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SUMMARY
Our flora is being destroyed so fast that we have no way
of knowing what existed before. The only hope lies in the
possibility of convincing the men who have the power of decision
to help b,e fore it is too late.
There is a great urgency to find out from our Indians how
to make use of our natural resources. Nobody better than they
to help us out in the knowledge of plants and their utilization
and to illustrate the interrelation of primitive cultures and their
various habitats.
Having in mind the suitability of ethnobotany for such a
kind of research, the Section of Ethnology of the Museu Paulista
decided to verify the possibilities of making a plan for such a
study. The first step is a general survey of the existing literature
on the subject. .As our bibliographic files get organized, a
commented bibliography will be published gradually. To begin
with, we ·s urveyed all th.e articles published in the Revista do
Arquivo Municipal, in the Revista do Museu Paulista and in the
first volume of Herbert Baldus'Bibliografia Crítica da Etnologia
Brasileira.
The authors are arranged in alphabetical order, followed
by all the informations on the book or article and by a short
r eference to the plants or ethnobotany involved. All the works
containing informat.ion on plants and their relation to man are
being filed.
The cards in the files are organized by subjects, as, for
instance, Food, Stimulants, Artifacts, and so on.

-
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BIBLIOGRAFIA COMENTADA DE ETNOBOTÃNICA
Beulah Coe-Teixeira
Nossos campos e florestas estão sendo violentamente dizimados, sem que saibamos ao certo o que está sendo destruído.
Aos poucos, os cientistas vêm conseguindo convencer os homens
com poder de decisão, da necessidade urgente de ser conhecido
o potencial da nossa flora antes que seja tarde demais. Uma das
maneiras de se aprofundar nesse conhecimento, principalmente
tendo em vista a utilização integral dos recursos naturais, é pesquisar o que os nossos indígenas usam da vegetação nativa.
Ninguém melhor do que eles, que vivem integrados na natureza
há séculos ou mesmo milênios, poderia esclarecer sobre as plantas e sua utilização, ao mesmo tempo ilustrando a interrelação
da vegetação com as culturas primitivas nos vários habitats.
E é justamente a etnobotânica que pode fornecer informa.ções sobre as plantas utilizadas pelo homem e como contribuem
para a sua cultura.
Partindo dessas premissas, está sendo esboçado um plano
para a pesquisa etnobotânica no Setor de Etnologia do Museu
Paulista da Universidade de São Paulo, sendo a primeira preocupação a de se averiguar o que já existe publicado sobre o
assunto.
Ao iniciar o levantamento bibliográfico da etnobotânica,
surgiu o probLema da amplitude da pesquisa, se seria restrita
aos índios do Brasil ou incluiria todos os trabalhos conhecidos
sobre o assunto. Uma rápida verificação da literatura existente na
Biblioteca do Museu Paulista, provou ser mais interessante um
levantamento geral, começando pelo Brasil, porque ao excluir
alguns trabalhos, se arriscaria a deixar de fora métodos de pesquisa já testados com bons resultados, ou, ao contrário, perder
tempo com uma pesquisa já comprovadamente sem significância.
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Como já existem trabalhos escritos por botânicos, etnológos,
exploradores e curiosos, tratando do assunto sob prismas completamente diferentes, ora do ponto de vista lingüístico, ora da
medicina, ora das crenças, surgiram automaticamente as ·subdivisões da bibliografia etnobotânica.
Para o manejo mais fácil das fichas bibliográficas, elas estão
classificadas provisoriamente dentro de subdivisões que poderão
·s er sintetizadas ou ampliadas de acordo com as exigências do
trabalho e organizadas por ordem alfabética de autor.
Em um levantamento bibliográfico os trabalhos ficam agrupados dentro dos assuntos. Quando, por exemplo, se trata de
um artigo ou livro sobre pesquisa de plantas medicinais, a informação é sobre o título da pesquisa e a pesquisa e não apenas
das plantas nele contidas. As categorias utilizadas são: agricultura, alimentação, alucinógenos (estimulantes, tabaco e rapé
também), botânica (viagens e floras), cerimoniais (bruxaria.,
ritos, mitos, folclore), ecologia, etnobotânica propriamente dita,
lingüística, medicina (farmácia), metodologia, plantas téxteis e
plantas úteis.
Esta subdivisão inclui métodos e práticas
agrícolas, agricultura pré-histórica, influência da agricultura
sobre a cultura, evolução da agricultura, áreas cultivadas, efeito
da agricultura sobre a vegetação (também na subdivisão de
Ecologia), a história do cultivo das plantas, plantas cultivadas
regularmente, plantas selecionadas, plantas de extração comercial, raças de plantas cultivadas. Não estão incluídas nesta categ"-Oria as pesquisas que tratam do uso das plantas, apenas aquelas
que ·s e referem de alguma maneira à etnobotânica.
Agricultura -

Trabalhos sobre plantas, sementes, produtos
vegetais, tabus alimentares, nutrição, técnicas do preparo de
alimento, vegetais utilizados especificamente para a alimentação
(milho, mandioca, palmeiras que produzem óleos), programas de
planejamento alimentar, práticas culinárias, aspectos antropológicos da alimentação, a busca do alimento, implicações históricas,
dados lingüísticos sobre plantas usadas na alimentação.
Alimentação -

A maioria destas
substâncias está relacionada às pesquisas dos cerimoniais e/ou
à medicina e farmacologia, mas como são tratadas sob outros
aspectos em grande número de trabalhos, foi necessário abrir
Alucinógenos, estimulantes, fumo, rapé -
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uma subdivisão especial com listas de plantas medicinais, regiões
geográficas onde ocorrem as plantas, observações botânicas ou
etnobotânicas, técnicas do uso (emprego), bebidas fermentadas,
plantas que produzem álcool, fumo, rapé, ou produtos similares,
implementos do uso do rapé.
i

Estudos sobre objetos cuja
matéria-prima é vegetal e os vegetais que são utilizados para a
sua confecção: implementos para a agricultura, cerimoniais,
objetos de uso diário, vasilhas, armas, cestaria, pesca, caça
(armadilhas), embarcações, tecidos, casca de árvore e assim por
diante.
Arte/atos, artesanato, arte -

Alguns estudos botânicos, especialmente da botânica sistemática, abordam a etnobotânica direta
ou indiretamente. Há trabalhos que incluem listas de vegetais
utilizados pelo homem para diversos fins; é o caso de viagens
ou floras regionais que contém a descrição das espécies e mencionam o uso que delas é feito. Existem artigos que tratam especüicamente da botânica em relação a determinado grupo, mas
que não se enquadram na subdivisão de etnobotânica propriamente dita.
Botânica, viagens e floras -

Quando
·s ão mencionados vegetais em relação a quaisquer desses tópicos,
os trabalhos ficam registrados nessa categoria: plantas sagradas,
plantas de umbanda, danças em honra a vegetais, lendas sobre
o milho, festas de colheita, mitos sobre flores, etc.
Cerimonial. ritos, mitos, folclore, lendas, bruxaria -

Estudos da influência do ambiente sobre determinada cultura: o comportamento de uma tribo em relação à
flora da região, utilização da terra, são alguns assuntos dessa
subdivisão.
Ecologia -

Em etnobotânica reúnem-se as pesquisas
que envolvem o vegetal, a maneira como é usado e a interpretação dele dada pelo homem. Não cabem aqui listas de plantas
úteis, ou informações sobre lingüística. São pesquisas que estudam a atitude do homem em relação ao mundo vegetal, as plantas que acompanham o homem, a história do homem e da planta,
a maneira como são utilizados os vegetais, isto é, as técnicas
para o seu consumo.
Etnobotânica -

-
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Estudos etnobotânicos diretamente ligados aos
problemas da lingüística: classificação vernacular das plantas,
estudos de nomenclatura botânica de um grupo.
Lingüística -

Trabalhos sobre plantas medicinais abrangendo os mais variados aspectos da etnobotânica. São
pesquisas feitas sob o ponto de vista da doença (medicina), dos
princípios ativos das plantas (farmacologia), do folclore (plantas
da medicina caseira, superstições, tradições), dos cerimoniais
(alucinógenos, narcóticos, estimulantes) e ainda lingüística (classificação vernacular das plantas medicinais).
Medicina, farmacologia -

Nesta subdivisão ficam os artigos que explicam os diversos métodos utilizados em pesquisa etnobotânica
como, por exemplo, a maneira de preparar cartões para computação ou cartões perfurados.
Metodologia -

Plantas que de alguma maneira servem
para tecer ou montar teares, fazer redes e as técnicas que acompanham.
Plantas téxteis -

Aqui se encaixam todos os trabalhos
sobre plantas úteis que não estejam incluídas em outras subdivisões.
Outras plantas úteis -

Nesta primeira etapa estão inciUídos os artigos publicados
na Revista do Arquivo Municipal (antiga publicação do Departa-·
mento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo), na
Revista do Mu·s eu Paulista e na Bibliografia Crítica da Etnologia
Brasileira do professor Herbert Baldus, publicada em 1954. Mais
alguns trabalhos avulsos.

-
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BIBLIOGRAFIA
AZEVEDO, Tales de - "O vegetal como alimento e medicina do
índio", Revista do Arquivo Municipal, 77: 261-270, 1941,
São Paulo, Brasil.
Neste esboço encontramos os principais vegetais mencionados na literatura, utilizados pelos índios brasileiros na alimentação e na medicina.
BALDUS, Herbert - "Os índios Chamacocos", Revista do Museu
Paulista, 15: 3-63', 1927, fotos, São Paulo, Brasil.
Viagem cinematográfica ao Chaco na região habitada pelos
índios Chamacoco. Durante o relato da viagem, são mencionadas
algumas plantas: "Nos pantanaes cresce o piri, um junco que
limpa a água das matérias pútridas e a torna potável ........ "
(pág. 15). "Os Chamacoco dormem sob mosquiteiros retangulares, tecidos de fibras de caraguatá ...... " (pág. 37). Além dessas
referências aparecem os nomes das madeiras de lei, mas sem o
nome científico e demais informações.
BALDUS, Herbert - "Notas complementares sobre os Chamacocos", Revista do Museu Paulista, 17(1): 530-550, 1931,
São Paulo, Brasil.
Na parte do trabalho que se refere à mitologia, há uma
lenda sobre a "origem do homem" (pág. 546) que começa com
o seguinte parágrafo: "Sobre a sua origem contam os Tumerchã:
Os Chamacocos e também os brancos e os outros homens que
viviam debaixo da terra. Os Chamacocos subiram por um fio
de caraguatá até a superfície da terra . ..... ". O caraguatá é uma
Bromeliaceae.
BALDUS, Herbert - "Os Tapirapé", Revista do Arquivo Municipal, 109: 75-88, 1946, Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo, São Paulo, Brasil.
•

O autor chama a atenção, logo no começo do artigo, para
algumas informações sobre o uso de flores no cabelo por índios
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Aeto do rio Culiseu e pelos Chamacoco do Chaco. Mais adiante
estuda o tamankurá, adorno feito de fios de algodão, para mostrar certas semelhanças e diferenças culturais entre os Tapirapé
e outras tribos Tupi.
BALDUS, Herbert - "Os Tapirapé", Revista do Arquivo Municipal, 120: 51-57, 1948, Prefeitura Municipal de São Paulo,
São Paulo, Brasil.
"A pimenta usada pelos Tapirapé é chamada por eles ykaynia
ou ykeynia; é, aparentemente, a malagueta ( Capsicum frutescens
Wild.). Segue-se uma discussão dos nomes dados à pimenta. Esta
é a única referência feita a vegetais nesse trabalho.
BALDUS, Herbert - "Os Tapirapé (Tribo Tupi do Brasil Central)", Revista do .Arquivo Municipal, 122: 167-172, 1949,
São Paulo, Brasil.
A dieta dos Tapirapé era vegetariana em essência. Comiam
bananas aquecidas (duas espécies) e frias, amendoins quentes e
frios, farinha de amendoim crua e torrada, caui de amendoim,
de milho e de mandioca, sementes de abóbora torradas, abóbora,
cará, inhame, grandes favas verdes cozidas, farinha de mandioca
quente, sopa de mandioca com pimenta verde, caroços crus e
torrados de tucum e chupavam a cana-de-açúcar.
BALDUS, Herbert - "Os carimbos dos indios do Brasil", Revista
do Museu Paulista, Nova Série, 13: 7-69, 1961/62, São
Paulo, Brasil.
Entre os muitos carimbos descritos pelo autor, exist·e m vários feitos de madeira, mencionando em alguns casos as madeiras
empregadas. Também são relacionados os corantes utilizados
para aplicar os desenhos, com os nomes das respectivas plantas
de onde foram extraídos.
BECHER, Hans - "Cintos e cordões de cintura dos índios sulamericanos (não andinos)", tradução de Frei Joaquim
da Silva, O. F. M., Revista do Museu Paulista, Nova Série,
9: 7-181, 1955, São Paulo, Brasil.
Alguns cintos ou adornos de cintos são de origem vegetal;
em alguns casos são citados vegetais de onde é extraída a matéria-prima e a maneira de prepará-la; por estas razões este trabalho está incluído nesta relação de etnobotânica.
-
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BECHER, Hans - "Algumas notas sobre a religião e a mitologia
dos Surará", Revista do Museu Paulista, Nova Série, 11:
99-104, fotos, 1959, São Paulo, Brasil.
Os vegetais utilizados pela tribo são mencionados na parte
introdutória deste artigo, que contém um mito sobre a origem
das bananas e outro sobre a origem das pupunheiras.
BIOCCA, Ettqre - "Pesquisas ·s obre o método de preparação do
curare pelos índios", Revista do Museu Paulista, Nova
Série, 8: 165-220, 14 fotos, 1954, São Paulo, Brasil.
Como intróito ao estudo de métodos de preparação do curare, o autor examina, do ponto de vista crítico, a história do curare,
desde os dias da conquista até os tempos modernos e apresenta
um relatório sobre os métodos empregados pelos Makú do alto
Rio Negro no Estado do Amazonas. Várias espécies de plantas
por pessoas diferentes são citadas, sendo que aquelas empregadas pelos Makú, foram identificadas pelo botânico Frederico
Carlos Hoehne. A maior parte dos alcalóides estudados é extraída
do Chondodendron bioccai, uma Menispermacea.
BONDAR, Gregório - "Palmeiras do Brasil", Boletim N9 2, julho
1964, Instituto de Botânica, Secretaria da Agricultura do
Estado de São Paulo, 159 págs. com fotos e ilustrações,
São Paulo, Brasil.
De cunho popular, este trabalho sobre palmeiras dá inúmeras
informações sobre a utilidade e a exploração destas plantas, junto
com a distribuição geográfica e dados geológicos.
CAVALCANTE, Paulo B. e Protásio FRIKEL - "A Farmacopéia
Tiriyó - Estudo Etno-botânico", Publicações Avulsas do
Museu Goeldi, n9 2, 145 págs. e apêndice, 1973, Belém,
Pará, Brasil.
Pesquisando o conhecimento da flora medicinal entre os
índios Tiriyó do alto rio Parú, localizado no lado brasileiro da
· Serra do Tumucumaque, foram coletadas 328 plantas, das quais
171 foram identificadas botanica.mente. Para a melhor compreensão do trabalho, os dados são apresentados em forma de fichas
de classificação. A primeira parte do trabalho dá os nomes em
língua Tiriyó com os dados etno-farmacológicos; na segunda parte estão os dados botânicos, a classificação científica das plantas,
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nomes populares, descrição e número de registro no herbário do
Museu Goeldi. A terceira parte consta das deduções e conclusões.
CHRISTINAT, Jean-Louis - "Mission Ethnographiqu~ chez les
Erigpagtsa (Mato Grosso)", Expedition Juruena 1962,
Bulletin n'? 25, Société Suisse des Americanistes (SSA).
Genéve, Suisse, mars, 1963, págs. 3-33, 28 figs.
O autor esteve durante dois meses num posto de uma missão
religiosa alemã, às margens de um pequeno afluente do rio Juruena, um pouco acima do salto Augusto, onde se encontravam
grupos esporádicos de índios Erigpagtsá ( Canoeiros). Entre vários assuntos, trata de embarcações feitas de troncos de árvores
e de plantas cultivadas com os respectivos nomes científicos.
CADOGAN, Leon - "El culto ai arbol y los animales sagrados en
el folklore y las tradiciones Guaranies", América Indígena, 10(4), outubre, 1950, México, D. F.
O título do trabalho já é bastante esclarecedor. Trata-se de
fato das raízes da tradição guarani, que rebrotam no folclore da
região Oriental do Paraguai. Não foi dado o enfoque etno-botânico, ou zoológico, mas os animais e plantas estão relacionados
e identificados.
CRUZ, Manoel - "Mitologia Bororo", Revista do Arquivo Municipal, 91: 159-166, 1943, São Paulo, Brasil.
A origem do algodão, do urucu e da cabaceira, a posse do
milho e seu desenvolvimento espontâneo e porque as espigas de
milho se tornaram pequenas e magras, ·s ão algumas das lendas
relatadas pelo autor.
EHRENREICH, Paul - "A segunda expedição alemã ao rio
Xingu", tradução de Alexandre Hummel, Revista do
Museu Paulista, 16: 247-275, 1929, São Paulo, Brasil.
Aparecem apenas três referências a vegetais nesta narrativa:
a palmeira burití (Mauritia vinifera) utilizada para vários fins;
milho e mandioca são os alimentos de origem vegetal mencionados; e mais as máscaras com capuzes de burití dos Caraíbas
e. uma frutinha de cor vermelha utilizada como isca na pescaria
com arco e flecha entre os Baikiris.
-
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EHRENREICH, Paul - "Contribuições para a Etnologia do
Brasil", Revista do Museu Paulista, Nova Série, 2: 7-136,
15 pranchas, tradução de Egon Schaden.
O autor inclui, em alguns casos, os nomes das plantas que
são utilizadas, por exemplo, o uauaçu (Attalea speciosa) para a
construção de casas, ou as hastes das fisgas são de ubá ( Gynerium saccharoides), neste estudo das tribos Karajá do rio Araguaia (Goiás) e das tribos Yamandi, Ipuriná e Paumarí do rio
Purus (Amazonas).
FRIKEL, G. Protásio - "Kamáni - Costumes e preceitos dos
índios Kachúyana a respeito do curare", Revista do
Museu Paulista, Nova Série, 7: 257-274,. 1953, São Paulo,
Brasil.
Os Kachúyana são habitantes dos trechos encachoeirados das
·m argens dos médios rios Trombetas e Cachorro. O preparo do
kamáni obedece a um processo complicado, envolvendo restrições de alimentação e tem motivação mística. O autor não dá o
o nome da planta, apenas menciona que se trata de um cipó.
FRóES ABREU, S. - "Os índios crenaque (Botocudos do rio
Doce) em 1926", Revista do Museu Paulista, 16: 571-606,
São Paulo, Brasil.
Os Crenaques utilizam a barriguda ( Bombax ventricosa)
para enfeites dos lábios e das orelhas; as mulheres trabalham
com fibras de entrecasca, tecem ·s acos ou bornais. Quanto às
armas, os arcos são feitos com madeira de palmeira brejaúva e
embira de barriguda. As flechas 's ão feitas de taquara. O corante
r oxo é extraído das folhas de uma planta que não foi determinada. O amarelo é extraído de uma resina retirada da casca do
urucuzeiro ( Bixa orellana).
GLASSMAN, Sidney - "A Revision of B. E . Dahlgren's Index of
American Palms", Phanirogamarum Monographie, Tomus
VI, Alemanha, ed. Strauss & Cramer, págs. I-III, 1-294.
O interesse que esta revisão tem para os etnobotânicos é o
registro dos nomes vulgares regionais das palmeiras e a sua distribuição geográfica.
GALVÃO, Eduardo - "Elementos básicos da horticultura de
subsistência indígena", Revista do Museu Paulista,
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Nova Série, 16: 120-144, 1963, fotos e ilust., São Paulo,
Brasil.
São três as plantas que fornecem a subsistência básica dos
índios do Brasil, tanto os da floresta como os do cerrado: a
mandioca, o milho e a batata doce. O complexo da "mandioca
brava" está mais desenvolvido ao norte da região Amazônica,
enquanto que a variedade "mansa" encontra-se na região Juruá-Purus e desce até a bacia Paraná-Paraguai, onde ·s ua importância
é suplantada pelo milho. A batata doce é o alimento básico para
os grupos Jê.
HOHENTHAL, W. - "Notes on the Shucurú Indians of the Serra
de Ararobá, Pernambuco, Brasil", Revista do Museu
Paulista, Nova Série, 6, São Paulo, Brasil.
Durante um levantamento etnográfico do baixo rio São Francisco, o autor visitou o grupo Xuru.ku da Serra do Ararobá, observando usos e costumes. No decorrer da narração são mencionados vários vegetais utilizados, acompanhados de seus nomes
científicos; além disso há uma pequena relação de plantas medicinais.
HOHENTHAL JR., W. D. - "As tribos indígenas do médio e baixo
São Francisco", Revista do Museu Paulista, Nova Série,
12: 38-71, 1970, São Paulo, Brasil.
Após um breve histórico das tribos dessa região, o autor
faz uma rápida descrição dos índios Tuxá e Xokó, em que menciona alguns nomes de vegetais ligados à caça, pesca, vestimenta,
r itual, objetos de uso diário e habitação.
IHERING, Herman von - "A civilização pré-histórica do Brasil
Meridional", Revista do Museu Paulista, 1: 36-161, 1890,
São Paulo, Brasil, Reimpressão em 1940, Secretaria da
Agricultura, Indústria e Comércio de São Paulo, Depar·
tamento de Zoologia.
Refere-se este trabalho a algumas hordas dos índios Coroados que habitam o Estado do Rio Grande do Sul. Entre as muitas
informações, algumas fazem referência aos vegetais: "A economia
de alguns grupos dependia da erva-mate, que colhiam e vendiam
aos b rancos para obter outros produtos", "fabricavam o tecido
nacional, o kuru, preparado da cortiça fibr osa de uma grande
u rtiga" (pág. 42); "ou obtinham as fibras do gravatá, uma bro-
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meliácea"; "os Guanaos construíam caba.nas compostas de longas esteiras feitas de palha ou jnncos compridos" (pág. 58).
IHERING, Herman von - "Os Botocudos do rio Doce", Revista
do Museu Paulista, 7: 38-51, 1911, São Paulo, Brasil.
Os Botocudos do rio Doce usavam plantas para muitas finalidades. Os botoques eram feitos de madeira de árvores, cujos
troncos eram especialmente tratados; as cabanas eram facilmente cobertas de folhas de palmeiras ou de casca de árvores. Em
viagem levavam consigo pedaços de um cipó seco que, depois
de torrado, servia para evitar a fome durante todo o dia. Alimentavam-se de mandioca, milho e abóbora. Qs arcos eram confeccionados de brejaúva, enfeitados com anéis de guaimbê e as flechas de taquara com pontas de bambu ou madeira. Como instrumento musical usavam uma flauta de taquara. Os distintivos
dos caciques eram de folhas de palmeiras.
KOCH-GRüNBERG, Theodor - "Mitos e lendas dos índios Taulipang e Arekuná", Revista do Museu Paulista, Nova
Série, 7: 9-202, 1953, São Paulo, Brasil.
O autor faz um estudo comparativo dos mitos e lendas desses índios. Através dos mitos, os índios procuram explicações
para as coisas da natureza que os rodeiam. Justificam a origem
de várias plantas, ou então usam as plant~ para explicar outros
fenômenos.
KRAUSE, Fritz - "Nos sertões do Brasil (2~ parte: Resultados
científicos)", Revista do Arquivo Municipal, 87: 183-199,
1942, São Paulo, Brasil.
Nesta parte do trabalho, "Resultados · científicos", o autor
trata de dois assnntos: Técnica e Brinquedos. No decorrer das
explicações menciona a matéria-prima utilizada.
No capítulo 10, que trata da Técnica, na parte C - a exploração dos recursos naturais, diz o autor: "O mais explorado é o
reino vegetal. O índio passou mesmo a cultivar plantas que lhe
são úteis. Já em estado silvestre são numerosos os vegetais úteis:
árvores (árvores folhudas, palmeiras), arbustos, taquaras, etc.
Aproveitam-se quase todas as partes d~ plantas, se bem que
cada vegetal f omeça, naturalmente, deter~nados materiais: madeira, casca, folhas, hastes, entrecasca, "flor. Dentre as plantas
-55-

cujo fruto tem emprego técnico, cultivam-se as seguintes: cuia,
algodão, urucu. Afora a cera, os materiais para colar são todos
extraídos de resinas vegetais." (pág. 163).
Estas informações referem-se a tribo ·carajá.
KRAUSE, Fritz - "Nos sertões do Brasil (2~ parte: Resultados
científicos)", Revista do Arquivo Municipal, 87: 183-1.99,
1942, tradução de Egon Schaden, São Paulo, Brasil.
,.

Técnica (continuação). A técnica das plumas. Nesta parte
entram materiais de colagem e corantes, quase todos de origem
vegetal. A resina de jatobá (kuwaó), clara, transparente e dura
é ipencionada. Há também uma parte intitulada Jogos e Esportes
com Brinquedos de Criança, onde são enwnerados os brinquedos,
em geral armas e utensílios em miniatura, porém feitos com os
mesmos materiais empregados na confecção dos normais. Curioso é o alvo, para exercícios de tiro ao alvo, os "waxiololó", que
rolam no chão (aros de embira).
l{RAUSE, Fritz - "Nos sertões do Brasil (2<!- parte)", Revista do
Arquivo Municipal, 88: 184-205, 1943, tradução de Egon
Schaden, São Paulo, Brasil.
No capítulo sobre a música, são descritos vários instrumentos musicais como assobios, trombetas, maracás. Alguns são feitos de cabaças ou de part.es de vegetais.

KRAUSE, Fritz - "Nos sertões do Brasil, III, Os Kayapó", Revista do Arquivo Municipal, 93: 131-142, 1943, tradução
de Egon Schaden, São Paulo, Brasil.
Os Kaiapó fabricavam seus adornos de vários materiais,
sendo uma parte matéria-prima de origem vegetal. Madeira para
os cilindros nos lóbulos das orelhas, cordéis de algodão, varinhas
de taquara, fibras de embira, sementes de Thevetia sp. e os corantes de genipapo e urucu. O artigo descreve detalhadamente
estes ornamentos.
LIMA, Pedro E. de - "A canoa de casca de jatobá entre os índios
do Xingu", Revista do Museu Paulista, Nova Série, 4:
360-380, 1948, 15 fotos, São Paulo, Brasil.
Este artigo descreve com detalhes a construção de uma canoa
de casca de jatobá (Hymenaea altíssima), pelos índios do alto
Xingu.

1
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LE COIN'I'E, Paul - "Árvores e Plantas úteis", Brasiliana, Biblioteca Pedagógica Brasileira, Amazonia Brasiliense III,
fotos, Cia. Editora Nacional, 1947.
Trata-se de um manual de árvores e plantas úteis da Amazonia Brasileira, tanto as indígenas como as aclimatadas, com os
nomes vernaculares, nomes vulgares e classificaÇão botânica,
mais o habitat e principais aplicações e propriedades. De especial
interesse é o índice alfabético dos gêneros botânicos.
LANE, Frederico - "Arcos e Flechas dos índios Kaingang do
Estado de São Paulo", Revista do Museu Paulista, Nova
Série, 11: 71-91, 1959, São Paulo, Brasil.
A madeira de guaiuvira ou guaiuva, Patagonula americana,
da família Borraginaceae é madeira preferida pelos índios Kaingang para a fabricação de arcos. No artigo, o autor se refere a
outras plantas usadas na confecção de arcos e flechas.
LUSINA, G. - "Descrição do Chondodendron bioccai nv. sp.,
Menispermácea usada pelos índios Makú do alto rio
Negro (AMAZONAS) na preparação do Curare", Revista
do MU:~eu Paulista, Nova Série, 8: 226-227, 2 fotos, São
Paulo, Brasil.
Os índios Makú utilizam uma planta da família Menispermácea para o preparo do curare. Depois de estudados exemplares
coletados junto ao grupo Makú do alto rio Negro, verificou-se
tratar de uma espécie nova, o Chondodendron bioccai Lusine. Uma
pesquisa do material coletado junto ao grupo Makú na região
do rio Tiquiê e outras regiões, provou serem todos os exemplares
da mesma espécie.
MARTIUS, Carl Friederich Phillip e SPIX, Johan Baptiste von "Viagem de Spix e Martius pela Capitania de São Paulo
(1817-1818)", tradução de Affonso de E. Taunay para o
português, Revista do Museu Paulista, 16, 1929, São
Paulo, Brasil.
Na descrição da viagem são inseridas inúmeras informações
sobre as plantas observadas e o uso de que delas fazem os caboclos ou os paulistas. Há menção de muitas plantas m~edicinais,
alimentícias e uma lista das plantas conhecidas na Capitania de
São Paulo (pág. 189). É uma lista dos nomes vulgares, acompanhados dos nomes científicos e a maneira de uso das plantas.
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MÉTRAUX, A. - "Mythes et Contes des Indiens Cayapo ( Groupe
Kube-Kran-lregn)", Revista do Museu Paulista, Nova
Série, 12: 7-35, 1960, São Paulo, Brasil.
Nesta coleção de mitos dos índios Cayapó, aparecem
alguns interessantes, do ponto de vista etnobotânico, sobre a
origem do milho, da castanha do Pará e das plantas cultivadas.
MUSSOLINI, Gioconda - "Os meios de defesa contra a moléstia
e a morte em duas tribos brasileiras: Kaingang de Duque
de Caxias e Bororo Oriental", (tese), Revista do Arquivo
Municipal, 90: 13'-152, 1946, São Paulo, Brasil.
Tanto os Kaingang como os Bororo usam plantas na cura de
doenças. A autora menciona várias dessas plantas explicando a
finalidade, se são terapêuticas ou se são usadas para efeitos
mágicos, como tornar-se invisível, crescer, ou afastar os males, etc.
NIMUENDAJú, Curt - "Apontamentos sobre os guarani", tradução de Egon Schaden, Revista do Museu Paulista, Nova
Série, 8, 1954, São Paulo, Brasil.
O trabalho é sobre os costumes, língua e história dos Apapokuwa, sem interesse especial para a etnobotânica, a não ser algumas informações ocasionais sobre alimentação ou grãos utilizados em rituais. Na parte final deste artigo, há uma pequena lista
de termos guarani, entre os quais estão algumas plantas mágico-medicinais. Menciona a utilização da taquara branca como matéria-prima para a confecção de um instrumento musical.
NORDENSKIOI.D, Erland - "Palisades and noxious gazes among
the South American Indians".
Gases venenosos eram usados para fins belicosos entre os
indígenas da América do Sul. No Brasil parece ter sido usada
uma pimenta vermelha, cujos frutos secos e queimados sobre
brasas, produziam terríveis efeitos sobre os inimigos. Os portugueses protegiam-·s e usándo lenços embebidos em vinagre sobre
o nariz.
OLIVEIRA, Carlos Estevan - "Os Carnijó de Aguas Bellas",
Revista do Museu Paulista, 17: 519-527, 1931 (1~ parte).
Dentre as informações dadas pelo autor sobre os índios Carnijó, aparece uma lenda explicando como os homens chegaran1
-
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a dominar as mulheres. O "tabaco" que ajuda os homens a transformar as mulheres em "mulungús", de cujas cinzas surgiu a
palmeira "pachiuba". Por essa razão as flautas usadas no cerimonial do "jurupati", são feitas desS'a palmeira.
OLIVEIRA, Carlos Estevan - "Uma lenda Tapuya dos Apinagé
do alto Tocantins", Revista do Museu Paulista, 17: 513517 (1 ~ parte), 1931, São Paulo, Brasil.
O sol e a lua resolveram dar origem a uma aldeia. Mandaram
o caracol fazer um roçado, no qual plantaram cabaço ou jamurú
(Lagenaria sp.). Os frutos colhidos foram atirados n'água, transformando-se em pessoas que povoaram a aldeia que construíram.
PRANCE, Ghillean and Anne - "The Botany of a Brazilian Indian
Tribe", Garden Journal, 22(5 ), 1972, fotos, The New
York Botanical Garden, NY, U.S.A.
A botânica dos índios Jamamadi, ou a importância das plantas na vida dos índios, estuda as plantas utilizadas para diversos
fins, agrupadas ·s ob os seguintes subtítulos: construção, alimentação, venenos, rapé (narcotizante), medicina e cerâmica. De
particular interesse é a planta utilizada para cerâmica, o caripé,
Licania octandra, da família Chrysobalanaceae, cuja casca contém sílica. Os índios adicionam as cinzas desta casca ao barro,
obtendo assim um produto mais resistente e com um tinido
metálico.
SAFFORD, W. E. - "Narcotic Plants and Stimulants of the ancient
American", Annual Report of the· board of regents of the
Smithsonian Institution, 1916, publicado em 1917.
Os indígenas americanos foram os primeiros a usarem substâncias estimulantes e narcóticas, hábitos que foram imitados
após o descobrimento da América pelo homem civilizado. A história do tabaco, do rapé, do mate, do guaraná e do cacau está
incluída neste artigo, além de informações sobre outros vegetais.
SAMPAIO GARCIA, Rozendo - "Considerações sobre a Fitonímia Tupi-Guarani registrada no primeiro século da conquista", Revista do Museu Paulista, Nova Série, 13: 425-432, 1961/ 62, São Paulo, Brasil.
De acordo com o autor, o indígena brasileiro tem um princípio orientador na cla'ssificação botânica, baseado em caracteres
-
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próprios dos vegetais., quer seja a madeira, a casca, o
gosto, o cheiro, o espinho, etc.

latex~

o

SAUER, C. O. - "Cultivated plants of ·south and Central · America", Handbook of South and Central American Indiat).s
(ed. J. H. Steward), Smithsonian Institution Bureau of
American Ethnology, Bulletin 4.
As plantas cultivadas podem ser consideradas como classes
de traços culturais. Considerando a planta con10 um artefato
vivo poderíamos acrescentar infarmações .adicionais aos métodos
convencionais para a compreensão da cultura histórica e .suas
difusões. Sob este ponto de vista são considerados o milho, o
feijão, outros cereais, cucurbitáceas, raízes comestíveis de regiões
tropicais e de regiões subtropicais, plantas da família solanacea,
palmeiras, bromélias, musaceas, lauraceas, rosaceas, leguminosas, malpiguiaceas, anacardiaceas, bombacaceas, gutíferas, passifloras, caricaceas, mirtáceas e outras plantas úteis.
SCHADEN, Franpsco S. G. - "índios Guarani em Santa Catarina", Revista do Arquivo Municipal, 136: 112-114, 1950,
São Paulo, Brasil.
Este breve relato de uma visita ao Posto Indígena de Xapecó, habitado principalmente por índios Kaingang, contém uma
fotografia com legenda de Harald Schultz, mostrando o fabrico
de um pão de milho e o material vegetal usado para a confecção.
SCHADEN, Francisco S. G. - "índios e caboclos - páginas d.e
etnografia e folclore", Revista do Arquivo Municipal,
125: 23-64, 1949, São Paulo, Brasil.
De acordo com Baldus 1954 o) : "Interessantes notas sobre
coisas brasílicas, a saber: o uso do tabaco, da mandioca e da batatinha, o mito Sumé, o herói das sextas-feiras ... " (pág. 635).
SCHMIDT, Max - "Los Waurá", Revista do Museu Paulista,
Nova Série, 1: 61-64, 1947, São Paulo, Brasil.
No vocabulário da língua Waurá aparecem três termos que,
além de definirem o objeto, incluem o material do qual são con(1)

B aldus, Herbe rt -- "Bibliografia Crít ica da Etnolog ia Brasileira", São Paulo,
Museu Paulista, 1954, Volume I, 859- págs., Bibliografia.
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feccionados: rede de algodão = "nututumala", haste de flecha
.de ubá = "maatirúnti", haste de flecha de bacayuva = "yetunti".
SCHMIDT, Max - "Los Tamainde-Nambiquara", Revista do
Museu Paulista, Nova Série, 1: 65-74, 1947, São Paulo,
Brasil.
Madeira, milho, buriti e algodão são os termos botânicos
que figuram no vocabulário da língua Tamainde-Nambiquara.
SCHMID'r, Max - "Alguns aspectos da Pesca no Litoral Paulista", Revista do Museu Paulista, Nova Série, 1: 181-212,
fotos, São Paulo, Brasil.
Na conquista da subsistência, os pescadores do litoral paulista retiravam da natureza quase todo o material de que necessitavam para os ·s eus misteres. Os utensílios de pesca, fibras para
as redes, madeira para as canoas, eram extraídos da mata. Neste
artigo estão registrados os nomes vulgares das plantas utilizadas.
SCHMIDT, Max - "Los Kaiapó de Mato Grosso", Revista do
Museu Paulista, Nova Série, 1: 59-60, 1947, São Paulo,
Brasil.
Não existe interesse etnobotânico propriamente dito neste
.a rtigo; há apenas uma notação de que os Kaiapó faziam suas
.flechas de taquarinha e as bordunas de madeira dura, a "seriba".
SCHMIDT, Max - "Los Bakairi", Revista do Museu Paulista,
Nova Série, 1: 11-58, 1947, São Paulo, Brasil.
Os trabalhos relacionados com a agricultura constituem uma
parte das atividades dos índios Bakairí; eles têm as plantações
junto de suas casas, produzindo arroz, feijão, abóbora, banana,
batata doce, milho, amendoim, mandioca, tabaco. Entre os objetos feitos de vegetais, sobressaem os trançados de folha de buriti
e objetos conf.eccionados com palha de .milho, tais como os que
se encontram ilustrados nas figuras 31 b - uma peteca e 32 duas figuras em forma de ave. Fabricavam também o cauchú
para vender aos brancos.
•

SCIIULTZ, Harald - "Informações etnográficas sobre os Erigpagtsá (Canoeiros) do alto Juruena", Revista do Museu
Paulista, Nova Série, 15: 213-282, 1964, fotos, São Paulo,
Brasil.
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Os Canoeiros cultivavam algumas plantas para o ·s eu consumo, coletavam frutos silvestres e também castanha-do-amazonas
( Bertholetia sp.) e plantavam roças para ·s uplementar a alimentação.
SCHULTZ, Harald - "Informações etnográficas sobre os Umutina", Revista do Museu Paulista, Nova Série, 13: 76-311,
1961/62, fotos, São Paulo, Brasil.
Muitos objetos utilizados pelos Umutina de origem vegetal
são descritos, tais como adornos, habitações, armas, vestimentas, etc.
SCHULTZ, Harald - Entre muitas informações interessantes
sobre a vida dos Suyá, está o aproveitamento das plantas para construção de casas, alimentação, brinquedos,
agricultura, resina, utensílios, adornos, etc.
TASTEVIN, Constantine - "Nomes de plantas e animais em
língua Tupy", Revista do Museu Paulista, 13: 690-691,
1923', São Paulo, Brasil.
Uma lista muito útil para a etnobotânica; os te·r mos que se
referem a plantas vêm acompanhados do nome científico, do
nome vulgar ou do nome de outra planta com a qual se assemelha; o autor tenta situar as plantas. Menciona a característica
principal e a utilidade.
TURNER, Joan - "Ethnobotanical Notes on Simaba in Central
Brazil", Botanical Museum Leaflets, Harvard University,
21(2): 59-64, 1963, Cambridge, Mass., São Paulo, Brasil.
Os índios Caiapó ( Gê), que vivem em regiões de campo
cerrado no Brasil Central, atribuem propriedades anticoncepcionais a duas plantas: uma da família das Orchidáceas, Rodriguesia
secunda e outra da família Simarubácea, Simaba sp. A primeira
é usada externamente para banhos e massagens e a segunda é
ingerida como infusão de raspas de raízes. A Simaba sp. é usada
para pescaria.
WASSÉN, S. Henry - "A Naturalists lost ethnographic collection
from Brazil or the case from 1786 - A contribution to
the study of South American Indian Drugs ", Gotteborgs
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Etnografiska Museum, Arstryck 1969, 32-52, Gothenburg
Ethnographical Musewn, 1970.
Relato e conclusões do autor sobre wn manuscrito de Fernando Rodrigues Ferreira, depositado na Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro. O documento intitula-se "Memória sobre os instrumentos de que usa o Gentio para tomar o tabaco Paricá = os
quais foram remetidos no caixão N-7 da primeira remessa do
Rio Negro".
WATSON, Virgínia - "An Ethnographic Account of Contemporary Cayuá Indian Architecture", Revista do Museu
Paulista, Nova Série, 9: 235-253, 1955, São Paulo, Brasil.
A autora descreve a construção de habitações atuais dos
Kaiuá, no sul de Mato Grosso, mencionando o material do qual
é feito, oomo taquara, bambu, copaíba. Não especifica, porém, o
material botânico.
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