionalização dos nutricionistas alertaram para este foco de estudo (CASOTTI et
al., 1998); pois perceberam que o homem realmente é o que come sendo sua energia e
seu sistema bioquímico dependentes do alimento.
CASOTTI (1998) cita LUPTON (1996) no que diz respeito aos três
estágios das ciências nutricionais: o primeiro refere-se à descoberta das vitaminas e
sua ligação com a prevenção de algumas condições particulares, que por sua vez
influenciaram e aumentaram a busca dos consumidores por estes “alimentos
protetores”. O segundo estágio inicia-se após a Segunda Guerra Mundial, marcado

2

Guisado de ervas cozidas e picadas.
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pelos novos processos de produção de alimento. Finalmente, o terceiro é justamente
um dos aspectos que objetivamos perceber neste trabalho, a consciência de uma
relação existente entre o alimento e um corpo saudável.

1.2. Histórico Indígena

A forma como foi habitado o continente americano ainda é motivo de
muitas discussões. A hipótese tradicionalmente aceita é de que este foi habitado do
norte para o sul a partir de migrações terrestres vindas da Ásia, que poderiam ter
ocorrido entre 14 mil e 12 mil anos atrás. Em função de todas as dúvidas e da falta de
relatos

sabe-se

muito

pouco

sobre

a

história

indígena

no

continente

e

consequentemente no Brasil. Todos os dados sobre esta população, incluindo sua
origem e o que de fato ocorreu com eles, não são seguros. CUNHA (1992) nos coloca a
necessidade de cuidado ao falar sobre este tema e armadilhas que o cercam, como a
idéia do primitivismo, que na segunda metade do século XIX relatava a presença de
sociedades que não evoluíram, o que fazia com que estas sociedades fossem vistas
como fósseis vivos.
A população indígena presenciou o extermínio de vários de seus povos
após o encontro do Velho e do Novo mundo. Este processo regado por ganância e
ambição reduziu uma população que em 1500, quando os europeus aqui chegaram,
estava entre dois e quatro milhões para cerca de 200 mil indígenas (ISA, 2010) e hoje
encontram-se em crescimento demográfico com cerda de 734 mil indígenas, autodeclarados, espalhados por este País (IBGE, 2000). O principal agente deste declínio
populacional foram epidemias como varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo,
difteria, gripe, peste bubônica, dentre outras. Cabe ressaltar que a falta de imunidade
não é o único fator para esta devastação populacional, pois fatores geográficos e
climáticos tiveram decisivas contribuições. A sede por escravos, exploração do trabalho
indígena, resultando em guerras, a fome que andava lado a lado com estas batalhas, a
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desestruturação social bem como as fugas, também foram decisivas no declínio da
população.
As idéias de proteção, preservação e da necessidade de se cuidar dos
primeiros habitantes do Brasil, ganham força no início do século XX. Estas culminam na
criação do Serviço de Proteção do Índio em 1910, que mais tarde, em 1967, foi
substituído pela Fundação Nacional do Índio (GOMES, 2006).
Muitos pesquisadores observaram a vulnerabilidade dos indígenas
brasileiros conseqüente deste histórico político e das atitudes tomadas, ainda hoje,
pelos não-indígenas. MELATTI (1987) relata que o contato com o “homem branco”,
após a descoberta do Brasil, desencadeou um declínio constante na população
indígena; pois estes tiveram que lutar por suas terras, fazer grandes migrações para
fugir, ou tornaram-se escravos. E mesmo as etnias que não sofreram ataques diretos
foram expostas a doenças trazidas pelos europeus. Hoje, há populações isoladas do
convívio com a “civilização”, e outras que num relacionamento mais estreito viveram as
transformações causadas por este contato. E estas etnias que convivem com a “cultura
brasileira” vem modificando sua maneira de vida; pois incorpora elementos do “branco”,
como a língua, instrumentos de ferro, arma de fogo e até mesmo alimentos. Vivem, na
grande maioria das vezes, em absoluta miséria e cada vez mais expostas a doenças
como sarampo, desnutrição, intoxicação por venenos e agrotóxicos (WALLACE, 2007),
o que as torna muito vulneráveis nos dias atuais.

1.3. Etnobotânica e Etnofarmacologia

A procura por novas substâncias oriundas de plantas, bem como, o
estudo sobre a funcionalidade destes vegetais, como alimentos, vem ganhando espaço
no meio acadêmico. Estudos que visam desvendar a complexidade dos vegetais
envolvem diversas disciplinas, são elas: fitoquímica (composição química), agronomia
(cultivo), nutrição (valores nutricionais), farmacologia (ações no organismo), e para
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observar a forma como a população se relaciona com estes vegetais a etnobotânica e
etnofarmacologia (ALBUQUERQUE & HANAZAKI, 2006).
O termo “etnobotânica”, estudo da relação entre os humanos e as
plantas utilizada por eles, foi utilizado pela primeira vez em 1896 pelo botânico
americano William Harshberger (HEINRICH et al., 2004). BALICK & COX (1999),
definem como sendo o campo de estudo que analisa o resultado da manipulação de
plantas ou partes vegetais por culturas tradicionais, assim como, o contexto cultural em
que cada planta é utilizada. HEINRICH et al. (2004) definem etnobotânica como
"ciência que estuda a relação entre humanos e plantas em toda sua complexidade, e é
baseada geralmente na observação detalhada e estudo do uso que uma sociedade faz
das plantas, incluindo as crenças e práticas culturais associadas com este uso. Foca
não somente as plantas medicinais, mas também outros produtos derivados da
natureza, como: alimentos, plantas utilizadas em rituais, corantes, fibras, venenos,
fertilizantes, materiais de construção para casas, barcos, ornamentos e óleos, etc.”
Por estudar a concepção humana sobre as plantas e suas relações, o
etnobotânico necessita, para melhor compreender este universo, destituir-se da cultura
que traz impregnada na sua formação. E para que a plenitude do estudo seja atingida é
necessário que os pesquisadores utilizem-se desta visão interdisciplinar para
compreender todos os fenômenos do meio que observa (ALBUQUERQUE, 2005).
Utilizado

pela

primeira

vez

no

evento

realizado

em

1967,

“Ethnopharmacological search for new psychoactive drugs” o termo etnofarmacologia,
segundo BRUHN & HOLMESTEDT (1981) designa uma ciência que baseia-se na
“exploração interdisciplinar de agentes biologicamente ativos e tradicionalmente
empregados

ou

observados

pelo

homem”.

A

Sociedade

Internacional

de

Etnofarmacologia em 2005 definiu como: “Estudo interdisciplinar da ação fisiológica de
plantas, animais e outras substâncias utilizadas na medicina tradicional das culturas do
passado e do presente.” A etnofarmacologia se preocupa com os preparados a partir de
plantas, animais, minerais e fungos utilizados isoladamente ou em conjunto no sistema
de saúde e doença das populações tradicionais (ALBUQUERQUE & HANAZAKI, 2006).
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PIERONI et al. (2004) caracterizam a Etnofarmacologia e Etnobotânica,
como ciências interdisciplinares com objetivo de compreender as manipulações
farmacêuticas, considerando a relação dos determinantes culturais e os significados
conferidos pelos grupos humanos a cada característica de uso.
Tanto a etnobotânica quanto a etnofarmacologia têm se mostrado como
excelentes ferramentas na busca de novas substâncias naturais com ação
farmacológica útil nas terapias da nossa medicina (SCHULTES, 1962; RODRIGUES &
CARLINI, 2005; HEINRICH et al., 2006; GURIB-FAKIM, 2006; RODRIGUES, 2006).
COX (1997) as coloca, também, como importantes nos modos de conservação da
integridade das comunidades tradicionais, ou como um campo de pesquisa que requer
o encontro entre comunidades tradicionais e pesquisadores da sociedade moderna
(LAIRD, 2002).
No Brasil vários trabalhos com diversas populações tratando da
atividade biológica das plantas de diferentes biomas, principalmente na Amazônia e na
mata Atlântica, foram realizados nas últimas décadas (HANAZAKI et al., 2000;
BEGOSSI et al., 2002; ALBUQUERQUE & HANAZAKI, 2006; GIORGETTI et al., 2007;
RODRIGUES, 2007; RODRIGUES et al., 2008). Alguns estudos desenvolvidos mostram
que o estudo das práticas terapêuticas das diversas culturas, no Brasil e no mundo,
obtém de forma mais efetiva informações sobre material vegetal com potencial para
produção de novos fármacos.

1.4. Brasil: Diversidade Cultural, Biodiversidade, Território

O povo brasileiro deriva de uma miscigenação de três elementos
principais: indígenas, africanos e europeus (RIBEIRO, 1995). Esta mistura juntamente
com a diversidade dos cinco biomas naturais deste país resultou em uma rica forma de
utilização e conhecimento dos recursos naturais.
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Um dos biomas mais diversos do Brasil é, também, um dos mais
ameaçados pela ação do homem, a mata Atlântica (FRANKE et al., 2005). Várias
culturas ocupam a mata Atlântica, tais como: etnias indígenas, caiçaras, jangadeiros e
quilombolas, os quais possuem grande conhecimento a respeito da flora e fauna locais,
inclusive do ponto de vista medicinal e econômico em geral.
Atualmente no Brasil, segundo o INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL
(2010), há 232 povos indígenas. Estes estão espalhados pelo território nacional, e
muitas destas etnias ultrapassam as fronteiras e ocupam outros territórios da América
do Sul. As 180 línguas faladas por estas etnias derivam de três troncos principais: Tupi,
Macro-Jê e Aruák.
Ocorre grande variação na população indígena entre as diversas etnias,
tanto em número como em costumes. MELATTI (1987) cita que a inter-relação que
ocorre entre aldeias próximas resulta em um compartilhamento de algumas atividades,
mas, ainda assim, os artesanatos, a maneira que caçam, buscam seus alimentos e
principalmente os rituais modificam-se dentre as diversas etnias.

1.5. Saúde Indígena

Do ponto de vista científico, ainda é parco o conhecimento a respeito da
saúde indígena no Brasil (COIMBRA et al., 2003), em vista da grande diversidade de
etnias, 233 (ISA, 2010), somando 500 mil indígenas (BRASIL, 2007), cada qual com
características

próprias,

impossibilitando

generalizações.

Embora

exista

uma

publicação compilando 3.222 resumos de trabalhos científicos que tratam deste tema
(DOMINIQUE, 2007), não existe um perfil epidemiológico para esta população até o
presente momento.
Alguns estudos foram desenvolvidos analisando o estado nutricional de
adultos (GUGELMIN & SANTOS, 2001), crianças (MARTINS & MENEZES, 1994;
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MORAIS et al., 2003, PÍCOLI et al., 2006) e materno infantil (PÍCOLI et al., 2006) de
etnias indígenas brasileiras. Nestes estudos a desnutrição foi verificada em todas as
idades, assim como a obesidade foi verificada entre os adultos de etnias cujas
atividades são realizadas extra-aldeia, pois estas não exigem tanto esforço físico
quanto as atividades exercidas na aldeia, ligadas à horticultura, pesca, caça e coleta.
Vale ressaltar as observações de MARTINS & MENEZES (1994) que verificaram nas
aldeias da etnia Parakanã, Amazônia, que a desnutrição é proporcional ao tempo de
contato com a “cultura dos brancos”.
Um trabalho sobre o comportamento demográfico dos índios Waurá no
final do século XX realizado por PAGLIARO et al. (2001) mostra as alterações no
número de índios desta etnia ao longo dos últimos 40 anos. Os contatos com a nossa
cultura resultaram em uma grande mortandade dos índios na década de 60, devido à
introdução de epidemias, como o sarampo. Porém de 1970 a 1999 foi observada uma
recuperação populacional, esta oscilação demográfica é muito comum nas aldeias
brasileiras, e esta recuperação deve-se a modificações sócio-ambientais do grupo,
assim como uma leve melhora na saúde. Embora PAGLIARO descreva a leve melhora
nas condições de saúde dessa etnia, ESCOBAR & COIMBRA (1998) relatam a situação
precária dos serviços de saúde prestados às etnias indígenas, principalmente as mais
distantes, como as de Roraima.
O Povo Xavante, que como os demais Povos indígenas vem sofrendo
alterações nos hábitos alimentares, desenvolveu uma cartilha, “Saúde e Alimentação
do Povo Xavante”. Esta, conta como se dava a alimentação tradicional, os costumes
de antigamente e relata que “Antes do contato (com o não-indígena), a alimentação do
xavante era mais forte. Depois a comida e a saúde pioraram.” A cartilha foi criada como
tentativa de reintroduzir a alimentação tradicional no dia-a-dia da aldeia.
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1.6. Alimento ou Medicamento?

Muitas culturas tradicionais não fazem uma distinção entre alimento e
medicamento; nutrição e propriedades farmacológicas; uma vez que muitas plantas
consideradas alimentares têm importantes ações terapêuticas.
No caminho das pesquisas etnofarmacológicas encontra-se uma
análise mais detalhada que abordará os efeitos da ingestão de fitoquímicos na
manutenção/melhoria das funções do corpo e/ou prevenção de doenças. Tal análise
pode conduzir a observações que fundamentam as proibições alimentares e receitas
que caracterizam alguns sistemas médicos indígenas. A rápida aceitação e
comercialização de alimentos nutracêuticos reflete um retorno a paradigmas anteriores
de saúde em que a distinção entre alimentos e medicamentos era muito pequena
(ETKIN & ELISABETSKY, 2005).
Estes alimentos nutracêuticos foram definidos como: alimento ou parte
de um alimento que proporciona benefícios à saúde, incluindo a prevenção e/ou
tratamento da doença (KWAK & JUKES, 2001; ROBERFROID, 2002; HUNGENHOLTZ,
2002; ANDLAUER & FÜRST, 2002; MORAES & COLLA, 2006).
Um estudo etnobotânico realizado com pastores nômades no Oriente
Médio durante 20 anos relata diferentes tratamentos à base de plantas para desordens
do trato urinário. Destas plantas utilizadas no ritual de cura, muitas delas são utilizadas
na alimentação, variando em algumas vezes a parte utilizada e/ou forma de preparo
(ABU-RABIA, 2005).
BONET & VALLÈS (2007) realizaram um estudo com 180 informantes
em Montseny, cidade da Espanha. Neste trabalho foram reportadas 584 espécies
vegetais, sendo que 351 eram utilizadas para cura humana ou de animais e 280 eram
utilizadas como alimento, ou seja, 47 delas eram utilizadas para ambos objetivos.
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PIERONI conduziu diversos estudos onde o foco era a fitoterapia e os
“alimentos medicinais”. Em 2000 publicou um estudo realizado na parte nordeste da
Província de Lucca no centro da Itália. O isolamento desta área permitiu a
sobrevivência de uma rica fitoterapia tradicional envolvendo ervas medicinais e vegetais
utilizados como “alimentos medicinais”. PIERONI et al. (2005) em estudo de campo com
migrantes turcos que vivem em Cologne, oeste da Alemanha relataram 115 plantas que
participam de 167 preparações fitoterápicas tradicionais e um quarto destes remédios
são representados pelos “alimentos medicinais”.
Em diagnóstico etnofarmacológico na Lucania Central, ilha do sul da
Itália, PIERONI et al. (2004) relataram, aproximadamente, 110 remédios de origem
vegetal, 30 de origem animal e 20 mineral ou industrial. Além disso, relataram diversas
plantas medicinais e alguns ingredientes biológicos utilizados na preparação de
alimentos com objetivo de melhorar a saúde humana.
Em estudo sobre plantas para diarréia no México, HEINRICH (1998)
relata que as espécies botânicas mais importantes são as com alta concentração de
taninos e alimentos funcionais ricos em polissacarídeos, como Zea mays, Oryza sativa,
Gramineae; Plantago major, Plantaginaceae. Esta situação, onde plantas são utilizadas
tanto na medicina quanto na alimentação, traz algumas questões que por enquanto não
estão solucionadas; como por exemplo: “como os humanos selecionaram estas plantas
para alimento e/ou medicina, e o que distingue as plantas utilizadas na alimentação e
na medicina das que não são utilizadas?”
Nas medicinas tradicionais os “alimentos medicinais” fazem parte da
terapêutica. ETKIN & ROSS (1982; 1983) desde a década de 80 enfatizam a
importância do relacionamento entre alimento e medicamento percebida na tribo
africana Hausa.
De forma similar a medicina Tibetana acredita que a saúde é resultado
do equilíbrio do corpo e do espírito. Esta premissa inclui a alimentação, pois, acreditase que ao ingerir alimentos e bebidas corretamente, seu corpo e sua vida estarão bem
sustentados, de modo a prolongar sua existência (DHONDEN, 1992). A alimentação,
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digestão e absorção adequadas garantem um estado saudável e o funcionamento
apropriado dos vários sistemas orgânicos, o que possibilita um perfeito desempenho
das atividades físicas e mentais (RAPGAY, 1993). Assim a dietoterapia é uma das
formas de tratamento da doença na Medicina Tibetana, pois acredita-se que a energia,
o sabor e qualidade dos gêneros alimentícios corrigem a doença (DHONDEN &
RAPGAY, 1993).
Cabe ressaltar a afirmação de RAPGAY (1993) sobre a importância do
alimento para a Medicina do Tibete: “O alimento é o principal agente determinante do
estado de saúde de um indivíduo que também auxilia na determinação do tempo de
vida. O alimento é considerado um fator básico para a obtenção das quatro objetivos
primários da vida humana, ou seja, o desenvolvimento espiritual, a aquisição de
riquezas, as realizações materiais e a libertação.”
A China é um país com grande tradição na interação entre medicina e
os hábitos alimentares diários. Em um estudo envolvendo 33 famílias botânicas foram
relatadas 65 espécies vegetais utilizadas na medicina e na alimentação. Entre estas
espécies há plantas clássicas como: Cannabis sativa (Cannabaceae), Ginkgo biloba
(Ginkgoaceae) e Piper nigrum (Piperaceae) (Xiao & PENG, 1998).
A função essencial dos temperos na medicina indiana a distingue das
demais. A Ayurveda compreende os temperos como constituintes fundamentais das
preparações alimentares e terapêuticas. Vinte e três espécies fazem parte das
indicadas para sintomas do sistema digestivo, como: antieméticas, laxantes,
antidiarréicas, vermífugas, digestivas, dentre outras (HANDA, 1998).
No Brasil, AMOROZO & GÉLY (1988) verificaram em um estudo
realizado entre caboclos do Baixo Amazonas, que dentre as 35 plantas mais
encontradas nas propriedades visitadas, 51% apresentavam uso alimentar e
terapêutico, 20% são utilizadas apenas na alimentação, enquanto 23% apenas na
medicina. Sendo assim, o estudo comprova a relação íntima de alimento e
medicamento estabelecida nesta comunidade.
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Estudos com outros enfoques que envolvem a alimentação de grupos
tradicionais entre caiçaras, verificando as partes de plantas e animais utilizados por esta
cultura, foram desenvolvidos por BEGOSSI (1992, 1993) e HANAZAKI et al. (2000);
bem como o valor nutricional e cultivo das espécies mais significativas, como o estudo
sobre o cultivo da mandioca na mata Atlântica brasileira de PERONI & HANAZAKI
(2002). Um estudo sobre a utilização de recursos naturais na mata Atlântica, na Ponta
do Almada (HANAZAKI et al., 1996), demonstrou que as plantas mais utilizadas para a
alimentação e na medicina popular são as espécies de fácil cultivo que podem ser
manipuladas e obtidas em plantações e ao redor da casa, no caso da alimentação, as
mais comuns são mandioca, banana e laranja.

1.7. Dietas em Rituais

A utilização de dietas específicas e com restrições durante rituais de
passagens, rituais de cura, dentre outros, são comuns nas comunidades indígenas e
quilombolas do Brasil (EMMERICH & VALLE, 1990; PINTO & BARUZZI, 1991;
RODRIGUES & CARLINI, 2003). O jejum alimentar juntamente com o sexual é um
ponto em comum entre a cultura Krahô e dos quilombolas de Sesmaria Mata-Cavalos.
Este, associado ao uso de plantas, limpa o corpo do curador possibilitando a realização
da cura (RODRIGUES & CARLINI, 2003). Estes jejuns, junto com os sonhos e outros
sinais são o que preparam o xamã para o ritual de cura (MAUSS, 1974).
Várias plantas psicoativas são utilizadas durante os rituais. Isto pode
ser consequência da natureza religiosa destas “cerimônias”. Estas plantas que alteram
a percepção são sagradas, pois são utilizadas com o intuito de facilitar a comunicação
com os espíritos e deuses (RODRIGUES & CARLINI, 2004).
Em estudos com indígenas do Povo Krahô, RODRIGUES (2001)
observou a utilização de plantas, folhas e raízes, que são mascadas diariamente para
melhorar as performances nas corridas com toras. Já entre os quilombolas a
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pesquisadora observou a utilização de plantas rejuvenescedoras, utilizadas por
pessoas idosas para “aumentar o desejo e o desempenho sexual, afinar o sangue,
incrementar a memória e prevenir doenças, pois fortificam o organismo”. Este uso
crônico das plantas associado a efeitos fortificantes nos remete a ações adaptógenas
das plantas.
Uma revisão analisando 34 publicações com relatos sobre 26 Povos
indígenas destacou 307 plantas com possível ação no Sistema Nervoso Central. Destas
40 plantas foram agrupadas na categoria Tônico/Adaptógeno por serem utilizadas como
profiláticas, para atenuar deficiências físicas e psicológicas resultantes do estresse
(RODRIGUES et al., 2006).
Estas plantas que na medicina popular brasileira são citadas como:
rejuvenescedoras, tônicas, fortificantes, ativadora da memória, dentre outras; com
indicações clínicas para o envelhecimento, estafa, debilidade, raciocínio debilitado,
fraqueza geral, falta de memória, impotência sexual, dentre outros; podem ter uma ação
farmacológica semelhante às plantas adaptógenas (MENDES & CARLINI, 2007).
O termo adaptógeno foi utilizado pela primeira vez na União Soviética
para classificar plantas e/ou substâncias que, de maneira não-específica aumentam a
resistência corporal, protegendo, assim, o organismo de fatores estressantes
(BREKHMAN & DARDYMOV, 1969). Atualmente são definidos como metabólitos
reguladores naturais que aumentam a capacidade do organismo de adaptar-se a
fatores ambientais e evitar danos que podem ser causados por cada fator (PANOSSIAN
et al., 1999). Estas plantas são utilizadas cronicamente, inclusive por pessoas
saudáveis, não apenas de forma profilática, mas buscando melhorar o desempenho
físico e cognitivo. Sendo assim, são indicadas, principalmente, para conter o estresse e
aumentar a resistência (MENDES & CARLINI, 2007).
O Panax ginseng, é um dos melhores exemplos de adaptógenos. Sua
raiz é utilizada cronicamente na Ásia a mais de 5000 anos, como tônica, tendo a ela
atribuída à promoção da longevidade (CHANG et al., 2003). Um exemplo de planta
adaptógena brasileira é o Nó-de-cachorro (Heteropterys aphrodisiaca O. Mach.),
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utilizada pelos quilombolas para rejuvenescer (RODRIGUES & CARLINI, 2003) e citada
em livros sobre plantas medicinais (MENDES & CARLINI, 2007). Foi submetida a testes
farmacológicos com tratamento crônico e apresentou resultados positivos no benefício
da memória de ratos idosos (GALVÃO et al., 1997; 2002; MATTEI et al., 2001). Não só
no uso ritual ou tradicional encontram-se plantas com um perfil adaptógeno. Plantas
como o Guaraná (Paullinia cupana Kunth), largamente utilizada no contexto urbano,
também apresentam este perfil (MENDES & CARLINI, 2007).
As dietas específicas realizadas durante rituais de passagem envolvem
alimentos que podem ser equivalentes aos nutracêuticos pela medicina ocidental, como
o milho utilizado pelos pais Krahô na dieta do resguardo. Estas dietas baseadas em
alimentos com pouco triptofano alteram o sistema serotonérgico influenciando no
comportamento humano. Dentre os Krahô, a presença de um “estado catatônico” e
“depressivo” é freqüente no casal que acaba de receber seu filho. Este fica em reclusão
se alimentando apenas de milho e batata.
A serotonina é um dos poucos neurotransmissores que sofre ação da
alimentação. Se, esta for pobre em triptofano baixa acentuadamente os níveis de
serotonina cerebral; este fato é à base de uma das principal teoria que explica a
depressão (YOUNG, 1993). Foi constatado em pacientes deprimido que estão em
remissão que quando estes ingerem uma bebida rica em aminoácidos, porém, sem
triptofano, rapidamente ocorre um episódio depressivo (LEONARD, 2003).
Segundo PORTO (1999) o termo depressão, atualmente, designa tanto
um estado normal quanto uma doença. Faz parte da vida do ser humano o sentimento
de tristeza, uma conseqüência de situações de perda, derrota, desapontamento dentre
outros. Porém, a doença está ligada há uma série de sintomas psíquicos e fisiológicos,
como: humor depressivo; redução da capacidade de experimentar prazer na maior
parte das atividades, antes consideradas como agradáveis; sensação de perda de
energia; diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar ou de tomar decisões;
alterações do sono; alterações do apetite e redução do interesse sexual. Estes
sintomas trazem consigo um comportamento retraído, crises de choro, comportamentos
suicidas, retardo psicomotor e lentificação generalizada, ou agitação psicomotora.
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Ao entender que o comportamento humano é alterado pelo
funcionamento normal do organismo e que este, por sua vez, é influenciado pelo que
compõe a alimentação do indivíduo podemos, então, afirmar que a premissa popular
“você é o que você come” retrata uma realidade.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Registrar a alteração alimentar ao longo do tempo, relatada pelos
entrevistados da aldeia Guarani Tenondé Porã, bem como observar suas percepções a
respeito desta alteração e sua influência na saúde.

2.2. Objetivos Específicos

I.

Selecionar uma das aldeias dos índios Guarani localizada no

Estado de São Paulo;
II.

Obter as devidas autorizações para acessar seus conhecimentos

tradicionais, bem como a coleta das plantas por eles indicadas junto aos órgãos
competentes;
III.

Realizar visitas à aldeia a fim de selecionar os entrevistados, bem

como realizar todas as atividades envolvidas no trabalho de campo, quer sejam:
entrevistas e observação participante;
IV.

Investigar junto aos entrevistados se houve, ao longo do tempo, a

perda do hábito de consumo de alguma planta, em suas dietas, bem como se houve
acréscimo de outras plantas ou demais alimentos;
V.

Investigar se os entrevistados têm a percepção de que o consumo

de algumas plantas possa estar relacionado com a prevenção/causa de doenças;
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VI.

Outros fatores serão considerados, em menor escala, na análise

dos itens IV e V, tais como outros tipos de alimentos, além dos vegetais; e também
fatores ambientais atuais (agrotóxicos, por exemplo).
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3. METODOLOGIA

3.1. Caracterização do grupo de estudo

A aldeia em estudo pertence à etnia Guarani, língua Guarani, tronco
tupi. Esta etnia Guarani teve origem nas florestas tropicais das bacias do Alto Paraná,
Alto Uruguai e extremidades do planalto meridional brasileiro (ISA, 2009).
Com a chegada dos colonizadores europeus foram denominados e
conhecidos como Guarani, os povos que moravam de Cananéia, litoral paulista, até o
Rio Grande do Sul. Estes infiltravam-se em direção ao interior, acompanhando as
bacias dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai. O rio Tietê juntamente com o rio Paraguai
circundavam o seu território (FAUSTO, 2005).
Após este contato com os colonizadores portugueses e espanhóis, os
Guarani tiveram uma história marcada pelo trabalho escravo indígena e as tentativas de
catequização pelos Jesuítas, e suas terras, por tratarem-se de regiões estratégicas,
tornaram-se palco de disputas. Um segundo contato devastador da ocupação espacial
da época foi o avanço dos bandeirantes, que obrigou que índios e jesuítas avançassem
cada vez mais para o interior e em locais de difícil acesso, onde pretendiam fugir do
“branco”. Apesar de tantas disputas, foi no século passado e mais intensamente a partir
de 1960 que os colonos brancos entraram num processo sistemático de desapropriação
das terras Guarani. Para tentar impedir a migração Guarani em direção ao mar foram
criados os Postos Indígenas Padre Anchieta e Peruíbe (CLASTRES, 1978).
O espaço ocupado pelos Guarani, deve incluir necessariamente o
ka’aguy (matas) como fonte de coleta de alimentos, matéria-prima para construção de
casas, utensílios, lenha para fogo, remédios, etc. Deve conter equilíbrio populacional,
água de qualidade, terras boas para agricultura, espaço para construção das casa e
criação de animais. As aldeias desta etnia estruturam-se em núcleos comunitários
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constituídos, preferencialmente, por três a cinco macro-famílias. Estas macro-famílias
são determinadas pelas relações de afinidade e consangüinidade, sendo compostas
pelo casal, filhos, netos, genros e irmãos (LADEIRA, 2003).
A liderança da aldeia é conferida geralmente a um homem, o Tamõi
(avô), podendo também ser conferida a Jari (avó). Esta liderança orienta a aldeia na
questão religiosa e política, distribui as famílias nas suas tekoha (aldeia), e determina o
local das roças. A casa dos líderes é um local centralizado onde se movimenta toda a
família e há um altar para os rituais diários. Os Guarani são muito hábeis para
solucionar as questões políticas de seus interesses, cada tekoha é liderada por um
cacique (NIMUENDAJU, 1954).
Apesar de apreciarem a caça e a pesca têm na agricultura sua
principal atividade econômica. Praticam uma economia de subsistência, onde os bens
produzidos são distribuídos e redistribuídos de acordo com o vínculo social definido
pelo parentesco. Os trabalhos na roça são divididos de acordo com o sexo. Praticam o
“sistema agro florestal”, ou seja, usufruem da caça, pesca, coleta e agricultura de uma
maneira paralela, respeitando o repouso da terra, e tendo assim, uma grande
capacidade de manter e cuidar de sementes nativas (LADEIRA, 2003).
Os casamentos ocorrem quando os meninos estão entre 16 e 18 anos,
e as meninas a partir da segunda menstruação, em geral entre 14 e 17 anos. O genro
vem morar nas terras do sogro, e para casar os índios e as índias têm que demonstrar
capacidade para manter a casa e os filhos (NIMUENDAJU, 1954).
A etnia guarani no Brasil divide-se em três subgrupos, GuaraniÑandeva, Guarani-Kaiowa e Guarani-Mbya, que diferem nas formas lingüísticas
(dialetos), costumes, práticas de rituais, organização política e social, religiosidade,
assim como na maneira de compreender a realidade vivida. Os três subgrupos fazem
um grande esforço para manter sua língua viva, pois, a palavra para o Guarani “assume
relevância cosmológica e religiosa”, sendo um elemento importante na elaboração da
identidade étnica. Mesmo possuindo três subgrupos em terras brasileiras, os Guarani
são vistos como “índios aculturados” por usarem roupas, outros bens e alimentos
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industrializados, além de serem reconhecidos como estrangeiros nômades que não
brigam por suas terras (ISA, 2010).
O nome Kaiowa significa “pertencem à floresta alta e densa”. Em 2003,
estimava-se existir entre 18.000 e 20.000 indivíduos, ocupando cerca de 40 mil Km² ao
sul do Mato Grosso do Sul; bem como, algumas aldeias no litoral do Espírito Santo,
próximo aos Mbya. Uma característica deste subgrupo, que os diferencia dos demais é
a proibição da poligamia (ALMEIDA & MURA, 2003).
Os Ñandeva são a autodenominação utilizada pelas comunidades que
possuem um dialeto Apapukuva, assim denominado por Nimuendaju. Os cerca de
8.000 a 10.000 indivíduos ocupam parte do Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai.
Migrações deste grupo no início do século XX resultaram em assentamentos no interior
e litoral de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao contrário das Kaiowa
permitem a poligamia (ALMEIDA & MURA, 2003).
Os Mbya, segundo LADEIRA (2003), com um total de 5.000 a 6.000
indivíduos no litoral brasileiro é grupo de menor representatividade no território
nacional, sendo muito significativo na Argentina. Com uma grande variedade de rituais,
possui na agricultura a base de sua estrutura sócio-econômica, e no artesanato uma
das formas de garantir a sobrevivência. Neste grupo a caça vem sendo deixada de
lado, devido à fragmentação da mata Atlântica, e por acreditarem na necessidade de
preservação das espécies animais

3.2. Caracterização da área de estudo

Os Guarani, como já foi dito, habitam principalmente o litoral brasileiro.
O ecossistema predominante nesta região, que abrange a aldeia onde o estudo foi
realizado, é um dos biomas mais diversos e mais ameaçados pela ação do homem, a
mata Atlântica (FRANKE et al., 2005).
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Há cerca de cinco séculos a Floresta Pluvial Tropical Atlântica, mata
Atlântica, ocupava uma extensão de 1.085.544 Km 2; hoje, existe cerca de 8% daquela
área, distribuídas em pequenas manchas, desde o Rio Grande do Norte até o Rio
Grande do Sul (CONSERVATION INTERNATIONAL, 2010).
A mata atlântica é uma das florestas tropicais mais ricas do mundo;
estima-se que 8.000 (40%) das 20.000 espécies vegetais sejam endêmicas deste
bioma. Uma vez que possui altos índices de biodiversidade e endemismo associados
ao alto grau de animais com risco de extinção, 90 espécies que envolve mamíferos,
aves e anfíbios, este bioma é considerado um dos cinco maiores hotspots do mundo
(CONSERVATION INTERNATIONAL, 2010).
Várias culturas ocupam a mata Atlântica, tais como: etnias indígenas,
caiçaras, jangadeiros e quilombolas, os quais possuem grande conhecimento a respeito
da flora e fauna locais, inclusive do ponto de vista medicinal e econômico em geral.
Porém muito pouco desta flora foi investigada pela ciência do ponto de vista da
atividade farmacológica.

3.3. Trabalho de Campo

O trabalho de campo foi desenvolvido com visitas semanais, totalizando
cerca de 150 dias, entre os meses de agosto de 2008 e dezembro de 2009.

3.3.1. Seleção da aldeia
A aldeia foi selecionada dentre as 16 que ocorrem no Estado de São
Paulo (Figura 1), baseando-se na orientação de antropólogos, universidades, bem
como da Organização Não-Governamental (ONG) Centro de Trabalho Indigenista (CTI),
que desenvolve projetos com esta etnia há muitos anos. Esta seleção levou em
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consideração o perfil de cada aldeia no que tange os objetivos pretendidos no presente
estudo.
Três dessas 16 aldeias foram pré-selecionadas segundo orientações de
profissionais que trabalhavam com elas. Duas delas situadas no município de
Parelheiros, Aldeias Tenondé Porã e Krukutu (Figura 1), foram indicadas por uma
pesquisadora da UNIFESP, que já vinha desenvolvendo um projeto; a terceira é a
aldeia Araribá ou Nimuendaju, localizada no município de Avaí, foi indicada por
antropólogos da ONG CTI. Dentre estas a Aldeia Tenondé Porã foi selecionada e
autorizou o desenvolvimento do trabalho (Apêndice), a partir disto foram obtidas
autorizações (Apêndice) junto a todos os órgãos competentes de acordo com a
legislação brasileira: Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio
Ambiente (processo nº 02000.000919/2007-11), Fundação Nacional do Índio (nº
1000/07), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Conselho
Nacional de Ética em Pesquisa (nº 424/2008) e Conselho de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo (nº 2023/07).

Figura 1. Mapa do Brasil destacando, em verde, a distribuição geográfica original da mata Atlântica, e em
destaque o estado de São Paulo e a localização da aldeia Tenondé Porã no estado de São Paulo ( ).
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3.3.2. Seleção dos Entrevistados
Na aldeia, foram selecionados indivíduos (homens e mulheres) que
conhecessem sobre os hábitos alimentares do passado e do presente da sua etnia e/ou
aldeia. Para esta seleção foram consultados os próprios moradores que indicaram os
potenciais entrevistados. Cada uma das pessoas selecionadas foi visitada várias vezes
pela pesquisadora, com o objetivo de estabelecer uma relação que permitisse a
realização de entrevistas e observações, esgotando assim o registro de grande parte do
seu conhecimento.

3.3.3. Amostragem
A amostra teve como pretensão inicial esgotar, ou seja, entrevistar
todos aqueles que fossem indicados pelos próprios moradores segundo o critério
destacado no item anterior. Como o número de indivíduos era muito superior ao
esperado em relação ao tempo disponível para a pesquisa, 12 meses, o número da
amostra foi determinado pela curva de saturação dos conhecimentos sobre as plantas
alimentares (do passado e do presente) pelos entrevistados ao longo da pesquisa,
técnica do snow ball (BERNARD, 1988). Ou seja, a partir do momento que as citações
de plantas, bem como a percepção dos entrevistados sobre a influência do consumo
das mesmas na saúde e doença foram muito repetitivos, não acrescentando dados
relevantes à pesquisa, encerrou-se a procura de novos entrevistados.

3.3.4. Entrevista
Métodos e técnicas da etnografia auxiliam na pesquisa etnobotânica e
etnofarmacológica, para que se obtenha maior profundidade a respeito do
conhecimento tradicional de diferentes populações, uma vez que muitas destas
populações “não compartilham da visão de mundo do pesquisador” (AMOROZO, 1996).
Estão relatados abaixo os métodos que foram utilizados durante o trabalho de campo
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do presente estudo segundo alguns autores (ALEXIADES, 1996; BERNARD, 1988;
MALINOWSKI, 1990; MARTIN, 1995).
 Entrevistas informais: muito utilizadas ao longo do trabalho de
campo, consistem em conversas informais, caracterizadas pela total falta de estrutura e
controle. O pesquisador lembra de tópicos de interesse, abordados ao longo dos dias, e
tenta explorá-los. Torna-se possível também descobrir outros assuntos interessantes,
que não foram notados anteriormente;
 Entrevistas não-estruturadas: realizadas periodicamente com os
entrevistados, que sabem o objetivo do encontro (a busca por plantas por eles
utilizadas na alimentação). O pesquisador prepara um guia de entrevista, como por
exemplo, uma lista escrita das perguntas, em ordem de interesse e pertinente à
realidade do entrevistado, de forma que este as responda facilmente. O pesquisador
tenta direcionar, mas não controla as respostas do entrevistado;
Os tópicos do guia de entrevista devem ser totalmente abrangidos.
Neste trabalho, foram utilizadas como guias as fichas de dados pessoais (Anexo I) e
dados etnobotânicos (Anexo II), especialmente elaboradas para este projeto. A ficha
de dados etnobotânicos foi testada, numa “entrevista piloto” a fim de tentar melhorá-la e
até adequá-la à linguagem local, na aldeia em estudo, uma vez que pode acontecer de
os termos empregados, não serem adequados à linguagem dos entrevistados.
 Um instrumento muito utilizado dentro da etnografia é a observação
participante. Nesta, o pesquisador acompanha o entrevistado e participa de suas
atividades cotidianas como, por exemplo, compras, festas, cuidado com hortas,
participação em rituais, etc. Desta forma, ele interage mais com os hábitos da
população, compreendendo sua linguagem, história, cultura e práticas alimentares e
 Check list: os moradores selecionados foram entrevistados quantas
vezes se fizeram necessárias ao longo da pesquisa. Num momento posterior, serão reentrevistados para que as informações por eles fornecidas sejam revisadas
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individualmente, de maneira informal ou direta, a fim de garantir a veracidade desses
dados.

3.3.5. Análise dos Dados
As informações registradas em diários de campo foram transformadas
em relatórios ainda em campo, evitando que observações importantes caíssem no
esquecimento.
As informações registradas nas fichas de entrevistas e em relatórios de
viagem foram analisadas, de modo a possibilitar o cruzamento de informações tais
como os dados pessoais e etnobotânicos. O cruzamento dessas informações permite
verificar em que medida houve manutenção ou perda do uso de determinadas plantas
alimentares pelos Guarani daquela aldeia ao longo do tempo; bem como se houve
acréscimo de outras plantas e/ou outros alimentos. Pode-se também verificar, do ponto
de vista da aldeia Guarani em questão, se os seus indivíduos estabelecem uma relação
de causa e efeito quanto ao consumo de determinada planta alimentar e fatores de
risco (tais como doenças), ou o contrário, se a perda de uso de determinadas plantas
alimentares afetaram a “prevenção” de determinadas doenças. Estas análises são
possíveis, sobretudo, pela utilização da observação participante ao longo do trabalho de
campo, associada às questões constantes nas fichas de Dados Pessoais (Anexo I) e
Etnobotânicos (Anexo II).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Aldeia Tenondé Porã

O Povo Guarani distribui-se nos países: Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai. No Brasil existem cerca de 80 aldeias (ISA, 2006), distribuídas nos estados de
Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Não existe fronteiras do ponto de vista dos indígenas e, portanto, transitam
entre essas aldeias/países dividindo hábitos, alimentos, enfim, a mesma cultura.
A Aldeia Tenondé Porã localiza-se às margens de um dos braços da
Represa Billings, na Barragem do Bairro de Parelheiros, extremo sul do município de
São Paulo (Figura 2). Fundada na década de 60, hoje, com uma área demarcada pela
FUNAI, de 253 km², é uma aldeia rural, entretanto está cercada por um grande centro
urbano. O povo Guarani tem o hábito de fazer grandes caminhadas entre as aldeias.
Devido a este trânsito a população estudada oscilou consideravelmente, nos 12 meses
de estudo, variando de 700 a 1000 pessoas, segundo as enfermeiras da Fundação
Nacional de Saúde que trabalham no posto de saúde da aldeia e fazem um censo a
cada três meses.
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Figura 2. Vista Aérea da Aldeia Tenondé Porã (Google Earth)

A represa Billings tem regiões cercadas por cafeicultura e outras
agriculturas que, na maneira tradicional, utilizam uma série de substâncias químicas,
como os agrotóxicos. Estas substâncias atingem as águas da represa, deixando-a
imprópria para consumo e lazer. Análises feitas pela Universidade de São Paulo e
divulgada na Folha de São Paulo em novembro de 2008 comprovaram o alto grau de
poluição da represa, onde 25 das 95 substâncias testadas apresentavam-se em níveis
maiores que os aceitáveis em pelo menos 10% das amostras. Dentre estas
substâncias, as que chamaram mais atenção foram: alumínio, cianeto, clorofórmio e
chumbo. Sendo que este último apresentou uma concentração 100 vezes maior que o
aceitável. A SABESP, segundo a reportagem, relatou que a poluição é concentrada em
determinados locais, onde há ilhas urbanas devido ao esgoto que é liberado
diretamente nas águas da represa (BEDINELLI & CREDENDIO, 2008).
As casas de alvenaria (Figura 3) construídas recentemente são feitas
com tijolo à vista e chão de cimento, substituindo as casas de compensado ou pau-apique. Algumas famílias optaram por manter as casas antigas (Figura 4). Todas as
casas possuem energia elétrica, o que possibilitou a aquisição de geladeira, televisão,
dentre outros aparelhos eletrônicos. A água é fornecida através do bombeamento de
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uma caixa d’água central para as casas. Quando ocorre algum problema no
abastecimento, os indígenas buscam água no lago da aldeia, ou na represa. A rede de
esgoto é formada apenas por fossas sépticas que em muitos momentos entopem e
vazam durante dias.

Figura 3. Vista da casa de alvenaria

Figura 4. Casas de pau-a-pique e compensado

Foram construídas duas escolas Indígenas no território da aldeia, o
Centro Educacional de Cultura Indígena (CECI) onde as crianças freqüentam a
educação infantil e a Escola Estadual Gwyra Pepo onde há aulas para o Ensino
Fundamental I e II. Nestas, os alunos têm aulas bilíngües, Guarani e Português,
aprendem sobre sua cultura e todo o conteúdo ministrado nas escolas tradicionais. Os
professores Indígenas se formaram na Primeira Turma de Magistério para Indígenas da
Universidade de São Paulo, e os não-indígenas passaram por uma aprovação do
Conselho da Aldeia. As escolas fornecem alimentação da rede pública aos alunos
durante o período das aulas. Esta, em alguns casos, é a única refeição, por isso, alguns
adultos, com falta de alimento em casa, fazem sua refeição nas escolas.
Próximo as escolas foi construído, em 2001, um Posto de Saúde. Este
tem uma equipe que conta com médico, clínico geral, três vezes na semana, um
dentista duas vezes, uma enfermeira e duas auxiliares todos os dias. Estes
profissionais contam com o apoio de quatro Agentes de Saúde Indígena, que fazem as
visitas familiares, acompanham as consultas médicas e são a referência da comunidade
na ausência dos profissionais. Quando se faz necessário encaminhamentos ao hospital,
estes são referenciados para o Hospital de Pedreira, localizado a 34 Km e ao Hospital
São Paulo, 45 Km da aldeia.
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No centro da aldeia está a opy (Casa de Reza), construída de maneira
tradicional com madeira, barro e palha (Figura 5). Possui a parte da frente abaulada e
sempre voltada para leste, lado que nasce o sol. É o local de encontro dos Guarani nos
fins de tarde, para suas “orações” e rituais. Nestes encontros sempre acendem uma
fogueira nos fundos onde as mulheres sentam com as crianças, já os homens sentam
nas laterais. Na frente tem uma espécie de “altar” dedicado a Nhanderu (“Deus” dos
Guarani) com bambu, madeira e penas.

Figura 5. Vista da Opy (casa de reza)

A estrutura “política” conta com um cacique, Timóteo Verá, um vicecacique, Paulo Sérgio, e um Conselho formado por várias pessoas, principalmente os
Karai (Pajé) e xeramõi (lideres espirituais). Assim qualquer decisão a ser tomada deve
ser aprovada pelo Conselho. Os três Pajés da aldeia são os responsáveis por
comandarem os rituais na opy (casa de reza), e por realizarem os rituais de cura e
batismo na aldeia. Desta forma, a população só procura o médico após a indicação do
Pajé.
Muitas famílias enfrentam problemas financeiros, pois apenas 29
pessoas trabalham (professores, seguranças e agentes de saneamento e de saúde
indígena na própria aldeia). A fonte de renda é a aposentadoria, dos que a tem, e venda
de artesanato, além de programas sociais do Governo Federal. Assim a aldeia depende
de doações de cestas básicas e mantimentos dos não-indígenas.
A aquisição dos alimentos não-indígenas ocorre nos supermercados,
estes ficam, no mínimo, a 1,5 Km da aldeia. Alguns alimentos são obtidos de forma
mista, parte no supermercado e parte na aldeia. O palmito é único obtido por
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extrativismo, porém, são plantadas centenas de mudas de palmito, juçara e pupunha,
na aldeia todos os anos. Assim este extrativismo não ocorre nos Parques Ambientais
que cercam a aldeia, mas sim, na própria aldeia. Cabe esclarecer, que a dinâmica de
obtenção e uso destes alimentos está detalhada no item 3.3.

4.2. Entrevistados

Foram entrevistados sete homens e oito mulheres, esgotando, assim,
os indicados pelos moradores da aldeia; com idades entre 23 e 78 anos, que ocupam
diferentes cargos na aldeia como: cacique, vice-cacique, conselheiro, liderança, pajé,
professores e agente de saúde indígena. Quanto à escolaridade, foram entrevistados
desde analfabetos até universitários. Todos os entrevistados têm, ou em algum
momento tiveram o hábito de cultivar plantas alimentares.

4.3. Alimentação Tradicional

Estabeleceu-se como alimentação tradicional, para este estudo, os
hábitos alimentares de anos atrás que fazem parte da memória deste Povo. Estes são
lembrados por terem feito parte das suas vidas ou por terem sido relatados pelas suas
avós e bisavós.
A alimentação tradicional Guarani contem “alimentos para o corpo e
para a alma”. Dentre os alimentos para o corpo, o avaxi (milho tradicional) (Figura 6)
era o principal deles. Neste baseava-se a alimentação, onde sete das 12 receitas
utilizadas no dia-a-dia apresentavam-no como um dos ingredientes.
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Figura 6. Algumas variedades de avaxi (milho)

A alimentação tradicional dos Guarani apresentava uma estrutura única
que englobava, basicamente, três refeições ao longo do dia. Na primeira refeição, ao
levantar, os indígenas comiam farinha de milho, carne (se ainda tivesse caça) e
mbojape’i (bolo de milho). A próxima refeição não possuía um horário definido, ocorria
após o trabalho, por volta das 13h00-14h00, nesta era comum o consumo de feijão com
canjica, carne com farinha, mandioca além dos pratos preparados com milho. Ao final
da tarde, o povo da aldeia se encontrava na casa de reza, onde praticavam seus rituais
e consumiam chimarrão, amendoim e mel.
O preparo dos alimentos envolvia a coleta dos produtos nas plantações
(mandioca, milho, amendoim e feijão) ou na mata (palmito, mel, frutas), bem como a
caça dos animais e o próprio preparo em si. Para tanto a caça era responsabilidade dos
guerreiros da aldeia, enquanto a agricultura era função compartilhada por ambos os
sexos. A elaboração das refeições era responsabilidade exclusiva da mulher. Para tanto
utilizavam utensílios de barros como panelas, cuias e pratos, assim como folhas de
plantas para envolver os alimentos e talheres de madeira. A maioria destas formas de
preparo eram “assadas na brasa”. Sendo que apenas alimentos como palmito, paçoca
e frutas eram ingeridos crus. Não faz parte da tradição Guarani utilizar alimentos crus,
estes sempre eram cozidos ou assados nas fogueiras, presenças constantes nas
casas.
As receitas tradicionais mais citadas e que eram comumente
encontradas nas casas Guarani foram às seguintes:
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o COZIDOS:


Manji’o Mimoî (mandioca cozida) – “...cozinha a mandioca em uma

panela de barro colocada sobre a fogueira...”



Mbeju (Biju) (Figura 7 e 8) – “...a Manji’o (mandioca) é ralada, a massa

obtida é espremida para sair todo o caldo. Esta massa é solta e levada ao fogo em uma
frigideira, ou vasilha de barro. Fica no fogo até que esta farinha “cole” os grãos uns nos
outros. É muito utilizado durante as refeições e para levar de um local a outro, como
quando vão fazer as grandes viagens entre as aldeias...”

Figura 7. Massa do Mbeju (biju).



Figura 8. Mbeju (biju) na fogueira.

Mbaipy (sopa) (Figura 9) – Prato bem típico da culinária guarani, com

formas de preparo diversificadas. É uma sopa que tem como ingredientes uma carne,
preferencialmente de caça, e junto com esta pode ser colocado milho de canjica, feijão,
canjiquinha, banana verde e/ou Jejy (palmito). Tudo é cozido na fogueira e servido. É
um dos pratos utilizados com maior freqüência atualmente.
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Figura 9. Mbaipy (sopa de palmito com frango)



Mbojape (Figura 10) – a Mbojape guarani, muito provavelmente ancestral

da nossa pamonha é preparada com milho. “...o milho é descascado e ralado, a massa
obtida é colocada em “envelopes” feitos com a própria palha do milho. Coloca para
cozinhar em água quente...”

Figura 10. Preparação da massa do Mbojape.

o ASSADOS:


Kavure (Figura 11) – “...trigo, água morna. Mistura os ingredientes até

obter uma massa homogênea (parecida com textura do pão). Após sovar bem a massa,
estica-se e coloca-se num pau, “espeto”, e leva para ser assado na fogueira...”
Antigamente utilizava-se “fubá”, no lugar de trigo.
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Figura 11. Kavure sendo preparado na brasa



Jety (Batata doce) – “... assa a batata na brasa...”



Jejy Mbixy (Palmito assado) (Figura 12 e 13) – utilizam o Jejy (palmito)

juçara ou pupunha, estes “...são descascados quando precisa, porque tem que ter
quatro camadas de cascas, e são colocados nas brasas da fogueira parcialmente
acesa. Permanece por cerca de 40 minutos na brasa, depois abre-se as cascas e
come-se o Jejy...”

Figura 12. Jejy (palmito) sendo assado na brasa



Figura 13. Jejy (palmito) pronto

Mbojape’i (bolo de milho) (Figura 14 e 15) – “...é feito com a mesma

massa obtida após ralar as espigas de milho. Esta massa é colocada em uma vasilha
sobre folhas de bananeiras (ou outra folha bem similar), colocam-se as folhas também
sobre a massa e sobre as folhas coloca-se cinza e depois fogo, ou enterra-se a massa
envolvida por folhas, acende a fogueira em cima, e deixa assar...”
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Figura 14. Mbojape’i sendo assado



Figura 15. Mbojape’i

Avaxi Mbixy (Milho assado) (Figura 16) – “...as espigas descascadas ou

com as palhas são colocadas nas bordas da fogueira para que assem...”

Figura 16. Avaxi Mbixy (milho assado)

o CRU:


Jejy ei reve (Palmito com mel) (Figura 17) – “...come Jejy (palmito) juçara

ou pupunha cru com ei (mel) de abelha nativa (sem ferrão)...”
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Figura 17. Jejy (palmito) pronto para ser ingerido ao lado do ei (mel).



Avaxi-Ku’i (paçoca) (Figura 18) – tem como base amendoim e farinha de

milho. Estes dois ingredientes “...são socados simultaneamente com pilão até
transformar numa espécie de farinha...”

Figura 18. Preparação de Avaxi-Ku’i (paçoca)



Kaguijy (Figura 19) – uma bebida sagrada ingerida pelos mais velhos,

obtida pela fermentação do milho verde que “...é mastigado pelas meninas
(antigamente só podia se preparado pelas meninas que acabaram de passar pelo ritual
da puberdade) e cuspido em uma vasilha onde fermenta...”
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Figura 19. Jerá com caneca contendo Kaguijy.

A história da alimentação indígena no Brasil, relatada por CASCUDO
(2004), mostra que estas formas de preparo, como cozimento, assado, cru e
fermentado foram as encontradas pelos portugueses quando aqui chegaram. Na carta
de Pero Vaz de Caminha alimentos como a mandioca e o palmito chamaram a atenção
e mereceram serem relatados ao rei Português. Outros alimentos que chamaram a
atenção dos naturalistas que para cá vieram, segundo o autor, foram: o milho, a
banana, as bebidas inebriantes como as obtidas do caju, da mandioca, do abacaxi, da
batata-doce, dentre outros.
O Povo Krahô é um dos exemplos que podemos citar com uma
alimentação parecida com a do povo Guarani. Esta tem como alguns dos ingredientes:
o palmito pupunha, o milho tradicional e o amendoim (SOARES, 1998). Para os
indígenas Parakanã os alimentos a base do milho e da mandioca fazem parte da sua
história (MARTINS & MENEZES, 1994). Os próprios indígenas, em sua história de
desenvolver subprodutos destes alimentos, criaram diversas formas de utilizá-los para
seu consumo.
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4.4. Dinâmica de Obtenção e Uso dos Alimentos ao Longo do
Tempo
Neste item serão abordadas as formas de obtenção e uso dos
alimentos no passado, bem como as suas alterações no presente.

4.4.1. Cultivo

Embora o cultivo seja parte da tradição Guarani, atualmente tornou-se
uma atividade esporádica; porém quando ocorre segue as tradições desse Povo.
Tradicionalmente as plantações em roças eram responsabilidade de
cada núcleo familiar. Para o cultivo bastava conhecer as especificidades de cada
vegetal, como por exemplo: o mês e a lua em que devia-se plantar, bem como, quantas
sementes deveriam ser colocadas em cada cova. O período ideal para o plantio,
segundo o Povo Guarani, até os dias atuais, é o mês de outubro, pois os meses
anteriores são frios e os posteriores são quentes. O cultivo no mês de outubro garante
a colheita em janeiro, antes do período das chuvas. Cabe ressaltar, a necessidade de
benzimento das sementes e a aprovação do cultivo pelo Pajé para garantir boa colheita.
Algumas peculiaridades sobre o cultivo dos principais alimentos eram:


Manji’o (mandioca): plantava-se na lua minguante, pois se

cultivada em outro período, o crescimento mais avantajado era da parte aérea da planta
e não do tubérculo;


Mandui (amendoim): plantava-se em agosto/setembro para colher



Avaxi (milho): plantava-se os grãos do meio da espiga, enquanto

em janeiro;

os das pontas eram consumidos. Os grãos utilizados na plantação eram guardados
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com cinza, para não sofrerem ataque de pragas, e assim permaneciam em boas
condições para o plantio em agosto e setembro.
Na aldeia estudada seus habitantes plantavam milho, mandioca, feijão,
amendoim, porém quando as casas de alvenaria foram construídas, em função das
entradas dos tratores as poucas plantações que ainda restavam foram destruídas. Além
disso, vizinhos, produtores de gado, soltavam os animais durante a madrugada para
que se alimentassem das plantações, principalmente do milho.
O espaço útil tanto para o cultivo de roças, quanto para a mata são
considerados insuficientes pelos entrevistados. Existem relatos, também, acerca dos
problemas com o solo da aldeia, que é descrito por eles como arenoso, o que dificulta
ainda mais o cultivo.
Outros Povos indígenas tinham no cultivo a base da sua alimentação
como, por exemplo, os Xavantes que cultivavam milho, feijão, abóbora e carás, e estes
alimentos foram substituídos pelos adquiridos no comércio e na agricultura mecanizada
(SILVA & GARAVELLO, 2009). Dentre os Wari e os Bororo também houve uma
substituição do milho tradicionalmente utilizado como base da alimentação. No primeiro
Povo o milho foi substituído pela mandioca e no segundo pelo arroz (PINTO &
GARAVELLO, 2002; LEITE, 2007). Estas substituições, segundo os autores, levaram a
perda das sementes tradicionais bem como a uma significativa diminuição da prática de
plantio. Dentre os Parakanã, assim como diversos Povos indígenas do Brasil, que
cultivam milho e mandioca, a produtividade obtida destes alimentos é muito pequena.
Assim, a alimentação é complementada pelo que adquirem no comércio, o que nem
sempre garante uma alimentação de qualidade para os moradores da aldeia (MARTINS
& MENEZES, 1994).
Segundo NEVES (1995) é possível que o grande número de plantas
domesticadas pelos indígenas das Américas tenha sido a maior contribuição para as
demais populações do mundo. Dentre as principais plantas cultivadas estavam o
tomate, batata, tabaco, milho, pimenta, amendoim, mandioca, abacaxi, mamão,
maracujá, abóbora, coca, batata doce, feijão, pupunha, açaí, urucum, dentre outras.
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As plantas utilizadas na alimentação tradicional (milho, mandioca,
batata-doce, palmito) foram observadas também por HANAZAKI et al. (1996) em um
estudo com recursos da Mata Atlântica, bioma que abrange as aldeias Guarani.
Observa-se que a recorrência do uso dessas plantas entre várias populações deve-se
ao fato de serem de fácil cultivo, podendo inclusive ser plantadas em volta das casas.
Embora sejam de fácil cultivo, na aldeia em estudo, elas vêm sendo cultivadas
esporadicamente e em pequenas quantidades. Segundo os entrevistados, este fato
deve-se ao solo arenoso, falta de espaço e desrespeito dos vizinhos, o que desestimula
o plantio dos alimentos.

4.4.2. Caça

A caça sempre esteve presente como forma de adquirir alimentos,
desde os primórdios da humanidade (FLANDRIN, 1998; ORNELLAS, 2003). Embora
BRANDÃO (1990) caracteriza os Guarani como caçadores, desde a sua formação, a
aldeia em estudo não tem a prática da caça. Porém as aldeias que a originaram
preservavam esta prática, e em algumas delas é observada até os dias atuais. No
passado, desde pequeno os meninos eram inseridos nesta atividade, aprendendo a
preparar as armadilhas e a fazer arcos e flechas. Quando estes passavam para a fase
adulta, aos 13-14 anos, começavam a ter responsabilidades que envolvia a roça e a
caça. Assim, apenas os jovens e os homens mais experientes, também denominados
Xondaro (“guerreiros”), iam para a mata caçar.
Os homens iam para a mata durante o dia, após a autorização e
“benção” do Pajé. Montavam as armadilhas ou caçavam animais pequenos com arco e
flecha. Passavam a noite na casa de reza pedindo a Nhanderu (“Deus” dos Guarani)
que permitisse uma boa caça, pois, era “necessidade da aldeia”. No dia seguinte
voltavam à mata e traziam a caça para ser dividida entre os moradores. Esta era
repartida por todos e preparada pelas mulheres.
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A melhor época para a caça é entre os meses de agosto e dezembro,
onde se caça animais de grande porte como: veado, quati, paca, cotia, anta, capivara, e
diversos tipos de porcos-do-mato (cateto, queixo branco). Animais de médio porte,
como: lagarto, tamanduá, porco-espinho, gambá, raposa, tatu e algumas aves;
caçavam-se entre janeiro e março. Estas diferenças entre os períodos de caça devemse ao respeito à respectiva época de reprodução destes animais. A respeito dos tipos
de animais caçados, vale ressaltar que, estes são animais caçados pelas aldeias que
ocupam a região de mata Atlântica.
A pesca e a domesticação de aves, como a galinha, eram constantes
na vida do Guarani. Cabe destacar, que embora habitassem a zona litorânea do sul do
Brasil, peixes de água salgada e outros animais marinhos não eram utilizados para
alimentação por esta população. Também, havia restrições quanto à vixi (onça) que
não podia ser caçada. Pois, além de ser considerado como um animal “rei da selva”,
eles acreditam que seja um ancestral do Povo Guarani.
Entre o Povo Guarani sempre houve restrições quanto à ingestão das
caças, estas ainda fazem parte dos seus hábitos nos dias atuais. Mesmo entre as
aldeias que não caçam mais na atualidade, as restrições referem-se às carnes que
podem ser obtidas de mercados; são elas:


O anu preto pode ser ingerido apenas pelos idosos, pois, os

entrevistados acreditam que este é o “espírito de um Guarani que já faleceu”; assim
apenas os idosos e, portanto, mais sábios podem se alimentar desta ave.


As crianças não podem comer pés, tripas e cérebro de animais. Os

Guarani acreditam que as tripas e os pés atrapalham o desenvolvimento dos
movimentos motores da criança, como por exemplo, o ato de andar.


Grávidas e puérperas podem comer, apenas, carne de frango novo

e esta não pode ser ingerida todos os dias.
Atualmente a caça não respeita mais a tradição no que diz respeito ao
Pajé e a partilha com a aldeia. A utilização de espingardas e lanternas mudou a rotina
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desta atividade, permitindo caças noturnas e sem necessidade de armadilhas. Cada
vez mais a caça vem sendo abandonada por esta população, a redução da quantidade
de animais encontrados devido à urbanização e a agricultura em volta da aldeia é a
principal causa apontada para o abandono da atividade.
Dentre outros povos indígenas que modificaram seus hábitos em
relação à caça, podemos citar os Xavantes. Este possui como base de sua alimentação
a caça de animais do cerrado. Esta atividade, atualmente, passou por um processo de
manejo, de forma a retornar à sua forma auto-sustentável. Assim, respeita-se hoje, o
período de caça, bem como o tamanho e idade dos animais que serão ingeridos (SILVA
& GARAVELLO, 2009), fatores que vinham sendo ignorados pelos Xavantes.

4.4.3. Extrativismo

O extrativismo, atividade de coletar substâncias como frutos, minerais,
folhas, dentre outras direto da natureza é uma prática dos Guarani. Os principais
alimentos obtidos da mata, na tradição deste Povo são os palmitos, pupunha e juçara, e
as frutas.
Diferentemente do cultivo e da caça não há rituais necessários para
exercer esta atividade. A única exigência é o conhecimento do Pajé para poder adentrar
a mata.
Atualmente, por estar em Área de Preservação Ambiental a atividade
extrativista se restringe as terras da própria aldeia. Nesta há algumas espécies
frutíferas como jabuticabeira, laranjeira e bananeira e plantio de palmito. A busca de
novas frutas, além das tradicionais da mata Atlântica, é uma prática comum nos dias de
hoje, não só pelo sabor diferenciado que agrada o paladar, mas também, pela
variedade e disponibilidade encontrada no comércio.
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Levando-se

em

consideração

as

peculiaridades

do

cultivo

e

extrativismo atuais observadas na aldeia em estudo, os indígenas tiveram que buscar
uma nova forma de aquisição dos alimentos. O supermercado passou a fazer parte do
cotidiano dos Guarani dessa aldeia, sendo o principal local onde buscam os gêneros
alimentícios utilizados nas suas residências. Esta nova forma de aquisição de alimentos
resulta no abandono, manutenção ou substituição dos alimentos tradicionais. No caso
da manutenção, embora tenha sido relatado em todos os casos o consumo das
mesmas espécies/variedades vegetais ao longo do tempo, sua obtenção pode ocorrer
de três formas diferentes: original) manteve-se também a forma de obtenção, a partir do
cultivo ou extrativismo, dependendo do alimento; mista) obtenção mista, a partir do
cultivo e do comércio, já que só a primeira não é suficiente e finalmente, comércio)
obtenção exclusiva nos supermercados (Tabela1).
Alimentos como o amendoim branco, itio (larva de palmeira) e o
kaguity (descrito no item 3.2) tiveram seus usos abandonados com o passar do tempo
(Tabela 1).
Entre os alimentos cuja manutenção foi observada, o palmito, tanto
juçara quanto o pupunha, e a banana mantiveram também a forma de obtenção
(extrativismo e cultivo, respectivamente). No caso da erva-mate, mandioca, amendoim e
milho tradicional observou-se obtenção mista, pois o seu cultivo não é suficiente para o
consumo frequente, tornando indispensáveis suas aquisições no supermercado. Vale
ressaltar que, no mercado o milho disponível é o comum e a erva-mate, a desidratada.
Por outro lado, a manutenção do consumo de frutas, fubá e batata-doce é garantida
apenas pelas suas disponibilidades no comércio, pois estes, não são mais encontrados
na própria aldeia (Tabela 1).
O arroz e o feijão, antes cultivados na aldeia, foram totalmente
substituídos, tanto na sua forma de aquisição quanto a variedade, embora a espécie
seja a mesma. Estes são garantidos apenas pela sua disponibilidade no comércio;
portanto são produtos que passaram por todo o processamento industrial. O mel de
abelha nativa foi totalmente substituído pelo açúcar industrializado (Tabela 1).
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Tabela 1. Abandono, manutenção e substituição em relação às espécies e/ou
variedades vegetais que compõem a alimentação tradicional, e suas formas de
obtenção atuais pelos indígenas da aldeia Guarani Tenondé Porã.

Amendoim branco
Arachis hypogaea L.
ssp. [Fabaceae]
Kaguijy¹
Itio²
Banana verde
Musa spp. van Grand
Nain [Musaceae]
Palmito pupunha
Bactris gasipaes Kunth
[Palmae]
Palmito Juçara
Euterpe edulis Martius
[Palmae]
Mandioca
Manihot esculenta
Crantz [Euphorbiaceae]
Milho Tradicional
Zea mays L. ssp.
[Poaceae]
Amendoim
Arachis hypogaea L.
ssp. [Fabaceae]
Erva-Mate
Ilex paraguariensis St.
Hil. [Aquifoliaceae]
Fubá
Batata-doce
Ipomoea batatas Lam.
[Convolvulaceae]
Laranja
Citrus sinensis L. ssp.
Osbeck [Rutaceae]
Pêssego
Prunus persica (L.)
Batsch [Rosaceae]

Comércio

Manutenção
Mista

Abandono

Original

Alimento Tradicional
Espécie [Família]

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Substituição por
produtos
industrializados
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Jabuticaba
Myrciaria cauliflora
(Mart.) Berg [Myrtaceae]
Amora
Morus nigra L.
[Moraceae]
Feijão de corda
Vigna unguiculata (L.)
Walp. [Fabaceae]
Mel de abelha jataí
Arroz
Oryza sativa L. ssp.
[Poaceae]

Comércio

Manutenção
Mista

Abandono

Original

Alimento Tradicional
Espécie [Família]

Substituição por
produtos
industrializados

X

X

X
X

X

Legenda: ¹Bebida sagrada obtida a partir da fermentação do milho. ²Larvas obtidas com a decomposição
do palmito, Original: Manutenção da espécie e/ou variedade vegetal e da forma de obtenção (cultivo ou
extrativismo), Mista: obtenção mista (cultivo e mercado) e comércio: obtenção exclusiva nos
supermercados.

Com a proximidade dos supermercados, novos alimentos foram
incorporados aos hábitos diários da aldeia, os principais são: sal, óleo, café, leite,
macarrão, temperos em geral, pão, trigo, refrigerantes, fermento, bolachas e doces.
Esta incorporação trouxe ao cotidiano da aldeia além das novas
receitas da cultura não-indígena, adaptações das receitas tradicionais como o xipá.
Esta é uma adaptação do kavure (descrito no item 3.2) onde a mesma massa passa a
ser frita, e não mais assada, e a esta massa pode ser acrescido o fermento e o sal
(Figura 20).

Figura 20. Xipá
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O hábito secular do cultivo dos Guarani foi relatado por LADEIRA &
MATTA (2004). O cultivo das principais espécies, como o milho, a caça dos diversos
animais e o extrativismo relatados pelos entrevistados vão de encontro com os relatos
de TEMPASS (2005) a respeito das práticas alimentares e identidades étnicas de uma
aldeia Guarani Mbya no Rio Grande do Sul. A alteração alimentar e aquisição dos
novos alimentos no comércio, pelos indígenas, também foram citadas pelo autor.
BLEIL (1998) relatou as alterações que os alimentos sofreram após a
revolução industrial. A necessidade por maior produtividade e a facilitação do comércio
entre os países e continentes favoreceram a substituição de alguns alimentos, cuja
obtenção era difícil, e a incorporação de novos alimentos na dieta. Assim, o observado
neste estudo pertence a uma realidade mundial, mesmo a aldeia pertencendo a um
ambiente rural, o que favoreceria a continuidade do cultivo de seus alimentos.

4.5. Alimento X Medicamento

Por serem utilizados cronicamente, terem um papel ritualísticos e por
terem

substâncias

com

propriedades

farmacológicas

que

influenciam

no

comportamento humano e terem mantido seus usos e importância até os dias atuais, o
avaxi (milho), a caáy (erva-mate) e o petỹ (tabaco) foram destacados neste item.
O petỹ (tabaco) é considerado um alimento para este povo. Segundo
os entrevistados, este é um alimento para alma. Estes definem alimentos para alma
como “...aqueles que purificam e elevam seu espírito a Nhanderu (“Deus” dos Guarani)
como, por exemplo, o tabaco e a erva-mate...”. Alguns alimentos podem ter funções na
alimentação do corpo e do espírito. A caáyy (chimarrão) é uma bebida que apresenta
está dupla função, pois traz energia, previne o envelhecimento e deixa o espírito mais
leve e purificado para que se eleve a Nhanderu (“Deus” dos Guarani).
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MAUSS (1974) define ritual como “Uma espécie de linguagem, é a
tradução de uma idéia”, são capazes de produzir algo além das convenções. Há dois
tipos de rituais na aldeia estudada: os rituais de passagem e os rituais de cura. Os ritos
de passagem foram descritos por VAN GENNEP (1978), como relacionados com as
mudanças sociais e individuais como: nascimento, passagem para a adolescência,
casamento e morte. Por serem compreendidos como momentos que confundem o
papel destas pessoas no grupo, julgam necessária a prática de um ritual, que resultará
em um novo status para quem por ele passa. O ritual de passagem possui fases
distintas como: “separação da situação atual”, ou seja, reclusão; e “nova condição”,
onde a pessoa sai preparada para assumir uma nova responsabilidade na aldeia, como,
por exemplo, a menina sai do ritual de puberdade pronta para assumir o papel de mãe,
esposa. Já os rituais de cura fazem parte dos rituais mágicos descritos por MAUSS
(1974) como “todo rito que não faz parte de um culto organizado, rito privado, secreto,
misterioso e que toca as raias do rito proibido”. Estes ocorrem geralmente à noite ou à
sombra e às escondidas. Ambas as definições podem ser empregadas nos rituais de
passagem e cura observados na aldeia. Os rituais de passagem apresentam as fases
de reclusão, proibição do contato com a comunidade e a “nova condição”. Já o ritual de
cura ocorre em qualquer dia, no período da noite, preferencialmente, na opy (casa de
reza) com as portas fechadas.

4.5.1. Avaxi (Milho)

Caracterização Botânica
Nome Científico: Zea mays L. ssp.
Família: Poaceae
Figura 21. Criança consumindo
avaxi mbyxi (milho assado)
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Dados Etnobotânicos:
O milho é a base da alimentação Guarani. Dentre as 12 receitas
citadas, seis tem como um dos ingredientes, quando não o único, o milho. Além deste
papel no hábito alimentar diário, tem uma especial importância nas dietas utilizadas em
dois rituais de passagens: o de puberdade e do nascimento.
No ritual de puberdade, quando a menina Guarani passa pela menarca
é submetida a períodos de reclusão social, com cerca de 45 dias, onde vê apenas a
mãe, o pajé e a avó (que para esta população é a pessoa que cortou o seu cordão
umbilical). Além da reclusão uma dieta exclusiva de milho e derivados deve ser
seguida. Assim, as meninas que passam por este ritual exibem um comportamento
entristecido, depressivo e apático. O não cumprimento deste ritual por completo,
segundo a cultura Guarani, causa graves danos, onde a menina terá sua alma
transformada em alma de animal e poderá até ser expulsa da aldeia.
Outros rituais de puberdade que envolvem tabus diversos, inclusive os
alimentares, foram descritos, como por exemplo, entre os ndembu do noroeste da
Zâmbia (TURNER, 1964). Entre os indígenas brasileiros, vários povos possuem rituais
de passagens, como por exemplo, o ritual de passagem feminino dos Tenetehara.
Quando a menina passa pela menarca, esta é abrigada na “tocaia” (uma casinha dentro
da casa da família) e tem seu corpo todo pintado com jenipapo. Nesta, passa por um
período cercado de tabus que dura de cinco a sete dias. Há restrições quanto ao
banho, comportamento diante das visitas, dieta e a reinserção no grupo. Após este
período passa por um novo ritual, no qual será instruída sobre sua vida futura
(ZANONNI, 1999). Os períodos de reclusão com restrições alimentares durante rituais
de passagem são extremamente comuns entre os Índios do Alto Xingu e foram
descritos por GREGOR (1977) e posteriormente foram abordados e analisados quanto
ao risco de morte no ritual de reclusão masculino, por PINTO & BARUZZI (1991).
Já no ritual de nascimento dos Guarani, quando a mãe dá a luz ao filho
as mesmas restrições referentes à reclusão e visitas do ritual de puberdade são
seguidas, porém, o marido também pode visitar a mãe e até ficar recluso, se o pajé
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achar necessário, a partir do terceiro dia. Em relação à alimentação a mãe pode se
alimentar de aves novas, e principalmente de produtos de milho. Isto lhe confere uma
aparência abatida e depressiva, esta fica absolutamente apática ao lado do filho recémnascido, porém não deixa de amamentá-lo. De acordo com os relatos dos
entrevistados, quando a mãe não se alimenta seguindo a tradição, ela pode trazer
graves conseqüências para seu filho, no âmbito espiritual, como alterações da alma e
da personalidade, o que poderá acarretar a expulsão desta família da aldeia.
A alimentação pós-parto para o povo Guarani é fundamental. Devido a
esta importância e ao número considerável de partos que são realizados na rede
hospitalar há uma Resolução Estadual (Apêndice) que garante o respeito à tradição
alimentar e a visitação, bem como devolvem a placenta à família para que esta seja
enterrada na aldeia estabelecendo um vínculo de existência do recém-nascido para
com a comunidade Guarani.
Quando o ritual de passagem não é realizado de maneira adequada
traz consequências sociais e individuais. As consequências sociais estão relacionadas
com doenças espirituais que podem acometer a aldeia, bem como castigos de
Nhanderu (“Deus” dos Guarani), como falta de colheita e caça. As consequências
individuais acometem as pessoas que deveriam passar pelo ritual, como a menina que
passa pela menarca, o casal que ganhou o filho e neste caso as conseqüências
também atingem o filho. Estas estão relacionadas com alterações na alma, que podem
resultar na expulsão do indivíduo da aldeia e doenças espirituais.
Esta idéia de que o não cumprimento das normas pelos pais traz
conseqüências para o filho poder ser explicada pela Idéia do Contágio, onde segundo
MAUSS (1974), “as qualidades, as doenças, a vida, a sorte, toda espécie de influxos
mágicos concebem-se como coisas transmissíveis através da cadeia simpática”. Esta
idéia é uma das mais populares dentre as idéias mágico-religiosas e está presente em
diversos povos como, por exemplo, os Krahô que também devem se alimentar
exclusivamente de milho e não podem ingerir alimentos “pesados” (RODRIGUES,
2001).
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CAMARGO (2008) ao descrever a história do milho na cultura brasileira,
relata a utilização deste alimento pelos Guarani, seu cultivo e relevância. A importância
do milho também foi verificada por TEMPASS (2005) dentre os Guarani do Rio Grande
do Sul. Esta planta é uma das responsáveis pela manutenção do nhandé rekó (modo
de ser Guarani).

Dados Farmacológicos:
Acredita-se que o comportamento depressivo observado durante estes
rituais possa ser explicado pela baixa disponibilidade de triptofano, aminoácido
essencial precursor da serotonina, obtido exclusivamente da alimentação (YOUNG,
1993; KAPCZINKI et al., 1998; STHAL, 2002; YOUNG, 2007; PENEDO, 2008) e pelo
isolamento social (YOUNG, 2007).
As dietas exclusivas de milho fornecem uma quantidade muito pequena
deste aminoácido. A baixa disponibilidade do triptofano nesta dieta, aliada ao fato de
que apenas 2% dele ultrapassa a barreira hematoencefálica, pode resultar na alteração
do comportamento humano. A barreira hematoencefálica é pouco permeável a este
aminoácido exigindo, assim, uma proteína transportadora de aminoácidos neutros
grandes num processo de transporte ativo (KAPCZINSKI et al., 1998; BARNES &
SHARP, 1999; YOUNG, 2007). Além disso, o triptofano tem que competir com outros
aminoácidos pela proteína transportadora, o que dificulta ainda mais a sua
disponibilidade no Sistema Nervoso Central (SNC). Outro fato ligado à dieta exclusiva
de milho que acentua a diminuição de triptofano no SNC é a presença, em alta
quantidade, da fração protéica zeína nesse alimento. Esta possui maior afinidade pela
proteína transportadora de aminoácidos em relação ao triptofano, ligando-se a esta de
forma competitiva, ficando o aminoácido em desvantagem (CRUZ et al., 1990; KRAUSE
& MAHAN, 2005).
É sabido, há décadas, que dietas baseadas em alimentos com pouco
triptofano, tais como o milho, podem alterar o funcionamento tanto do Sistema Nervoso
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Periférico (SNP), quanto do SNC, interferindo na produção de vitaminas e no
comportamento humano, respectivamente. No SNP o triptofano atua como precursor da
niacina (vitamina B3), e no SNC, do neurotransmissor serotonina; o qual regula
principalmente o humor (BARNES & SHARP, 1999). Um exemplo de alteração no
organismo causada pela carência de triptofano, e consequentemente de niacina, devido
à dieta exclusiva ou baseada no milho, é uma doença denominada Pelagra. Esta é
conhecida popularmente como “doença dos três Ds” por seu conjunto de sintomas que
afeta tanto o SNC (demência), quanto o SNP (dermatite e diarréia). Uma das maneiras
de reverter o quadro da Pelagra é uma dieta balanceada com altos níveis de triptofano
(KAPCZINSKI et al., 1998; HEGYI et al., 2004).
Os estudos envolvendo as implicações do metabolismo do triptofano
em transtornos psiquiátricos têm recebido um grande impulso recentemente. Além
disso, a restrição aguda de triptofano (RAT) em humanos é um método validado e
amplamente utilizado em pacientes e voluntários normais. A RAT é produzida com um
coquetel contendo todos os aminoácidos, com exceção do triptofano, para avaliar a
função deste aminoácido no organismo; com esse procedimento, o nível plasmático de
triptofano sofre uma queda de ±80% após 5 horas de administração. A síntese cerebral
de serotonina também é reduzida numa proporção similar com o uso da RAT
(KAPCZINSKI et al., 1998).
Numa revisão que discute fatores alternativos que aumentam a síntese
de serotonina no SNC sem o uso de drogas, como candidatos na prevenção da
depressão, o autor descreve quatro fatores: o contato social, exercício físico, contato
com a luz solar e a dieta (YOUNG, 2007). Embora polêmico, o autor ressalta que o
assunto merece atenção, e conclui dizendo que o consumo de certos alimentos ricos
em triptofano e outros aminoácidos, como alternativa para melhorar a saúde mental da
população, deveria ser mais explorado.
Nesse sentido, a observação do estado apático e entristecido
apresentado pelos indígenas durante esses rituais de passagem pode ser justificada
por um fator biológico, a carência de triptofano no milho e em última instância no
organismo, diminuindo assim os níveis de serotonina no SNC e por um fator
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psicológico, a privação do contato social. Estes fatores permitem sugerir que o indivíduo
apresenta um estado depressivo.

4.5.2. Petỹ (tabaco, fumo)

Caracterização Botânica
Nome Científico: Nicotiana spp. L.
Família: Solanaceae

Figura 22. Dona Abrandina fumando petỹgua (cachimbo)

Dados Etnobotânicos:
O ato deste povo de fumar o tabaco é descrito com destaque desde os
primeiros contatos dos europeus, merecendo a atenção dos naturalistas e viajantes ao
descreverem esta prática em suas obras (FERRI, 1980).
Considerada uma planta sagrada para estes indígenas, o tabaco é a
única espécime fumada desde as crianças até os mais idosos, sem nenhuma restrição.
É utilizado tanto individualmente quanto coletivamente e em qualquer ambiente da
aldeia, ou mesmo, nos centros urbanos. Atualmente, é utilizada na forma de “fumo de
corda”, onde as folhas da Nicotiana sp. são colhidas e distribuídas em estacas para
desidratar, e quando secas são trançadas formando uma corda. Esta é cortada em
pedaços bem finos e pequenos que são esfregados entre os dedos a fim de serem
separados. Este é fumado, no petỹgua (cachimbo) com uma brasa em cima.
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Os Guarani entendem que o ato de fumarem o petỹ (tabaco) é uma
forma de elevarem seu espírito a Nhanderu (“Deus” dos Guarani) e com isso
estabelecer um contato, se aproximar, do mundo espiritual. Por ter esta característica a
Nicotiana é o principal gênero vegetal utilizado nos rituais de cura desta comunidade.
Este ritual é conduzido pelo Karai (Pajé) e ocorre essencialmente dentro da opy (casa
de reza). A pessoa doente é levada até o centro da opy (casa de reza), em frente ao
“altar”, onde se senta e retira toda roupa da parte superior do corpo. O Pajé bafora a
fumaça obtida com o petỹ (tabaco) ao redor do doente. Esta fumaça direciona-se para
uma região, sinalizando, assim, o local onde se concentra a doença. Ao perceber esta
sinalização o Pajé, com a boca, suga “a doença”, e dentro do seu corpo inicia-se uma
luta entre seu espírito e o espírito da doença. Esta luta faz com que o Pajé perca seu
equilíbrio, precisando ser apoiado por outros indígenas – começa a tremer e salivar
excessivamente. Esta batalha finaliza-se com a materialização da doença dentro do
corpo do Pajé, que adquire a forma de uma pequena pedra. Esta que é cuspida na mão
do Pajé e defumada com a fumaça do tabaco, ou seja, o Pajé sopra a fumaça do petỹ
(tabaco) sobre a pedra.
Este ritual, denominado xamânico segundo LANGDON (1996), é visto
como uma representação coletiva expressada e atualizada não apenas nas ações do
pajé– e nos rituais que ele realiza –, mas na forma como os demais indivíduos pensam
e lidam com seu cotidiano e com a doença. Esta visão permite entender a prática do
xamanismo como manifestação de uma instituição social e cosmológica presente em
muitas sociedades (PÉREZ-GIL, 2001). Este pode ser interpretado como as técnicas
que capacitam os pajés para acessarem as informações não “ordinariamente
acessíveis”. O termo pajé/xamã corresponde à construção social que se refere ao
indivíduo responsável por atender às necessidades psicológicas e espirituais da
comunidade (KRIPPNER, 2000). Assim, ele não tem apenas a função de curandeiro,
mas é também o intermediário entre os homens e os deuses ou espíritos, defendendo
sua comunidade dos maus espíritos, indicando os locais de caça e pesca, controlando
os fenômenos atmosféricos, facilitando o parto, revelando os acontecimentos futuros
(ELIADE, 1998).
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KRIPPNER (2007) relata que embora haja 500 anos de descrições das
práticas xamânicas no Brasil, a essência deste ritual continua sendo um mistério.
Afirma, ainda, que o xamanismo tradicional indígena é uma prática muito ameaçada.
Muitas literaturas dedicadas a esta prática no Brasil defendem a idéia de que o
xamanismo é praticado essencialmente pelos homens, os pajés. Entretanto, há várias
evidências etnográficas da existência de mulheres na função de pajés em determinadas
sociedades da Amazônia (COLPRON, 2005).
No Brasil, como em toda parte, a principal função do pajé é a cura de
doenças, que pode ter origem sobrenatural ou natural. Independente da origem da
doença, a “viagem extática” do pajé é fundamental. O estado de transe faz parte do
tratamento, é o meio pelo qual o pajé encontra a exata causa da doença e o tratamento
eficaz (ELIADE, 1998). Para atingir este estado de êxtase vários elementos podem ser
utilizados durante o ritual, dependendo da etnia indígena, tais como: músicas,
movimentos circulares e repetidos, plantas e outras substâncias psicoativas.
O ritual xamânico ocorre sempre que necessário nas aldeias Guarani,
tendo como exigência apenas o local, que sempre deve ser na opy (casa de reza), e o
período, pois sempre deve ocorrer à noite. É interessante destacar que mesmo sem a
necessidade da cura a aldeia se reúne todas as noites na opy (casa de reza) onde
cantam, fumam o petỹ (tabaco), e bebem o chá da caáy (erva-mate). Este ritual ocorre
como forma de agradecimento, pedidos de proteção e comunicação com o mundo
espiritual, principalmente com Nhanderu (“Deus” dos Guarani). Segundo a literatura
científica, o tabaco, elemento essencial da magia e da religião entre os índios da
América do Sul, passa por procedimentos muito comuns entre os Pajés como: enrola-ló,
acendê-lo, fumá-lo e mandar a fumaça para os céus e para os espíritos (SCHULTES &
RAFFAUF, 2004; CAMARGO, 2005/2006).
A prática de fumar o tabaco é a de maior freqüência e distribuição da
América do Sul. É praticado por ambos os sexos e diversas idades em rituais,
encontros dos conselhos, durante cantos, partos, dentre outras situações. Isto é
facilmente observado ao analisar a tabela sobre os métodos de utilização do tabaco de
WILBERT (1987), onde de 289 etnias indígenas da América do Sul apenas 55 não
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utilizam o tabaco da forma fumada. Esta é, com certeza, a planta mais “sagrada” do
continente. CAMARGO (2005/2006), citando DURKHEIN (1989), define como Sagrado
“seres separados de seu contexto natural, e as coisas sagradas são aquelas que os
interditos isolam e resguardam da vida profana.”
O ato de fumar o tabaco pelos indígenas do litoral Brasileiro foi descrito
por André THEVET em 1557 quando entrou em contato com os Tupinambás, etnia que
habitava o a zona litorânea do sudeste do Brasil e utilizava o fumo em rituais para
recreação. Em 1578, Jean de LÉRY (1951) confirma as observações de Thevet ao
afirmar que os Tupinambás passavam, nestes rituais utilizando o tabaco, “três ou quatro
dias sem comer nada”, e as mulheres jamais utilizavam o fumo.
As espécimes vegetais da família Solanácea do gênero Nicotiana são,
sem dúvida alguma, as mais difundidas e utilizadas no ritual xamânico; poucas plantas
são tão importantes dentro do xamanismo como estas (SCHULTES & RAFFAUF,
2004). Há várias formas de utilização do tabaco pelos participantes dos rituais, como:
inalar, beber, mascar, aspirar e fumar (SCHULTES, 1984; COOPER, 1987; WILBERT,
1987).
A Nicotiana tabacum L. foi inserida na categoria de plantas
alucinógenas e indicada como psicoativa, na revisão realizada por RODRIGUES et al.
(2006). No Brasil, segundo WILBERT (1987) a espécie mais utilizada é a Nicotiana
petunioides, embora a N. rustica e N. tabacum também sejam utilizadas e tenham
grande importância econômica na América do Sul (SCHULTES, 1984).

Dados Farmacológicos:
O tabaco se popularizou no mundo sendo largamente utilizado na
constituição do cigarro. Hoje o cigarro industrializado é a principal causa previsível de
morte e doenças pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010). Devido a isto
muitos estudos a respeito do cigarro e nicotina (principal composto ativo do tabaco)
foram desenvolvidos e publicados pelo mundo.
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Um estudo transversal realizado no segundo semestre de 2001, com
pessoas entre 12 e 65 anos de idade, residentes nos 107 maiores municípios do Brasil,
mostrou que houve uma diminuição na utilização diária de tabaco, quando comparado
com as décadas anteriores (LEITÃO-FILHO et al., 2009). Entretanto diversos relatos
etnográficos apontem para um consumo constante e persistente do tabaco, tanto em
rituais de cura quanto em contextos sociais por diversas culturas indígenas (PRANCE,
1978; SCHULTES, 1984; COOPER, 1987; WILBERT, 1987; SCHULTES & RAFFAUF,
2004; RODRIGUES et al., 2006; ANTONIO et al., no prelo)
Estudos indicam que embora o tabaco traga uma sensação de controle
da ansiedade, promove, também, uma série de prejuízos à saúde, como doenças no
aparelho respiratório, e aumento da possibilidade de desenvolvimento de câncer na
região aéreo respiratória. Além disto, a nicotina é uma substância que gera
dependência ao organismo (RAY et al., 2009).
Vale ressaltar que a utilização do tabaco no mundo distinguiu-se do seu
uso tradicional feito pelos indígenas, em virtude da incorporação de outras substâncias
durante seu processo de industrialização. Assim, os estudos encontrados sobre a ação
farmacológica do cigarro não se relacionam da mesma forma com o uso observado
neste estudo, limitando a extrapolação dos dados.

4.5.3. Caáy (erva-mate)

Caracterização Botânica
Nome Científico: Ilex paraguariensis
St. Hil.
Família: Aquifoliaceae
.
Figura 23. Indígenas consumindo Caáyy (chimarrão)
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Dados Etnobotânicos:
A caáy (erva-mate) é a segunda planta mais importante para a cultura
Guarani, ficando atrás apenas do Tabaco. Segundo os entrevistados tem a dupla
função de alimentar o corpo deixando-o resistente, prevenindo o envelhecimento,
dando força/resistência para suportar as grandes caminhadas entre as aldeias; e
alimenta a alma deixando-a purificada e mais leve, facilitando assim a sua ascensão e
comunicação com Nhanderu (“Deus” dos Guarani).
Esta é utilizada diariamente e em vários momentos, consumida em
jejum, durante e/ou entre as refeições na forma de chá. A preparação da bebida
envolve a forma adequada de colocar a erva na cuia, a quantidade é equivalente a
metade da cuia; após preparar a erva na lateral da cuia em diagonal acrescenta-se a
água que deve estar quente, porém, não deve atingir o ponto de fervura para não
queimar a erva. Cada um consome o quanto desejar, não há nenhum tipo de restrição
ou dosagem, entretanto os indígenas conhecem a atividade estimulante da erva e
ingerem menores quantidades à noite quando querem descansar/dormir. Não há rituais,
encontros do povo Guarani, sem que a erva-mate esteja sendo consumida por todos.
Por ser utilizada frequentemente por todos na aldeia, a quantidade cultivada não é
suficiente para o consumo anual, necessitando, assim, da complementação pela ervamate desidratada adquirida nos supermercados.
Seu papel nesta cultura é tão importante que há um ritual, o caáy
nhemo garai (“Batismo da erva-mate”). Neste, os homens colhem as folhas da caáy
(erva-mate), juntam-nas formando uma espécie de maços que são colocados na opy
(casa de reza). Durante a noite a população se reúne na opy (casa de reza), onde
cantam, dançam, fumam o petỹ (tabaco), bebem caáyy (chimarrão). Esta festa
prolonga-se por toda a madrugada. Conjuntamente com o momento festivo, rituais de
curas xamânica são realizados pelos Pajés.
O Povo Guarani atribui à erva-mate a longevidade da vida, a resistência
e energia para as grandes caminhadas, bem como, para o trabalho do dia-a-dia.
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Garantem que a vida saudável é obtida através do respeito às normas de Nhanderu
(“Deus” dos Guarani) que inclui o consumo da caáyy (chimarrão).
A erva-mate é utilizada historicamente pelos indígenas da América do
Sul, especialmente pelos Índios Guarani. Com as missões jesuíticas passou a ser
conhecida na Europa e, apenas no século XIX, foi incorporada como parte vital da dieta
dos Gaúchos, que utilizam a planta como estimulante (GOLDENBERG et al., 2003;
ETKIN, 2006). Embora seja consumida há séculos, HECK & MEJIA (2007) ressaltam
que os estudos científicos envolvendo esta espécie são das duas últimas décadas.
Estes foram motivados pelo crescente interesse da população mundial pelo chá desta
planta e porque este chá tem-se revelado não apenas uma bebida promissora, mas
uma excelente espécie para ser utilizada na indústria nutracêutica.

Dados Farmacológicos:
As pesquisas realizadas com o chá de I. paraguariensis reportam:
atividades hipocolesterolêmica e hepatoprotetora (FILIP & FERRARO, 2003),
estimulante do sistema nervoso central e diurética (GONZALES et al., 1993),
antioxidante (FILIP et al., 2000; VANDERJAGT et al., 2002 ), benefícios para o sistema
cardiovascular (SCINELLA et al., 2005) e possui ação antioxidante do DNA de
Saccharomyces cerevisiae (BRACESCO et al., 2003). Além destas atividades alguns
autores sugerem uma ação no controle da obesidade (ANDERSEN & FOGH, 2001;
PITTLER & ERNST, 2004; OPALA et al., 2006).
Diversos estudos fitoquímicos foram realizados, com extrato aquoso
obtido por infusão, desta espécie. Uma revisão sobre estes estudos aponta os
principais constituintes que podem propiciar benefício à saúde; são eles: polifenóis
(ácido clorogênico), xantinas (cafeína e teobromina), alcalóides (ácido cafeico, ácido
3,4-dicafeoilquínicoe e ácido 3,5- dicafeoilquínico), flavonóides (quercetina, canferol e
rutina), aminoácidos, minerais (P, Fe e Ca) e vitaminas (B1, B12 e C) (HECK & MEJIA,
2007).
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Há trabalhos que relacionam a utilização crônica do chá da Erva Mate
com o desenvolvimento de câncer nas regiões da cabeça e pescoço (ETKIN, 2006).
Estes estudos epidemiológicos apontam o chá da Erva Mate como um dos fatores que
favorecem o desenvolvimento de câncer na região aérea digestiva (boca, laringe,
faringe e esôfago). Porém, ressaltam a dificuldade de se obter um controle adequado,
visto que, fatores de riscos como a fumaça do tabaco, drinques alcoólicos, e grande
quantidade de carne-seca, estão presentes nas regiões onde se consome o chá
(GOLDENBERG, 2002; GOLDENBERG et al., 2003; 2004). HECK & MEJIA (2007)
relataram, na revisão a respeito do chá, efeito anti-câncer, ação inibitória da
Topoisomerase II e inibição da divisão de células cancerígenas. Os autores ressaltam
que a ocorrência de câncer pode não estar ligada a Erva Mate em si, mas sim, aos
contaminantes presentes devido ao processamento das folhas e pode, também, ser
influenciada pela alta temperatura, na qual o chá é consumido.
Por ser indicada como tônica, estimulante, ativadora do apetite,
estimulante da inteligência e da motilidade (PIO CORRÊA, 1984) MENDES & CARLINI
(2007) sugerem que esta planta pode ter potencial adaptógeno. O presente estudo
reforça esta hipótese, pois mostra um uso crônico por pessoas saudáveis em busca de
uma melhora física e espiritual que relatam um aumento na qualidade e tempo de vida.
Outros grupos brasileiros utilizam plantas com característica que podem sugerir um
efeito adaptógeno, como por exemplo, as publicações com relatos de 26 etnias
indígenas, apresentadas na revisão realizada por RODRIGUES et al. (2006), onde 40
plantas puderam ser agrupadas na categoria Tônico/Adaptógeno por serem utilizadas
como profiláticas, para atenuar deficiências físicas e psicológicas resultantes do
estresse.
Poucos estudos investigando o potencial adaptógeno das espécimes
brasileiras foram realizados até o momento. Os estudos citados que comprovam os
benefícios farmacológicos do extrato aquoso obtido por infusão, bem como a forma
utilizada pelos indígenas estudados, reforçam a hipótese de uma ação não específica
que aumentam a resistência do organismo, protegendo-o dos fatores estressores, ou
seja, apontam uma possível ação adaptógena.
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Do ponto de vista dos entrevistados, os três alimentos citados acima
estão relacionados com benefícios à saúde, incluindo a prevenção e/ou tratamento de
doenças. Assim, dentro desta cultura, poderiam ter uma equivalência com os alimentos
nutracêuticos da cultura não-indígena.

4.6. Percepção dos Entrevistados sobre a Relação Alimentação X
Doença X Saúde

Para compreender a relação alimentação, doença e saúde na visão dos
entrevistados, procurou-se entender o que é doença, quais os tipos existentes e o que é
saúde e o que é a própria alimentação para estas pessoas.
Segundo os entrevistados a alimentação transcende o alimento para o
corpo, como o milho, abrange também alimentos para a alma como o tabaco, e aqueles
que alimentam tanto o corpo quanto a alma, a erva-mate. Os Guarani desta aldeia
acreditam que se o corpo não estiver alimentado corretamente traz malefícios para o
corpo, como a fraqueza; e se a alma não estiver alimentada, purificada, não é possível
a comunicação com Nhanderu (“Deus” dos Guarani), o que acarreta uma série de
dificuldades e impedimentos culturais para este povo.
Os Guarani da aldeia estudada entendem que para ser saudável, além
de respeitar Nhanderu (“Deus” dos Guarani), terem sua terra demarcada e com
condições mínimas de praticarem sua cultura, é necessário ter uma alimentação
adequada, que deve ter como base a alimentação tradicional (milho, batata doce,
banana verde cozida e carne de caça). Porém uma planta em especial é utilizada para
obter energia, trazer proteção e prolongar o tempo te vida, a caáy (erva-mate).
O entrevistado que mais contribuiu com relatos sobre o ato de adoecer
foi o Sr. Inácio, xeramõi (lider espiritual) e Karai (Pajé). Durante as entrevistas explicou
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que “...o pajé é que resolve o que é doença, porque pajé é igual médico de juruá (nãoindígena)...”. Relatou ainda que “...a doença e a cura são reveladas pelo espírito divino.
A doença existe na terra, levanta da terra e vem com o vento...”. Para compreender
melhor estas informações, procurou-se entender quais eram as doenças presentes
nesta aldeia.
Para o povo Guarani as doenças são divididas entre doenças da terra e
do espírito. As doenças do espírito são aquelas “que só pajé cura”. Já as doenças da
terra são “as doenças de branco”. Antigamente só existiam as doenças espirituais como
as de fundo emocional, “pedra no corpo”3 e “dor de cabeça”. Estas têm aumentado
consideravelmente, segundo os entrevistados, pois “...os costumes e a sabedoria
Guarani estão sendo deixadas para traz...”. Estes costumes e sabedoria estão
relacionados com a obediência ao Karai (pajé), participação dos encontros na opy
(casa de reza) e respeito às normas de Nhanderu (“Deus” dos Guarani).
Este abandono dos costumes é atribuído à modernização e à chegada
da tecnologia na aldeia. As pessoas, nos dias de hoje, assistem televisão, ouvem rádio
e não se preocupam com os costumes. Porém o principal fato que desencadeou o
abandono da cultura é a entrada do dinheiro no meio indígena. Sr. Inácio relata que os
índios não sabem lidar com o dinheiro e comércio dos juruá (não-indígenas) e diz: “...os
índios, hoje, pensa que tem que trocar de carro, pegar dinheiro, carregar o celular e não
pensa em como Deus ensina bem, e não manifesta o espírito de Deus no coração. Por
que hoje tem que ter CPF, carteira de trabalho? Por causa do dinheiro. Se fosse como
antigamente, 100/90 anos atrás era como Deus queria. Minha mãe faleceu com 107
anos, este ano. Hoje índios de 60-70 anos tão muito mais velhos. Come alimento do
Juruá enlatado – engorda mais só que enfraquece.”. O entrevistado conclui dizendo que
“...a força do pajé também tá menor, porque a força vem de Deus e pajé tem que
pensar nisso (o que a aldeia tem feito e com o que tem se preocupado)...”.

3

Segundo os entrevistados a doença “pedra no corpo” ocorre quando o indivíduo entra no rio/lago ou no cemitério
sem a permissão e benção do Pajé. Caso esta pessoa esteja passando por um momento espiritual no qual não deveria
entrar em contato com água e/ou espíritos que residem no cemitério, está fica com toda a musculatura enrijecida e
muitas dores no corpo.
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As doenças da terra, por sua vez, são doenças como: febre, tosse, dor
de dente, gripe, tuberculose, pneumonia, caxumba, sarampo, dentre outras. Estas
também sofreram modificação e vem aumentando ao longo do tempo, os entrevistados
atribuem parte destas mudanças à alimentação. Os entrevistados relatam que “...a
alimentação tem a ver com a mudança da doença. Hoje come muita coisa química que
o corpo não agüenta e também tem a poluição, contato com o homem branco e
mudança climática... sem falar que a alimentação do juruá (não-indígena) engorda,
mas deixa bem mais fraco.”.
Embora os indígenas não façam nenhuma relação negativa entre as
doenças que os acometem, a erva-mate e o tabaco, diversos dos estudos apresentados
no item 3.4. apontam a possibilidade destas plantas aumentarem a probabilidade de
carcinomas nas vias aérea respiratórias. Segundo dados do Banco de Dados do
Sistema Único de Saúde - DATASUS (BRASIL, 2010) as neoplasias são a segunda
causa de morte entre os indígenas do estado de São Paulo. Estes dados são
questionáveis visto que quantificam apenas as mortes notificadas pelos serviços de
saúde, e muitos dos indígenas não as comunicam ou estas não são diagnosticadas de
forma adequada devido aos tratamentos pelos xamãs nas próprias aldeias.
Os relatos indígenas destacando o papel da alimentação não-indígena
nas alterações relacionadas com as doenças vêm de encontro com as informações das
enfermeiras, que atendem à aldeia, de que cerca de 35% das crianças entre um e cinco
anos apresentam quadro de desnutrição. Alguns estudos foram desenvolvidos
analisando o estado nutricional de adultos (GUGELMIN & SANTOS, 2001), crianças
(PINTO & GARAVELLO, 2002; MORAIS et al., 2003) e materno infantil (PÍCOLI et al.,
2006) de outras etnias indígenas brasileiras. Nestes, a desnutrição foi verificada em
todas as idades, e a obesidade foi observada com frequência entre os adultos de etnias
cujas atividades diárias são realizadas extra-aldeia. Vale ressaltar que nas aldeias da
etnia Parakanã, Amazônia, foi observado que a desnutrição é proporcional ao tempo de
contato próximo da aldeia com a “cultura dos brancos” (MARTINS & MENEZES, 1994).
De forma similar, segundo os entrevistados, o contato estreito com a população nãoindígena foi o fator responsável pelo abandono das tradições Guarani resultando no
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aumento das frequências e tipos de doenças, como a desnutrição, pneumonia e
tuberculose. Para este Povo, portanto, a saúde reside no respeito às práticas
tradicionais da sua cultura.
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5. CONCLUSÕES

Diante de todos os dados apresentados neste estudo, podemos concluir
que:
1. O fato de estes indígenas terem o hábito de transitarem entre as
aldeias, compartilhando a cultura, muitos dos dados aqui apresentados, como as
receitas alimentares e tradição quanto à plantação e caça podem ser extrapolados para
a cultura do Povo Guarani;
2. A localização, o contato com o não-indígena e a presença de
recursos financeiros dentro da aldeia são os principais fatores que resultaram na
alteração alimentar dos habitantes desta aldeia. O fato de estar na região metropolitana
da cidade de São Paulo, com uma área demarcada pequena dentro de uma Área de
Preservação Ambiental, o que não possibilita o plantio e a caça, levou estas pessoas a
adquirirem grande parte da sua alimentação no supermercado, o que resultou no
abandono e na substituição de alguns itens alimentares;
3. A descrição dos sintomas da depressão, aliada a uma das teorias
mais aceitas na academia de que esta é causada pela diminuição de serotonina no
SNC possibilita a conclusão de que durante a dieta à base de milho, onde o indivíduo
fica recluso e com aspecto deprimido, de fato, apresentam um episódio depressivo;
4. As principais plantas para este povo são o milho, a erva-mate e o
tabaco. Estas são utilizadas cronicamente, vistas como sagradas e a elas não são
atribuídos nenhum dano à saúde; por esta importância tiveram seu uso mantido;
5. O milho, tabaco e erva-mate por serem utilizados cronicamente
trazem uma alteração benéfica para o organismo, do ponto de vista dos entrevistados,
incluindo a prevenção e/ou tratamento da doença, e por esta razão podem ser
comparados com os alimentos nutracêuticos;
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6. Os entrevistados atribuem à alteração alimentar e de outros hábitos
o aumento das doenças, tanto do corpo quanto do espírito, porém não fazem nenhuma
ligação com um alimento específico.
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6. ANEXOS
Anexo I: Ficha de Dados Pessoais

Anexo II: Ficha de Dados Etnobotânicos
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ABSTRACT

The food has suffered a series of changes both in the form of taking, the food
preparation. This process affects the indigenous communities, and brings as a
consequence, nutritional deficiencies and cultural changes. Many cultures do
not distinguish between food and medicine. In Brazil, several studies focusing
on the biological activity of the plants have been developed in recent decades.
This study aimed to register the change food over time, reported by
respondents from village Guarani Tenondé Porã, and to observe their
perceptions regarding this change and its influence on health. We used
techniques and methods of ethnography and field diaries, informal interviews,
unstructured and participant observation. We interviewed 15 Indians who
reported changes in the way of obtaining food, which led to replacements, and
even abandonment of some plant specimens, and the incorporation of new
foods and changes in revenue. Some plants maintained its use, especially
those used in ritual contexts. Its chronic use as well as the health benefits they
advertise, including the prevention or treatment of diseases, suggesting their
equivalence to food nutraceuticals. Corn (Zea mays L. ssp.), Tobacco
(Nicotiana spp. L.) and yerba mate (Ilex paraguariensis St. Hil.) Are some
examples and were highlighted in the study because they are considered by the
natives as food, for both the body and the soul, the most important in this
village. The diseases are also divided into those of body and soul by indigenous
people. According to reports of the natives, both types of diseases have
increased its frequency over time due to several factors, always linked to the
abandonment of certain traditions of the Guarani people, such as changing
food, which involves both the loss as the insertion of use new food and change
in the way of preparation, lack of obedience to Nhanderu ("God" in Guarani)
and finally, lack of adequate space for daily activities as farming and hunting,
you end up promoting a sedentary lifestyle.
Keywords: Food, Indians, Guarani, Ilex paraguariensis, Zea mays, Nicotiana
spp.

