
Comunidade Negra no Cerrado: 
narrativas de curas e remédios



 
                      

 

                   



Olga Cabrera (Org)

Comunidade Negra no Cerrado:
Narrativas de curas e remédios

Alexandre Martins de Araújo, 
Olga Cabrera

                                
                          CAPES

CECAB, Goiânia
 2007 



4  

Direitos Exclusivos para esta edição:
Centro de Estudos do Caribe no Brasil
Copyright ©  2007 Centro de Estudos do Caribe no Brasil
Capa, projeto gráfico: Adriana Mendonça
Editoração eletrônica: Leonardo de Melo Rodrigues 
Fotografia: Manuel Gonzalez
Consultor botânico: Professor Heleno Dias Ferreira (UFG/ICB)

       

       Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)(GPT/BC/UFG)
       Araújo, Alexandre Martins de.A663c       Comunidade negra no cerrado: narrativas de curas e remédios 

/ Alexandre Martins de Araújo,              Olga Cabrera (org.).– Goiânia :  Editora            CECAB, 2007.                  
155p. : il., color.                  Bibliografia.                

       ISBN: 978-85-88729-04-9      1. Comunidade negra - Cerrado     2. Narrativas          3. Plantas medicinais
       I. Cabrera, Olga  II.Ttitulo                                                                                   CDU: 316.334.52(251.3) 



 5

   

                         

SUMÁRIO

Apresentação..........................................................7
Olga Cabrera

Uma comunidade negra no cerrado: Os Almeidas..11
Olga Cabrera

Cerrado Almeida: Saberes e Léxico.......................31
Alexandre Martins de Araújo

Narrativas de remédios e curas.............................39
Olga Cabrera e Alexandre Martins de Araújo

Glossário............................................................148
Alexandre Martins de Araújo

Os autores.........................................................154



6  

                  Membro da comunidade                                          Fotografado por M. Gonzalez



7

Apresentação

Olga Cabrera

          
Esta pesquisa se enquadra nos marcos metodológicos da história 

oral. Desde findos da década de setenta quando se iniciou este movimento 
na América Latina, me incorporei a ele com paixão. Era uma época em 
que a História assumia a necessidade de estudar os “sem história”, os 
excluídos e a história oral aportava além da metodologia, às fontes orais 
que naquela época começaram a ser percebidas por alguns historiadores 
como de importância similar às fontes escritas.

Começar o diálogo em relação aos aportes da História Oral 
poderia lembrar que a História trabalha não sobre a realidade, mas, 
as representações que homens e mulheres fazem desta. A partir do 
predomínio da escrita temos, em geral, as representações das elites, 
mas as dos marginados da História, daqueles dos quais nada têm sido 
escrito, apenas têm-se fragmentos. A história oral é uma outra maneira 
de pensar a História, foi a primeira em contestar os mitos da História 
oficial das elites. A História oral  incorpora outros elementos à análise 
do historiador: silêncios, memória, gestos, enfim a subjetividade de 
mulheres e homens. Se a história não é como pensavam os positivistas 
apenas o acontecido, mas também os sentidos que homens e mulheres 
formaram sobre as coisas, os desejos, os medos que os impulsionaram 
a atuar de uma ou outra forma, a história oral mostra ser a resposta da 
História para estes novos desafios, restituindo lhe, como escreveu Luisa 
Passerini (1984), seu verdadeiro estatuto.

O recurso metodológico utilizado em História Oral é a entrevista. 
Ainda que não seja um método originado na História, antes a usaram 
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antropólogos e psicólogos, assume algumas características no seu uso 
pelos historiadores. Lógico que são muitos os empréstimos de outras 
disciplinas, questão muito próxima ao tipo de pesquisa que realiza o 
historiador oral, mas sempre colocando seu objeto de estudo, que são 
sujeitos da História na diacronia. Fala-se freqüentemente em História oral 
dos métodos biográficos ou da História de vida que tem também como 
base a entrevista ainda esta tenha suas variações. Às vezes o historiador 
como aconteceu à equipe na pesquisa da comunidade do cerrado, pensou 
utilizar a história de vida e terminou com entrevistas de caráter temático. 
Este trabalho metodológico exige muito da capacidade do pesquisador 
de mudar de acordo com as possibilidades que nos oferece a pesquisa 
de campo ou as peculiares características dos protagonistas da História. 
Deve se lembrar que essas mudanças indicam o nosso diálogo com a 
realidade em questão. Em relação às entrevistas sobre as plantas, remédios 
e curas, uma e outra vez retornamos ao cerrado para confirmar que a 
testemunha tinha falado dessa e não de outra maneira: aceitamos em 
todos os casos o ritmo dificílimo das entrevistas, respeitamos a sintaxe, 
até porque reconhecemos como historiadores orais que essa construção 
gramatical encerra outras imagens inacessíveis se transformamos o 
material com vista à facilidade da leitura. Aceitamos o desafio de uma 
maior dificuldade para o leitor, mas as entrevistas serão entendidas à 
medida que suas qualidades sejam mais bem interpretadas, mantendo a 
fidelidade no caráter quanto no significado do original. Os únicos cortes 
feitos neste material foram a organização dada pelos autores seguindo a 
ordem alfabética das plantas. 

No ano de 2000 viajamos até o cerrado de São Sebastião da 
Garganta com o objetivo de conhecer sobre a comunidade dos Almeida, 
nome com o qual eram conhecidos os moradores de São Sebastião da 
Garganta. Alexandre Martins e eu decidimos ir até o cerrado após ter 
recebido notícias da existência nesse local de uma comunidade de negros.

Os primeiros contatos com alguns dos moradores, concentrados em 
torno à igrejinha, foram desalentadores.  A desconfiança foi o sentimento 
mais expressivo desse primeiro encontro. Estávamos já decididos ao 
abandono do projeto no cerrado quando a casualidade nos colocou em 
frente da mais velha moradora da comunidade, falecida recentemente, 
Elisa (Nenem) Caixeta; o encontro deu-se no córrego, no caminho 
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que conduz ao Cruzeiro de Águas Claras. Após identificar-me como 
pesquisadora e interessada no estudo da comunidade negra, Neném, me 
interpelou com uma outra pergunta: “Vocês querem saber sobre o atraso 
de nossa raça. Nós aqui somos a cabaça”.

Atraso e raça, dois conceitos compreensivos de teorias dominantes 
e que sobrevivem subjacentes, ainda em algumas teorias atuais, eram 
questionados criticamente por uma cerradeira negra e ainda nos explicava 
a desconfiança da comunidade em relação aos nossos propósitos. Minha 
resposta permitiu o diálogo: O nosso interesse, falei para ela, era conhecer 
a história das comunidades negras porque em Goiás apenas era conhecida 
a história das elites brancas. De imediato, Neném Caixeta nos convidou 
à sua casa e foi a nossa primeira entrevistada e pela sua credibilidade 
junto à comunidade facilitou a relação com as famílias do cerrado.

A desestruturação da comunidade com a migração às cidades 
próximas nos obrigou à busca das experiências de vida entre moradores 
do cerrado e emigrados nas cidades.

Assim, no cerrado entrevistamos das famílias de sobrenome 
Almeida Barbosa: Erlindo, com posses no cerrado e Rita e sua filha; 
das famílias Caixeta: Nenem, Antonia, Maria e esposo. O parentesco de 
Divina, a nossa principal testemunha neste livro, é com os Lopes. Nas 
cidades próximas entrevistamos a Lucia Almeida Barbosa e a Cassiana 
Caixeta.  Ainda entrevistamos a Antônia e Maria Silva e  as duas primeiras 
professoras que trabalharam na escola de São Sebastião da Garganta. 
No ano de 2007, entrevistamos a Nilia Almeida Barbosa e o esposo e 
novamente a Divina.

Entre os anos de 2001 e 2005 foram realizadas inúmeras entrevistas 
pela autora conjuntamente com Kátia Cilene do Couto, quem também 
me acompanhou na realização da pesquisa documental na Igreja Matriz. 
Nesses anos também participou ativamente na pesquisa no Cartório e 
na Igreja Matriz, Laynne Nunes e o fotógrafo e pesquisador, Manuel 
González. Na escola Quilombo, no ano de 2006,  participaram Leonardo 
Rodrigues Moraes e Júlia Bueno de Moraes.

No último ano e com o interesse de terminar o livro sobre as 
plantas, foram realizadas algumas entrevistas complementarias pela 
autora e Alexandre Martins de Araújo. O livro tem sido organizado 
em duas partes: A primeira é um estudo da autora sobre a comunidade 
do cerrado e, a segunda, com uma apresentação de Alexandre Martins 
Araújo e organizada por ambos, está integrada pelas narrativas sobre 
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remédios e curas.
Há que esclarecer que a relação de remédios e curas não esgota os 

saberes da comunidade sobre as plantas do cerrado, apenas apresenta uma 
pequena amostra deles. Durante anos de convivência com os entrevistados 
(as) desenvolveu-se uma relação muito intima que explica a utilização 
dos nomes e a ausência dos sobrenomes nas narrações sobre plantas e 
curas. Estes depositaram sua confiança no nosso trabalho autorizando 
sua publicação.

Por último, agradecemos ao CNPq pelo seu apoio na realização 
da pesquisa e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, durante a gestão de 
Gilvane Felipe, pelo seu interesse no desenvolvimento e apresentação 
de resultados no tema proposto. A Faculdade de Ciências Humanas e 
Filosofia facilitou o transporte para a realização de inúmeras viagens de 
pesquisa. A todos muito obrigada. Para terminar, reconhecemos uma vez 
mais, a CAPES pelo seu apóio.
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Uma comunidade negra no cerrado: Os Almeida

Olga Cabrera

Introdução

No Brasil, nos lugares mais afastados dos poderes centrais ficaram 
confinados durante séculos populações descendentes de escravos que 
mantiveram e desenvolveram expressões e práticas culturais singulares. 
A partir da década de 30 do século XX, a política de centralização 
do Estado brasileiro e a busca da unidade de seu imenso território, 
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estimularam as migrações de pequenos produtores sem-terra do Sudeste 
para o Centro Oeste. Na década seguinte, foi a chamada ideológica 
do governo de Vargas da “Marcha para o Centro Oeste”, porém, até a 
construção de Brasília, a ocupação do Centro Oeste apenas foi realizada 
pelos camponeses procedentes do Sudeste. Na década de 60 do século 
XX, com a construção da nova capital, Brasília, Goiás começou a ser 
percebido como região de fácil lucro para o capitalismo convertendo-se 
no objetivo de aventureiros procedentes de todas as regiões do país. Neste 
período, se inicia o processo de migração da população dos Almeida às 
cidades próximas abrindo-se o caminho para a destruição do cerrado. 

A modernização das regiões até então inacessíveis do cerrado, 
como a de São Sebastião da Garganta em Silvânia, esteve relacionada à 
introdução da tecnologia e a rápida conversão das terras em úteis para a 
produção agrícola endereçada à exportação. No entanto, o denominado 
pelos acadêmicos processo de modernização agrícola, levou a visar 
às comunidades rurais e os pequenos produtores como atrasados e 
reprodutores de hábitos, costumes e idéias contrárias à sociedade 
civilizada.

No final  do século XVIII, foi fundada Silvania sob o nome de 
Bonfim, por famílias brancas procedentes de Santa Luzia, principalmente. 
Para a exploração do ouro foram trazidos inúmeros escravos. Dentre elas 
não temos encontrado o sobrenome Almeida Barbosa nem nos livros de 
óbitos nem nos de batismos. Os documentos que encontramos começam 
na década de cinqüenta do século XIX, após o retorno de muitas dessas 
famílias. Segundo a pesquisadora Gilka Vasconcellos, quem tem estudado 
a escravidão e, Goiás nos séculos XIX e XX, esse sobrenome procede 
de Minas Gerais. Mas também conhecemos que quase todas as famílias 
de Santa Luzia, vieram de Minas e fundaram esta cidade na corrida pelo 
ouro. A hipótese que levantamos é de que a família da qual procede o 
sobrenome deve ter permanecido muito pouco tempo em Bonfim para 
não ter deixado evidências nos documentos da Igreja Matriz. Apenas os 
sobrenomes aparecem por separado e em escassas ocasiões.

Na década de vinte do século XIX já o ouro tinha desaparecido 
de Bonfim ou pelo menos com as técnicas da época não era possível 
continuar sua extração. Deve ter sido por esses anos que muitos escravos 
fugiram, no entanto inúmeras famílias brancas retornaram a Santa Luzia 
ou saíram para outros locais na busca do ambicionado metal. Muitos 
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desses escravos devem ter-se concentrado na região de Quilombo, cujo 
nome testemunha a presença de negros nessa região, segundo revela 
a pesquisa nos documentos de óbitos da Igreja Matriz1. Mais tarde, 
pensamos que devem ter se deslocados para o cerrado.

Os Almeida Barbosa não foram os únicos povoadores do cerrado. 
Outras famílias também se assentaram nele por essa mesma época: Os 
sobrenomes Lopes, Vieira e Silva, relacionam-se à família escravista 
Vieira, cujas terras situavam-se em Mato Grande e na Garganta. Esse 
último sobrenome aparece no livro de óbitos da Igreja Matriz de Bonfim 
como família parda e ainda nos anos 70 do passado século possuidora 
de um sítio. O sobrenome Caixeta, também freqüente no cerrado, alude 
a ex-escravos da família fazendeira de nome homônimo. E finalmente 
o sobrenome Abreu, cuja procedência não sabemos. Nesta obra não 
pretendemos entrar nas discussões bizantinas cujo ponto de partida 
continua sendo a dicotomia, acerca da definição de quilombo. Os 
antropólogos brasileiros têm dado resposta adequada a essas inquirições 
que continuam sustentando a política de manter apagada e invisibilizadas 
a história e as expressões culturais negras, e pelo tanto, a riqueza e 
diversidade que encerra o Brasil. O mais interessante é que há uma 
tendência das populações negras, alcançada sua liberdade, de formar 
agrupações, comunidades ou quilombos, garantindo o desenvolvimento 
de expressões culturais as mais diversas. O reconhecimento do 
protagonismo é o mais importante da pesquisa. Concordo com Lara 
quando exprime:

Privilegiar a liberdade ou a escravidão, a dominação ou a rebelião, a 
acomodação ou a resistência ou então escolher apenas certas formas 
de luta como as únicas “válidas” é apagar o que há de mais essencial 
na história: o movimento interrupto de lutas e embates com os quais 
homens e mulheres socialmente diversos construíram práticas sociais, 
dinâmicas e contraditórias. (LARA, 1991, 18) 

Em Bonfim, segundo mostra a pesquisa que realizamos nos livros 
de óbitos da Igreja Matriz, ficaram alguns escravos que trabalharam 
nos engenhos, nas fazendas de gado; outros escravos domésticos eram 
mencionados na cidade ou nos sítios. Mas, é importante destacar que 
entre todos os documentos de óbitos apenas quatro eram africanos

2
. Sem 

dúvida que muitos eram enterrados nas fazendas e sítios, sobretudo nos 
primeiros tempos da colonização. Porém, comparando os dados com 
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documentos procedentes de outras cidades de Goiás, Bonfim apresenta o 
menor número de africanos. Também os dados procedentes do comércio 
de escravos para Goiás não mencionam sequer a Bonfim (PALACIN, 1972, 
73-75; FUNES, 1986, 39-87). 

O estudo dos documentos da Igreja Matriz da cidade revela que, 
nos primeiros anos do século XIX e até os anos setenta desse século, o 
município de Bonfim tinha uma percentagem maior de população negra 
que branca.

A comunidade negra dos Almeida

O caso em estudo, a comunidade negra “dos Almeida” localizada 
no cerrado de São Sebastião da Garganta3, no município de Silvânia, 
foi ocupada por algumas famílias negras, mais ou menos no período 
posterior à lei de terras na década de quarenta do século XIX. Os Almeida, 
como eram comumente denominados, parece moraram antes na região 
de Quilombo. No cerrado onde ficaram definitivamente assentados 
e fronteiriça com suas terras se encontrava a fazenda de uma família 
escravista de sobrenome Vieira, que ocupava uma parte da Garganta 
e cuja casa principal estava localizada em Mato Grande, onde ainda 
se conserva a cerca de pedras construída pelos escravos e os restos do 
sistema hidráulico que trasladava a água até a casa (ver foto na página 17). 

Na Garganta se conservam ainda as grandes valas, feitas também 
por escravos, para escorrer as águas até o córrego e manter confinado 
o gado. No século XX esta propriedade da Viúva de Vieira, segundo 
documento do Cartório n° 1, foi comprado por Erlindo Almeida Barbosa. 
Porém, no mesmo Cartório vários documentos referem-se às terras de 
São Sebastião como espólios “sem propriedade” e passíveis de serem 
registrados, e em outros casos se autoriza o registro alegando a usucapião 
(caipira camponês)5. 

Lucia uma das netas desta linha, no seu depoimento assinalou: 
“Naquele tempo parece que eles não tinha documentação, né!”

6

Há duas ramificações da família dos Almeida Barbosa (ambas 
uniram-se a ex-escravos da família Caixeta já no século XX) cujas 
propriedades estão também próximas ao cerrado de São Sebastião 
da Garganta. Uma das ramificações dessa última família permaneceu 
escrava. Sabemos a condição diferente de dois irmãos: uma, Benedita, era 
livre, e o outro o pai de Elisa (Nenem) Caixeta, se manteve escravo até 
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a abolição da escravidão em 1888. Benedita casou-se com a ramificação 
que procede de Marcelino Almeida Barbosa e era a mãe de Nilia Almeida 
Barbosa, autora de várias narrativas nesta obra. Outra mulher entrelaçada 
às famílias de escravos dos Caixeta, casou-se com Joaquim Tiago de 
Almeida Barbosa. Seu nome era Maria Silveira Caixeta, avó de Manoel 
Cotrim de Abreu e irmã do marido de Neném, José Almeida Barbosa. 
Segundo seu filho, 

Pegou o sobrenome de minha vó, que minha vó chamava Maria 
Silveira Caixeta e meu avô era Joaquim Tiago de Almeida, marido 
de Maria Silveira Caixeta. 7

Esta ramificação é iniciada até onde se conhece por Manoel 
de Almeida Barbosa. Alguns dos seus membros aparecem também 
registrados no Cartório na década de 1970, em uma referência ao ano de 
1909. A família de negros de sobrenome Lopes que ocupavam o outro 
lado da ribeira do córrego, na Garganta, começou a ser expulsos na 
década de 70 do século XX. Alguns ficaram no lado de São Sebastião, 
como José, o esposo de Divina, a principal informante no estudo dos 
remédios da comunidade.                                                                                   

Os netos atuais de mais de 60 anos destas ramificações sabem que 
seus avôs nasceram e moraram no cerrado e como gostam dizer: “desde 
a origem dos tempos a terra era deles” 7, outra testemunha à pergunta 
sobre como tiveram acesso à terra me respondeu: “Meu avô como teve 
a terra não sei, somente sei que nasceu nela”.

As famílias tinham bem demarcadas a propriedade no cerrado 
mediante os limites naturais onde Caixeta, Lopes, Abreu, Vieira se 
estabeleceram, como tínhamos analisado antes. Este recurso de se reunir 
famílias e até indivíduos, às comunidades ou quilombos, era muito 
freqüente. Pela linha dos casamentos ou porque assim o decidiram 
terminaram adotando alguns os sobrenomes Almeida Barbosa ainda que, 
também usaram outros sobrenomes como Cotrim (também encontrado 
nos livros de óbitos e batismos no Bonfim).

Todo parece indicar que as primeiras famílias Almeida Barbosa, 
assentadas no cerrado já eram livres antes da abolição da escravidão. 
Mas, não sabemos muito da situação dos Lopes e Abreu, pensamos que 
os primeiros talvez devessem proceder de escravos de sítios próximos. 
As evidências fazem pensar que os primeiros, como tinha assinalado 
antes, foram deslocados de Quilombo. Pelo menos, no cemitério do lugar, 
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de nome homônimo, continuaram enterrando seus mortos, sem registro 
algum pela Igreja, quer dizer que a escolha do lugar não tinha relação 
com a salvação da alma. Isto continuou sendo a prática da comunidade 
apesar da enorme distância (mais de 40 km) e das terríveis condições de 
acesso, sobretudo na época das chuvas. Esta não era prática seguida pelos 
proprietários de sítios ou fazendas que pagavam os tributos à Igreja para 
enterrar seus familiares, ainda os “inocentes” (crianças recém nascidas 
e até os primeiros anos de vida), segundo revelam os livros de óbitos 
revisados.  O cerrado, segundo várias testemunhas, era nessa época terra 
dos pobres e em todos os córregos se assentaram famílias negras9, em 
São Bento, na Garganta, em São Sebastião e em Mato Grande, onde hoje 
existe um assentamento de sem-terra e que nos findos do século XIX foi 
fazenda de escravos da família dos Vieira.

Na década de 60 do século XX, antes que os Almeida
10 começassem 

a emigrar até as cidades, os negros do córrego de São Bento, já o haviam 
feito. Em todos os casos, tanto os que emigraram de São Sebastião como 
os de São Bento, apesar de relatarem dificuldades e perigos de sua vida 
no cerrado exprimem uma grande saudade pelas perdas da terra e da 
vida comunitária. O processo de alienação da terra quando chegaram 
os “brancos ricos” com documentos, é lembrado com tristeza: “pobre 
na pode ter nada mesmo”

11
 Evidentemente, as condições de relevo da 

região dos Almeida permitiu à comunidade, ficar na terra mais tempo 
porque os brancos não possuíam a tecnologia para explorar o cerrado. 

Certamente, antes desse período tinha começado um lento processo 
de concentração e de registro da terra por parte de Francisco e mais tarde 
Erlindo, filho e neto, respectivamente, de Marcelino Almeida Barbosa. 
No fim da década de 70 a situação precipitou-se com a chegada dos 
grileiros seguidos do capital e começou a desestruturação da comunidade. 
É interessante apreciar que o processo de penetração do capital esteve 
acompanhado da implantação pela Prefeitura de Silvânia da primeira 
escola no ano de 1978. Na virada da década de 70 do século XX, a 
sociedade envolvente com seus instrumentos de poder começou o 
processo de despojo das comunidades negras. A testemunha das duas 
primeiras professoras que foram alocadas na comunidade pela Prefeitura, 
lembra que era muita população e quase todos eram negros. 

Nessa época a concepção da educação era restrita à escola e esta 
era percebida como instrumento para o desenvolvimento e para difundir 
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Sede abandonada e o muro de pedras

Fotografado por M. Gonzalez
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a modernidade. Não foi casula que o currículo escolar exaltara a cidade 
como o espaço das grandes possibilidades de uma vida melhor, atuando 
como um poderoso estímulo para que inúmeras pessoas emigrassem das 
regiões do cerrado, onde começaram a serem acossadas pelo capital. 
O cerrado tinha sido até então a reserva cultural de populações que se 
mantiveram isoladas dos poderes centrais durante séculos, no entanto 
preservavam o bioma natural.

A comunidade Almeida de São Sebastião encontra-se hoje muito 
desestruturada pela migração e a destruição do cerrado, tanto da mata 
quanto das águas. É sintomático que a política educacional que nos anos 
de 1970 identificou tecnologia e cultura, contribuiu em boa medida, à 
desestruturação da comunidade do cerrado, e ainda hoje mantêm idênticos 
princípios propiciatórios da emigração. No currículo permanecem as 
propostas que coloca a cidade como o ideal da modernidade, estimulando 
ainda a emigração do cerrado para as cidades de Vianópolis e Silvânia. 
Sem dúvida, hoje o desemprego mostra o perfil dessas cidades, 
diferente dos anos 70 do século passado, quando havia possibilidades 
de trabalho a partir da emergência de indústrias ao serviço da construção 
civil, endereçadas a satisfazer as exigências do violento processo de 
urbanização em Goiás, mas a construção do conhecimento continua 
tendo como base as experiências e ideais de vida da cidade. Frente a 
esta situação consideramos a urgência em recuperar os elementos de 
educação desenvolvidos pela comunidade durante séculos e que foram 
eclipsados ou eliminados da escola, cujos marcos continuam sendo os de 
uma educação instrumentalista. A imposição também chega pela visão 
de que a escola é o único espaço produtor do conhecimento.

Os processos educativos da comunidade foram desenvolvidos 
tanto através do trabalho comunitário de mulheres e meninas quanto na 
agricultura e na construção dos lares pelos homens.  Também nos jogos 
lúdicos que acompanharam os trabalhos comunitários e durante as festas, 
principalmente, as religiosas.

Certamente, a situação de pobreza da comunidade também é um 
fator que estimulou e continua estimulando a migração, contribuindo 
para a conversão de toda a paisagem em um imenso deserto.
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Evidências da diferença

Quando nos referimos à diferença não se trata de construir uma 
nova identidade também baseada na dicotomia e que oculte outras 
manifestações culturais. Apenas tentamos destacar que nas construções 
até agora realizadas falta incorporar as expressões culturais negras e seu 
papel na formação de Goiás. Nesse sentido deve ser compreendido este 
texto. Trata-se de analisar em um processo inter-cultural as manifestações 
que foram invisibilizadas pelo predomínio das configurações que 
legitimaram os estereótipos da inferioridade do negro.

As fronteiras culturais da diferença podem ser percebidas no 
pouco que se penetra na construção da sociabilidade entre os Almeida 
se comparadas com as famílias camponesas tradicionais, e também com 
as dos fazendeiros. O estudo, tanto de expressões da cultura material 
como muitos outros elementos da cultura imaterial, revela aspectos de 
grande interesse. 

A concentração das moradias

Em primeiro lugar, uma fronteira cultural da diferença na 
comunidade negra dos Almeida, segundo revelam as testemunhas e os 
restos que ficam da antiga comunidade, fica evidente no pouco que se 
examina na localização das moradias dos Almeida Barbosa. Seguindo a 
linha irregular do córrego São Sebastião, por ambas as margens, tanto 
pela da São Sebastião como da Garganta, estavam todas as casas alinhadas 
uma ao lado da outra. Estas estavam tão próximas que “as galinhas de 
uns se confundiam com as dos outros”

12
. Estas famílias à diferença das 

camponesas brancas não moravam nas suas roças, separadas umas das 
outras. Na parte de frente das casas se mantém ainda os restos de uma 
calçada de pedras e na parte traseira muitos dos fogões de fazer bolos, 
e ainda, em todos os locais onde existiu uma casa se ergue, como uma 
silenciosa testemunha do passado comunitário, uma árvore de manga.

O relato de uma emigrada em Silvânia, casada, com filhos adultos 
e netos, remete a essa proximidade das casas entre as famílias:

Moravam muitos, no dá conta de falar, era muita gente mesmo, se 
amanhecia um dia, hoje, a gente dizia sem ter programado nada, 
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vamos a fazer una festa, se reunia um tanto de gente!Parecia una 
cidade. Só não era cidade porque tinha as taperinhas, se a senhora 
dava um grito sempre era escutado As galinhas de uns se confundiam 
com as dos outros. 13 

                    
Outra moradora, Cassiana Caixeta, cunhada do marido de Elisa 

Caixeta (ambas falecidas), comentava:

Como quantos moravam, nun dá nem para a gente contar, era um 
absurdo de gente. Era bão, não tinha briga, a festa boa, fazia festa para 
nossa senhora de Abadia, levantava o Mastro da Senhora de Abadia 
e o povo ia todo dançar, dançava a noite inteira.14

A origem feminina da família: Mito e realidade

Uma segunda fronteira da diferença está baseada nos relatos 
que localizam a origem da família a partir de uma mulher, uma bisavó 
mítica, dona de quase todo o cerrado, no caso dos Almeida Barbosa. 
No caso de uma das ramificações dos Caixeta, sabe-se que tem origem 
numa escrava, Benedita Caixeta. No entanto, no caso das duas famílias 
brancas escravistas que moravam no cerrado, suas histórias de origem 
partem de um ancestral homem. Já os Almeida, os mais velhos remetem 
à memória de seus avôs, homens cujos nomes e ações foram percebidos 
na convivência. Mas, a desconhecida iniciadora da estirpe, é uma mulher 
lendária que deixou a terra para seus avôs, segundo relatos que procedem 
da tradição oral e não das experiências de vida que coleta a história oral15. 
Esta característica se corresponde com uma situação generalizada na 
escravidão de reconhecer o parentesco apenas pela mãe. Certamente, 
os documentos do Cartório revelam que esta terra do cerrado não tinha 
registros de proprietários, apenas se conhece a referência em 1970 no 
Cartório de uma distribuição, citada antes, feita no ano de 1909 por 
Marcelino Almeida Barbosa, onde consta que a terra era um espólio 
sem registro de propriedade16.  A família dos Lopes também remete à 
descendência a partir da avô. Martiniano Silva apresenta o relato de um 
reprodutor de origem mina, selecionado pelas suas condições físicas para 
garantir a reprodução da força de trabalho escrava. A violência sexual não 
é minimizada no relato e ainda produz espanto a descrição do terror das 
meninas escravas submetidas a esta experiência. Quer dizer, um destes 
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personagens poderia ser o pai de muitas das crianças nascidas em várias 
fazendas e sítios (SILVA, 2001,78).

Centralidade religiosa do culto aos santos e antepassados

Uma terceira evidência da diferença está dada pela centralidade 
religiosa do culto à vida, à fecundidade e à presença dos santos e dos 
antepassados: São Sebastião, São Bento, Santa Bárbara ou São Jerônimo. 
Sem dúvida que, para alcançar as expressões culturais da diferença, no 
caso da comunidade negra dos Almeida, foi necessário focalizar a cultura 
como sistema, de forma sincrônica e penetrar nas funções que cumprem 
nesse sistema as expressões culturais da comunidade. 

Pensar o sistema cultural da comunidade exigiu o uso da descrição 
densa, do estudo etnográfico de suas manifestações. Evidentemente, na 
busca pela aceitação, o medo, quiçá conjugado a outros sentimentos, 
os Almeida adotaram manifestações e expressões dominantes do 
catolicismo, porém a cultura não desapareceu, somente adotou outros 
nomes, se enlaçou a outras formas contíguas.

Eram os santos da hagiologia católica desdobrados em outras 
significações revestidas da concepção mítica que remetia para 
o murmúrio intimo dos ancestrais. (GOMES; PEREIRA, 1988, 
92) 

Gomes e Pereira utilizam o conceito dissimulação para definir 
esta expressão da resistência escrava nas Minas Gerais. Concordo com 
Martins na preferência pelo conceito contigüidade. Entendo que esse 
conceito percebe melhor o processo na sua multiplicidade, no entanto 
dissimulação esta marcada pela intencionalidade. Porém, parece-me 
muito interessante a citação dos autores na definição do conceito:

Entende-se por dissimulação certa atitude do negro em Minas com 
relação à aceitação de um modelo que lhe era imposto. Dissimular 
significava manter o contato com o elemento estranho sem se deixar 
envolver totalmente por ele. A dissimulação se fazia no sentido de 
promover a libertação do negro oprimido, tornando-se uma estratégia 
de resistência adotada em outras áreas do escravismo brasileiro 
(GOMES PEREIRA, 1988,93).
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 A escravidão provocou terríveis traumas pela separação das famílias 
(na África foram caçadas famílias e até comunidades inteiras e colocadas 
em distintos barcos negreiros e enviadas para destinos diferentes), além 
da perda da liberdade e do deslocamento a outras geografias. Ainda 
transformados em escravos, nas dificílimas circunstâncias de lugares 
desconhecidos, tentaram recompor os fragmentos de suas memórias. A 
reconstrução de suas culturas nas novas circunstâncias tem como uma 
das expressões culturais mais importantes o culto aos ancestrais “a força 
vital que se recria no movimento que mantém ligados o presente e o 
passado, o descendente e seus antepassados” (MARTINS, 1997, 31).

 O culto da comunidade a São Sebastião pode mostrar-nos algumas 
manifestações que lembram à religiosidade procedente das culturas banto. 
A nganga em África é o homem sábio e poderoso que encabeça os rituais 
e em Cuba é uma vasilha, incluindo os objetos que são nela depositados. 
A nganga se coloca em qualquer um lugar dentro ou fora da casa, mas o 
principal dela é a energia, o poder, a força que representa.

Para penetrar na alteridade dentro de uma identidade alienante 
foi preciso questionar o locus de enunciação ocidental e sua construção 
histórica, assim como suas formas de interpelação.

Na comunidade dos Almeida a função da nganga a cumpre alguma 
planta que protege contra feitiços, inveja etc. Por exemplo, a morte da 
arruda indica algum feitiço contra as pessoas e a desproteção do lar17. 
O santo São Sebastião possui uma singularidade: a idéia da força, ele 
tem o poder tal qual o encontramos na nganga angolana, na conga ou 
na cubana. São Sebastião também pode defender contra feitiços, como 
confirmam as rezas de Nenem Caixeta, entrevistada já vária vezes citada: 

Reza para a saúde, toda vez que eu vô deitá eu peço pra num deixá 
acontece nada pra mim para retirar os male pra ninguém faze mal pra 
mim peço pra meus fis eu peço tudo dia18

 O importante é reconhecer que as forças espirituais estão dentro do 
mundo natural e que nossas vidas dependem delas. São Sebastião oferece 
as vias para a relação com as forças que ele representa para que essas 
forças desempenhem um papel mais direto nas suas vidas.

O estudo exigiu estudar as rezas, cantigas, invocações, provérbios, 
relatos de assombração para reconhecer a correspondência das funções 
dos santos dentro da cultura africana, neste caso a banto, e sua incoerência 
em relação à judaico-cristã.
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Por esse caminho descobrimos que essa comunidade denomina os 
santos com nomes procedentes da tradição cristã européia, porém estes 
somente ganham coerência dentro do sistema cultural banto. Nas rezas, 
nas invocações não se menciona o nome de Deus ou de Jesus. 

No sistema Judaico-Cristão, o Deus único concentra todos os 
poderes e os santos atuam de intermediários subordinados; no entanto 
nas religiões afro (incluída a banto) o Deus, também único, Nsambi, 
deixa aos intermediários, espíritos dos ancestrais e das forças naturais, a 
relação com os homens e as mulheres. O Nsambi desaparece da relação 
com os humanos.  São Sebastião, quem tinha a posição mais destacada 
na comunidade, é a representação da força, do poder, da ação, da energia. 
Em todos os casos ele se representa como triunfador e lhe são entregues 
pelos devotos objetos e alimentos como oferendas. Embora entre as 
pessoas da comunidade o principal santo fosse São Sebastião, também 
acudiam a São Bento, para adentrar o cerrado, devido aos perigos de 
cobras e à Santa Bárbara (outras vezes utilizam São Jerônimo e também 
ambos os nomes) para serem protegidos dos trovões e à Santa Luzia para 
sarar ou prevenir as doenças dos olhos (bastante freqüentes derivavam 
comumente em epidemias). 

Em relação a São Sebastião, cujo caráter é fundamentalmente de 
ação e de luta, falava uma testemunha, já falecida, a necessidade de 
“sentir” o santo, de obter a síntese com o santo num ato de simpatia.

...ele é milagroso pede ele sente ele é assim o! Ele faz o milagre para 
mim e com meus fis também. Eu tenho a fe né, porque eu penso ele 
só valida por isso que eu tenho a fé, né!  Porque eu peço ele, eu vejo 
o milagre que ele faz pra mim. Vai eu peço ele que ele faz um milagre 
pra mim que ele tivesse dô de mim porque eu sô uma coitada aí eu peço 
assim e fico calada depois ele faz o milagre eu vejo o milagre feito19.

O sentir alude ao sentimento e ao sentido do tato. Não é o ver e o 
ouvir localizados numa parte do corpo, é o sentir em todo o corpo, no 
movimento harmônico com o santo. Uma cuidadosa leitura das entrevistas 
que narram feitos de São Sebastião revelam uma identificação da 
testemunha com o santo, uma integração, a forma de conhecer o santo é 
intuitiva, a sensibilidade da pessoa que oferece a testemunha é potenciada 
pela emoção do encontro com o santo: “São Sebastião verdadeiro pai 
leve nos no castigo na vida e na morte”20.

A natureza interna do santo nomeado se apresenta como uma força 
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específica e não como uma realidade estática. Por isso quando se reza se 
repete uma e outra vez uma ladainha com algumas palavras que sugerem 
situações. O poder do santo, sua força é seu ser, independente do Deus 
supremo. O santo tem também controle sobre as forças da natureza, 
realiza atividades extraordinárias e exercita seus conhecimentos sobre 
as propriedades das plantas. A prece ao santo está associada a alguma 
ação que se combina com a repetição de algumas palavras para obter o 
encontro, a síntese por simpatia.  O apelo mágico acompanha as rezas 
porque é necessário que o santo saiba que se está fazendo contato com ele.

Uma entrevistada, emigrada em uma cidade próxima, no interesse 
de demonstrar os poderes do santo, referia: 

Vai aquela gente lá cum um trem doindo, São Sebastião me ajuda… 
Tava cum dô precisando dum trem qualquer né/ nos São Sebastião 
vai me ajuda ne/ e eu vou sé feliz, isso é…21..

Observe-se que o santo não apenas é a força, o poder que enfrenta 
a dor, a doença (o trem doindo), o santo é também o poder, o elemento, 
a força  (o trem qualquer) que a pessoa precisa para a cura.

Por concentrar muitos poderes, São Sebastião poderia protegê-los 
também da fome. Por isso, a ação dos participantes de rodear a mesa 
após a comida, no entanto se canta, é uma performance que anuncia o 
que vai receber do santo:

O senhor São Sebastião arrodeia nossa mesa com prazer e alegria 
hoje será nosso guia.
São Sebastião me ajuda que vou ser feliz.
São Sebastião nos ajude contra os males de amior aflição peste, 
guerra, fome22.

Outra manifestação da diferença se revela no olhar unitário da 
comunidade em relação ao mundo visível e invisível. Todo ser permanece 
aberto ao contato com os outros seres porque existe interação entre todos 
os seres vivos, pessoas, animais, plantas. O ser se completa na relação 
com os outros seres do mundo invisível que podem adotar a forma de 
árvores. Por isso, a comunidade tem um conhecimento aprofundado 
de todas as espécies de árvores tanto de suas utilidades como de seus 
mistérios, seus símbolos, que são a imagem da força e do vigor dos santos 
que cuidam da vida. Muitas árvores podem ser sagradas, transcender e 
atuar por intermédio de espíritos ou possuir poderes muito especiais. 
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Uma delas, se por engano, a pessoa se aproxima desaparece para sempre. 
O conhecimento e cuidado das árvores determinavam não apenas a 
proteção do cerrado também a cuidadosa seleção da terra para a roça. 
Uma das entrevistadas exprimia: ”Eram mesmo usados para lenha aquelas 
[árvores] que já haviam morrido nunca uma árvore jovem”23. A situação 
tem mudado, o desmatamento, reconhecem, os tinha afetado:

Antes tínhamos muita água e muito boa hoje temos que fazer 
cisterna mesmo porque os venenos da soja e o desmatamento têm 
acabado com tudo24.

Um claro contraste oferece a atual conversão de muitas daquelas 
árvores em carvão (tinha uma carvoeira no próprio cerrado) diante dos 
olhos atônitos e até temerosos da população mais velha25 que acredita que 
as árvores transmitem energia, esperança, vida. Para alguns, a gameleira 
branca, por exemplo, possui poderes de atrair dinheiro, de provocar 
a aparição de fantasmas (antepassados mortos)26. Outras árvores são 
protegidas porque sua casca ou suas folhas podem ser usadas com fins 
medicinais, segundo o que temos coletado de suas próprias narrativas. 
Muitos remédios caseiros são utilizados, apesar dos discursos dos agentes 
modernizadores da saúde, para o câncer, rins, estômago, etc., não sem 
o rito que deve acompanhar seu uso. Certamente, ainda falta o diálogo 
que explique que esses conhecimentos populares não têm porque ser 
proscritos possa-nos também acompanhar nas ações de saúde pública. 

NOTAS
1 O exame dos primeiros seis livros de óbitos de Bonfim, a partir da década 

de 60 do século XIX, indica o local de procedência do falecido. Por isso 
sabemos da existência do bairro de Quilombo.

2 Bonfim tinha muitos mais negros e pardos que brancos até a década de 60 
do século XIX; nos livros de óbitos posteriores a década de 70, o indicador 
da cor da pele vai faltar com freqüência. Os livros de óbitos examinados 
correspondem as  datas: 17/09/1855 a 27/07/1857 e 06/09/1863 a 07/02/1876.

3 Apesar da devastação, ainda hoje é possível ver, desde locais bem afastados 
no meio de extensos terrenos dedicados ao cultivo de soja, o relevo e as 
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árvores de São Sebastião da Garganta, oferecendo a perspectiva de um grande 
deserto envolvendo o pequeno oásis do que resta do cerrado.

4 Hoje estas terras são ocupadas por famílias de um assentamento de sem-terras.

5 No registro no. 227/03, data 09/04/1970, aparece que Marcelino de Almeida 
Barbosa era proprietário “da terra de campos sem propriedade”, situada na 
fazenda de São Sebastião desta municipalidade que foi por sentencia aos 27 
de julho de 1909. No livro 3H registro no. 17162 data 20/11/1959 consta o 
registro de compra de terras de cultura e campos de cria no lugar denominado 
de Garganta dos herdeiros de Adelino Espindola dos Santos, Alfredo Vieira 
Teles, “conforme o espólio no. 15960.” Segundo notícias, Francisco, o pai 
de Erlindo, já tinha passado a sua propriedade a terra de um irmão mudo 
e uma irmã com lepra, ambos mortos jovens ainda. A anexão de terras de 
familiares foi continuada pelo filho de Francisco, Erlindo, segundo consta 
em documento (Fazenda São Sebastião-Capoeira Grande Livro 3N, Data 
141051, 1975 no). documento 25350; Livro 3F data 06/02/1961, no do 
documento 17724 “Imóvel adquirido em usucapião”. Outras vezes apenas 
a entrega de um instrumento de trabalho era suficiente para confirmar a 
alienação da terra, segundo testemunhas.

6 Entrevista com Lúcia Almeida Barbosa, realizada em Silvânia pela autora 
e Kátia Cilene do Couto, no dia 07/02/2004.

7 Entrevista com Maria Silva realizada pela autora e Kátia Cilene do Couto, 
no dia 0503/2003.

8 Ibidem (nota 6)

9  Ibidem (nota 7)

10 Decidimos usar o sobrenome “Almeida”  para referir-nos ao conjunto de 
famílias, tal como se falava na época.

11 Ibidem (nota 7).

12 Ibidem (nota 6) 

13 Entrevista com Lúcia Almeida Barbosa, .Erlindo Almeida Barbosa, entre 
outros,  realizadas pela autora, Kátia Cilene de Couto, Manoel González e 
Leonardo Rodrigues Moraes, em Silvânia, São Sebastião, Vianópolis entre 
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os anos de 2002 e 2005.

14 Entrevista a Cassiana Caixeta realizada pela autora, Manuel González e 
Leonardo Rodrigues Moraes, em Vianópolis, no dia 07/03/2005.

15 Entrevistas com Lucia de Almeida Barbosa, Antônia Caixeta (falecida), 

16 Ibidem (nota 5)

17 Relato de Nília Almeida Barbosa sobre o acontecido com o filho Evandro.  
Entrevista realizada pela autora em São Sebastião no dia 04/05/2007.

18 Entrevista com Nenem Caixeta (falecida) realizada pela autora e Manuel 
González, em São Sebastião da Garganta, no dia 25/01/2005.

19 Ibidem.

20 Entrevista com Nenem Caixeta  realizada pela autora e Kátia Cilene do 
Couto em São Sebastião,  no dia 02/ 05/2004.

21 Entrevista com Lúcia Almeida Barbosa realizada pela autora e Katia 
Cilene do Couto em Silvânia, no dia 28/01/2004.

22 Ibidem.

23 Entrevista com Nenem Caixeta realizada pela autora e Kátia Cilene do 
Couto em são Sebastião, no dia 25/01/2004.

25 Os mais jovens recebem informações dos livros didáticos relativas à mata 
Atlântica, mas não há conteúdos temáticos sobre a vegetação do cerrado.

26 Entrevista com Lúcia Almeida Barbosa, realizada pela autora e Katia 
Cilene do Couto, em Silvânia, no dia 18/11/2004.
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Membros da comunidade                                                          Fotografado por: M. González
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Cerrado Almeida: Saberes e Léxicos

Alexandre Martins de Araújo

Esta breve amostra não tem a pretensão de ser um livro de medicina 
popular a partir da utilização de recursos de espécies vegetais do cerrado. 
É antes, um convite que um povo sobrevivente nos faz, no sentido de 
nos aproximar de sua realidade histórica, pela via das relações que 
estabelecem com o bioma Cerrado. 

Nas narrativas que se seguem, é natural que o leitor sinta algum 
tipo de desconforto ao se deparar com as diversas expressões e vocábulos, 
cujo desconhecimento desafia à sua compreensão. 

Isso nos motivou a investigar as condições históricas de constituição 
dos nomes vulgares das espécies vegetais do cerrado. 

Tal desafio, no entanto, nos colocou diante de duas dificuldades: 
primeiro a enorme quantidade de nomenclaturas devido a grande 
diversidade de espécies vegetais existentes no cerrado, pois, como nos 
lembra George Eiten (1994, p. 17-73), “com exceção de certas áreas de 
floresta chuvosa tropical, o cerrado é a vegetação mais rica do mundo 
em termos de espécies vasculares, entre 300 a 450 espécies por hectare”. 
Segundo, em cada região de cerrado há diferentes terminologias para se 
referirem a uma mesma espécie vegetal.  

Como resultado de nossas observações, propomos um quadro 
tipológico das condições de constituição dos nomes vulgares de espécies 
vegetais do cerrado. 

Assim, asseguramos que um dos interesses deste trabalho é 
exatamente permitir que o leitor chegue, o mais próximo possível, do 
ambiente social de comunicação dos Almeida, pois, dessa maneira, 
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aumentam as possibilidades de compreensão de uma maior parcela dos 
processos de interação que mantêm com os diferentes tipos de vegetação 
do Cerrado a que eles têm acesso. O contato com a linguagem nos 
permite saber, como afirma o antropólogo François Laplantine (1989, 
p.18), “como os homens pensam o que vivem e o que sentem, isto é, 
suas categorias psicoafetivas e psicognitivas”.

Quanto às condições históricas de elaboração das inúmeras 
expressões e nomenclaturas utilizadas pelos Almeida para se referirem às 
espécies vegetais do cerrado, asseguramos que fatores como isolamento 
geográfico e cultural são totalmente descartados.  Ao contrário, todas as 
evidências apontam para um longo e intenso contato multilingüístico, 
iniciado, aqui no Planalto Central entre os primeiros agrupamentos 
humanos de caçadores e coletores, posteriormente expandido entre 
as diferentes populações que aqui chegaram por força da colonização 
portuguesa, e que, nos dias de hoje, encontra a sua forma mais ampliada 
na chamada comunicação em redes. Como nos lembra M. A. de Sousa 
(1995, 65 apud SANTOS, 2002, p. 313), “todos os lugares são virtualmente 
mundiais”.

Nesse sentido, inferimos que, tanto as nomenclaturas das 
espécies vegetais do cerrado, quanto às diversas maneiras de utilização 
de seus potenciais morfológicos têm suas origens nos processos de 
“circularidade cultural” 1. Em razão disso, as diferentes populações que 
habitam o Cerrado apresentam entre si graus variados de diferenciação 
e similaridade quanto às suas terminologias e usos.

Sublinhamos também, que ao lado do referido processo de 
circularidade cultural, dois outros fatores são de fundamental importância 
na constituição dessas variações: de um lado, os diferentes níveis de 
diversidade fisionômica encontrados em cada região de cerrado, e de 
outro, os diferentes ritmos e volumes de modificação que atingem cada 
uma dessas paisagens locais. Juntos, esses dois fatores atuam diretamente 
na constituição dos saberes e das práticas em relação às espécies vegetais, 
pois eles definem, para cada população local, suas condições de acesso 
e uso do cerrado.

Dessa maneira, afirmamos que para uma análise sistemática dos 
fenômenos de constituição de nomenclaturas e usos das espécies vegetais 
do cerrado, é imperativo considerar as interações entre esses três fatores.

Após um exame sistemático das diferentes formas que essas 
variações assumem no interior do campo discursivo dessas populações, 
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passamos a apontar três formas de variações resultantes das relações entre 
a nomeação das plantas, o contexto local e o regional. Dessa maneira, 
uma mesma espécie vegetal do cerrado pode apresentar, em diferentes 
localidades, as seguintes variações: 1) nomes vulgares idênticos e 
aplicações idênticas de seus potenciais; 2) nomes vulgares idênticos e 
aplicações correspondentes de seus potenciais, porém com pequenas 
variações, tanto na constituição dos nomes vulgares, como na aplicação 
desses potenciais; 3) nomes vulgares diferentes e aplicações diferentes 
de seus potenciais.

Quanto à etimologia das nomenclaturas das espécies vegetais do 
cerrado elas apresentam conteúdos ecológicos e culturais específicos. 
Assim, após analisarmos, várias séries de terminologias localizamos 
seis grupos específicos gerados a partir de conteúdos que engendram a 
constituição dessas nomenclaturas: 1) conteúdos religiosos; 2) conteúdos 
fisionômicos; 3) conteúdos antropomórficos; 4) conteúdos zoomórficos; 
5) conteúdos técnicos e 6) conteúdos figurativos de origens diversas.  No 
primeiro caso, as espécies vegetais recebem nomes cujos significados 
estão ligados à imagem e/ou a presença da religião vinculada às funções 
de cura. Exemplo: Folha Santa, Pau Santo. O segundo conteúdo alude 
às relações de aproximação entre a morfologia da planta e a aparência 
de algum elemento da cultura material e/ou alimentar do homem. Por 
exemplo: Mandiocão-do-Campo, Carne-de-Vaca, Chapéu-de-Couro, 
Cordão-de-Frade, Marmelada de Cachorro, etc. O terceiro conteúdo 
refere-se às histórias relacionadas a personagens, ou simplesmente faz 
alusão a partes do corpo. Exemplo: Cabelo-de-negro, Pau Pereira, Pau 
Mulato, João Farinha, Maria Preta, Maria Pobre, Pereirinha, etc. Já o 
conteúdo zoomórfico, tem seu apelo nas atribuições de semelhanças 
entre as plantas e os animais. Exemplo: Galinha Choca, Maminha-de-
porca, Papo-de-galo, Esporão-de-galo, Pé-de-perdiz, Canela-de-ema, 
Boca-de-sapo, Pata-de-vaca, etc. O conteúdo seguinte está relacionado 
aos potenciais extraídos da planta associados às tecnologias criadas pelo 
homem. Por exemplo: Gameleira, a sua madeira destina-se ao fabrico de 
um utensílio doméstico denominado gamela; Coiezeiro, a sua madeira 
é usada na produção de colheres; Jangada, dado a leveza, durabilidade 
e capacidade de flutuação, sua madeira é utilizada na construção de 
pequenas embarcações denominadas de jangadas; Carvoeiro, sua madeira 
é utilizada na produção de carvão; Lixeira, sua casca é usada como lixa 
doméstica; Lobeira, planta cuja fruta é apreciada por alguns tipos de lobo 
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do cerrado e etc. O sexto e último conteúdo relaciona-se às interações 
lingüísticas. Uma parte considerável de seus significados pode ser obtida 
por meio de pesquisas etno-lingüísticas, pois, um grande número de 
terminologias de espécies vegetais do cerrado tem sua origem nas línguas 
africanas e nas indígenas. Exemplo: Bacuparí, Barú, Mulungú, Araticún, 
Milombo, Tucún, Tinguí, Coité, Guatambú, Gravatá, Cipó Mucumã, etc. 

Uma última questão, ligada às formas lexicais de representações 
do cerrado diz respeito às diferentes maneiras com as quais essas 
comunidades se referem aos aspectos fisionômicos dos diferentes tipos 
de vegetação do cerrado. Os nomes vulgares mais comuns praticados 
por essas populações podem ser assim exemplificados: cerrado, cerradão, 
cerradinho, campo, brejo, restinga, saroba, xavascá, margaça, capoeira, 
mata, macega, etc. 

Essas variações terminológicas, para as categorias fisionômicas 
do cerrado, originam-se das mesmas condições que motivam, tanto a 
ocorrência de variações de nomenclaturas das espécies vegetais, quanto 
de variações no uso dessas espécies, ou seja, as condições de circularidade 
cultural, diferentes níveis de diversidade fisionômica e diferentes ritmos 
e volumes de modificação que incidem sobre cada região de cerrado.

Quanto à etimologia das nomenclaturas dessas diferentes categorias 
fisionômicas, podemos dizer que elas guardam conteúdos ecológicos e 
culturais específicos. Porém, apesar de podermos relacionar a constituição 
de seus nomes vulgares àquele grupo de conteúdos específicos, ao qual 
denominamos de conteúdos figurativos de origens diversas, pensamos 
que o processo de elaboração de tais denominações fisionômicas deve, 
antes de tudo, ser pensado em termos da percepção que a comunidade 
desenvolve em relação ao grau de controle que uma determinada categoria 
fisionômica impõe a ela. Ou seja, o grau de dificuldades e desafios que a 
comunidade pensa ter vivido, ou vive, nas experiências diretas com essa, 
ou aquela, categoria fisionômica do cerrado a que tem acesso. Assim, as 
nomenclaturas sugerem múltiplos sentidos construídos nas interações 
entre tais categorias, suas funções e os habitantes da comunidade em 
termos da capacidade desses últimos atuarem sobre elas.   

A região dos Almeida se insere no processo que visa atender as 
demandas produtivas calcadas no atual ciclo agrário-exportador que 
vive o Brasil. 

Tal forma de exploração do solo, entretanto, consegue, com 
freqüência, ultrapassar os limites impostos pela legislação ambiental 
brasileira, provocando o esgotamento dos recursos naturais. 
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O avanço da prática da monocultura da soja na região atinge, 
violentamente, os Almeida, em pelo menos três pontos fundamentais: 
primeiro, eles perdem, dia após dia, importantes referências morfológicas 
e, por conseguinte, fitoterápicas, devido ao contínuo desmatamento. 
Segundo, o sistema de monocultura extensiva não permite a coexistência 
de culturas alternativas, como o algodão, à mandioca, o feijão e o arroz, 
essenciais à permanência de seu tradicional sistema de produção familiar. 
Por último, a escassez de ofertas de trabalho, pois, o plantio extensivo 
da soja, elimina uma série de ocupações, consideradas clássicas no 
meio rural goiano, como por exemplo: o agregado, o meeiro, o parceiro, 
o diarista, o carapina, e tantas outras especialidades ocupacionais 
signatárias da diversificação da produção. 

Os três pontos, acima observados, se encontram numa fase 
bastante adiantada, e podem ser evidenciados pelos seguintes dados: 
o grande número de espécies não mais existentes na região, questão 
salientada pelos Almeida durante as nossas entrevistas, o quase completo 
desaparecimento de práticas comunitárias de produção, envolvendo 
derivados da mandioca e do algodão, e uma significativa quantidade de 
pessoas, pertencentes à comunidade Almeida, que já se deslocaram para 
as cidades vizinhas, em busca de empregos.   

Entristece-nos, também, quando constatamos que na luta pela 
preservação do cerrado brasileiro, pouco se tem discutido a respeito 
da importância dessas populações como parte das estratégias de 
preservação. É como se elas não fizessem parte de tal bioma; um lapso 
que compromete, em nossa opinião, a maior parte dos programas que 
versam sobre o tão propalado desenvolvimento sustentável. Pois, 
entendemos que os Almeida, assim como outras comunidades que têm 
construído as suas histórias em comunhão com o cerrado, são guardiões 
de um extraordinário universo de experiências e memórias a respeito da 
utilização dos recursos naturais do cerrado. A este respeito José Jorge 
de Carvalho apresenta a seguinte idéia:

Os quilombolas não estão aqui para ser ajudados, mas que eles podem 
oferecer alternativas de sabedoria, de forma de vida, de forma de 
ver o mundo, de ver as relações das pessoas, que podem contribuir 
de novo para o processo educativo, para voltar às escolas, para que 
nossas crianças possam aprender esssas experiências quilombolas, 
para que nossos escritores, poetas, dramaturgos e cineastas possam 
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aprender essas narrativas (CARVALHO, 2000, p.62). 

Concordamos com as idéias de Carvalho quanto às possibilidades 
de os quilombolas poderem oferecer formas alternativas de sabedoria. 
Contudo, sublinhamos que para podermos as alcançar é imperioso 
que questionemos nossas próprias posições científicas em termos 
metodológicos, o que significa propor outra forma de abordar os 
fenômenos que não seja a da presumida oposição sujeito versus objeto. 
Quanto a isso, nos alerta Gonçalves (1998, p.42), “Estranho paradoxo 
esse o de pretender dominar um método que nos permita desvendar os 
mistérios da natureza das coisas antes de entrar numa relação efetiva 
com elas”.

Nas narrativas, apresentadas no próximo capítulo, ver-se-á uma 
pequena, porém significativa, amostra de representações de natureza 
que a comunidade Almeida constrói por meio de relações estabelecidas 
com ela.

Nessas narrativas evidencia-se o paradoxo referido por Gonçalves. 
Ou seja, mesmo estando à parte de conhecimentos que versam sobre 
ecologia, os Almeida apresentam amplas idéias, não somente a respeito 
do comportamento geral das espécies do cerrado, mas, principalmente, da 
cumplicidade orgânica que guardam entre si e em relação a nós mesmos. 
São percepções eminentemente ecológicas que passam despercebidas 
por uma boa parte daqueles que se dizem instruídos pelas “normas 
cultas”; paradoxalmente, o excesso de brilho que emana das “ciências 
da natureza” ofusca-lhes a visão.

Nessa perspectiva, falar de alternativas de sabedoria sobre a 
natureza significa, antes de tudo, edificar formas, igualmente alternativas, 
de comunicação com ela. Ao propor uma filosofia para a Educação 
Ambiental, (PRIGOGINE apud REGIOTA, 1997, p. 16-19) chama-nos 
a atenção para aquilo que a autora denomina “uma escuta poética da 
natureza”. 

Não se trata de recriar formas idílicas de relação com o meio 
ambiente, esses autores advertem “para a importância dos sentidos e 
da subjetividade nas atividades científicas e cotidianas com a natureza, 
abandonando o paradigma racionalista de ciência”. 

Devemos, então, permitir que a nossa “ciência” negocie de forma 
criativa com as diferentes formas de representação da natureza. 

Nesse sentido, nas narrativas que se seguem, são oferecidas as 
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condições ideais para o estabelecimento dessas “escutas poéticas”. 
Nelas, o investigador terá a oportunidade de apreender com as interações 
psicoafetivas e gnosiológicas constituídas entre os membros da 
comunidade Almeida e o meio que os cerca. 

Tais narrativas comportam pequenas histórias e dramas desses 
atores, seus envolvimentos com o cerrado, a busca de estratégias de 
sobrevivência, suas visões de mundo e seus patrimônios culturais 
específicos, sejam sob a forma de práticas de curas e remédios, sejam 
sob a forma de sua estrutura lexical. 

Os conteúdos dessas narrativas encontram-se carregados de indícios 
que não esperam ser determinados por alguma ciência de plantão. Ao 
contrário, eles aspiraram uma recepção estética que faça jus ao complexo 
universo que comportam.  

Assim, quando lemos nas narrativas uma série de volições sobre 
a graça que muitos dos Almeida alcançaram, e alcançam, por meio de 
seus remédios caseiros, em detrimento da medicina científica, significa 
menos a afirmação da identidade particular do sujeito da narrativa, e 
mais o desejo de sobrevivência cultural de uma comunidade que tenta 
se recriar nas suas práticas centrais. 
Nota
1 A noção de Circularidade Cultural é articulada pelo historiador italiano Carlo 
Ginzburg, para quem as experiências humanas, à medida que transitam entre os 
diferentes extratos sociais, impondo as suas lógicas significatórias, são recriadas 
de acordo com os “filtros” de cada categoria social que as recepcionou. Para 
uma compreensão mais ampla da dimensão desse conceito, veja: GINZBURG, 
Carlo. “Provas e possibilidade...” In: A micro-história e outros ensaios. Lisboa: 
Difel, 1992, p. 179-202. 
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Narrativas de remédios e curas 
Organização: Olga Cabrera e Alexandre Martins de Araújo

Nóis aqui, nóis bebe essa graça de Deus, os remédio casêro memo. 
Até agora eu criei meus mininu, eu tenho que vê seis, seis fío, criei foi 
muito neto, tá tudo trabaiano, graças a Deus, nunca precupei, assim 
sabe...Dismatá cabô cum as prantas. Eu nun gosto, sabe? Quano vêjo 
dismatá eu falo: Meu Deus do céu, nossos remédio! Quano tem um 
cerrado, uma mata, assim, na chuva eu sóco lá e tchu! (Divina)

O cerrado para o cerradeiro

O Cerrado, o Brejo e a Ristinga 

É... aqui a gente usa tanto do brejo tanto do cerrado, a gente usa dona 
Oiga. De trêis lugá. Qui nem essa árve de sangra d’água, dá mais é no 
brejo. A canafixe dá mais é no brejo; a eiva-de-bicho é de brejo, né? Só 
a imbaúba dá mais é no campo, mais dá muito em bêra de córgo tamém. 
Mais a imbaúba tanto faiz sê do cerrado como de quaiqué lugá, ocê 
pode usá. É, dá no cerrado, dá ni bêra di córgo tamém, né? Dá, mais é 
uma só, cê toma uma só. A gente usa de quaiqué uma. É o mato né? O 
jatubá é do mato. Do jatubá que é do mato cê tira o vin, o vin só dá no 
jatubá do mato, né? Na mata assim... Tem o chapéu-de-côro, né? Chapéu-
de-côro tamém pode usá, o chapéu-de-côro tamém a gente usa, né? É, 
pode colocá, o chapéu-de-côro é do brejo. Não dona Oiga, pruquê essa 
parte desses remédio aí, qui nem o chapéu-de-côro e a eiva-de-bicho e a 
canafixe, cê não acha ela fora do brejo. Tem que sê do brejo Dona Oiga, 
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ele nun dá assim ni campo assim não... tem que sê na bêra de brejo. É, do 
córgo. Pruquê tem uns remédio aqui que cê nun acha. Acha um carapiá 
no campo, né? Nois fala campo aqui. Aqui nois fala o campo pruquê é 
sêco. É cerrado. O cerrado é o campo aqui pa nois, sabe? Os campo do 
cerrado é isso aí ó! É aí nois fala é campo. O cerradão é onde tem mais 
mata, onde é mais sujo, um modelo de nois falá onde é mais fechado. 
Lá é onde ranja mais os remédio, sabe? É na mata, sabe? É aonde nois 
tira mais mato, aonde a gente tira mais, sabe? Aí isso aqui é o cerrado 
ó! Uns fala cerrado pruquê tem mais poca pranta aí, sabe? A ristinga 
é mata fechada né? Ristinga é mato que quais a gente nun anda né? É 
difíci né? A gente anda assim, se fô um poco mais gente. Pruquê se a 
gente subé que tem um remédio, a pessoa vai cum a gente. O mato e o 
campo é separado. O campo é isso ó! A gente vai lá, e pega um pau de 
lenha, uma coisa assim. Bóra lá no campo, né? Buscá um pau de lenha! 
É isso aí que cê vê daí pra lá! É o campo, sabe? O campo e o cerrado é 
uma coisa só. Agora do brejo é assim: Tem isso assim assim no brejo. 
Aí já bêra mais os córgo aí, os brejo, cê sabe aonde tem? vai lá e pega, 
né? O mato é assim, tipo assim lá na bêra do rio. Na bêra do rio nun 
tem aquele mato lá! A gente fala o mato lá, né? Lá tem mais... na bêra 
do rio. (Divina)

Plantas quentes e plantas frias

-Eu sei! Tem umas que é pa gripe mêmo, pa mininu assim... Nun tem, já 
os remédio deferente dona Oiga? Assa-pexê, otras coisa assim, a gente 
dá já, já pa um tipo de coisa, e ôtas garrafada já é ôto tipo de coisa né? 
A gente já dá pa ôta coisa. É, e aí tem uns que tamém nois nun pode pô, 
né? Assim, que nem..., nois tá tomano quarqué garrafada assim, né? A 
gente tem que sabê tomá, tem umas que é quente né? É, tem umas coisa 
assim que nun pode, né? Qui nem pa criança mêmo nun pode dá, tem 
uns remédio que nun pode né? É, é tem que tê cuidado, né? Deus é uma 
coisa, a gente é ôta né? É! uai, eu vô... já..., nun tem nome não. Eu sei, 
eu cunheço sabe? E aí eu faço temperado, né? Se uns é mais isquisito, 
aí eu ponho menos, né dona Oiga? E a ôta que é mais coisa assim... a 
gente sabe que é...  tem uns remédio que ocê toma e ele dá reação mais 
dipressa e ôtos mais divagá, né? Nesses remédio mêmo que eu faço aqui 



Narrativas de remédios e curas    41

pa mininu, de gripe, essas coisa, eu dô pa eles num dia e faia ôto. Eu 
gosto assim de sempre pulá, né? Quente. É a mangaba. É! É, é o..., esse 
lá, eucalipe é quente. Nun pode tomá muito assim todo dia, né? Nun 
pode tá ripitino né? O velame branco, o velame branco nun tem nada 
não, pode tomá. Né não... A batata da... O algudãozin tamém né não. A 
raiz da mandioquinha, a raiz da mandioquinha nois tamém nun põe não, a 
raiz da mandioquinha é quente, pra muié tamém. A mandioquinha é tipo 
do..., a raiz da mandioquinha é tipo do nó de cachorro, nun pó tá dano 
assim não! É pra muié, né? A mandioquinha é pa muié e o nó é pa homi. 
É! É a mandioquinha do campo. E mandioquinha do campo não, Dona 
Oiga! a sinhora rancá é uma mandioca mêmo, tem mandioca mêmo! Tem 
a madera e tem as mandioquinha. Agora, quano eu vô rancá, os mininu 
gosta de cumê. Eu nun gosto de saí e carregá elas, pruquê elas vai na 
minha mandioquinha, e come tudo! E isso é pra gente, né? Pa muié assim 
já idosa. A Cíntia gosta dimais de cumê esses... Quano eu sai cum ela...  
Quente né..., e pa mininu né? Nun pode! E ela come minina! Se rancá... 
Se eu saí cum ela rancano, quano terminá ela cabô de cumê... Didálio? né 
não! Essa é do estâmbo né? Essa nué quente não, é fresco! Mama de poica 
é, é, é fresco, é! Quié bão pa... A mama de poico, a mama de poica é só 
pra gente ofindido de cobra, dona Oiga! É! e a mama cadela é pro sangue, 
é fresco. É purque tem a mama de poica e a mama cadela. A de poica é 
de ispim e a cadela é pra nois bebê pro sangue, é fresco. Pó tomá, pó dá 
pa mininu. É! É... uma nun pode nun é? É a mama de poica! A mama de 
poica é só pa gente ofindido de cobra! Só prá curá firida, pá coisa assim. 
Eu uso ela é... Éh! Pó tomá, pó tomá e pó banhá! Nun é quente não. Ela 
tem do campo tamém. Ele é controlado. O do campo quarqué um pó 
tomá! Até criança pode! Ele nué quente tamém não. É! A mamacadela é 
controlada. A mama de poica quí é, é fresco tamém, né? Qui é pra firida 
di cobra, né? Não né? É pruquê ela é fresca, ela nun tem muita coisa 
nun né? A criança pó tomá, a sinhora pó fazê um... Ela nun faiz mal prá 
nada não! A sinhora pode tomá. Ela é fresca. Ela é! É, quarqué um! Pó tê 
pobrema de diabete, pó tê colesterol, pá quarqué coisa pó tomá, nun faiz 
mal prá nada! Ela é boa pro sangue. O cordão de frade é fresco tamém; 
pó dá até prás criança, né? Viludo branco é fresco tamém! A loberinha 
de cupim é fresco tamém! Pereirinha tamém. A curriola tamém é fresco! 
O crixá é fresco, é mais prá pruveitá a fruita, comê né? Babatimão é mei 
quentoso, mais ihhh! o babatimão nun pode usá a muda, dona Oiga; 
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Babatimão é pôca coisa, eu quais nun faço, assim, é arguma coisa que eu 
põe babatimão; pruquê babatimão, ele é muito apertante, ele é muito... 
Se fô uma firida assim ó! Que a veiz nun pó fechá, nem banhá. A firida, a 
sinhora tem que sabê banhá a firida! Banha hoje, pó faiá amanhã, dispois 
batê bem fraquim, né? Proquê, aquilo lá pá juntá... Ele pó curá por fora, 
mais por dento nun fica curado. E ele é bão pá criança passá nu umbigo 
assim, quano tá novin. O calípe é quente! É quente! A laranjêra do campo 
é mais ô menos, mais é quente tamém! É, tem uns remédio que toma 
assim, as veiz coisa nun pode nem tá moiano, né? Qui nem eucalipe. 
Eucalipe ele é bão dimais, o pó dele prá sinositi essas coisa assim, mais 
ele nun pode tá moiano, tomano trem gelado, essas coisa! Já fala que 
ele é quente né? A sinhora sabe! Quarqué coisa a sinhora toma um chá 
mei morno e deita, ele dá suadêra! Ele é quente, é o mais quente desses 
remédio que eu tô falano. O jatubá do campo é quente, mais nué muito 
quente não! Angá? Não! Angá nun tem sirventia assim, só pá comê. Nois 
come a fruita. Eu nun sei qual a sirventia que tem o angá não! Pruquê 
o angá que nois usa é só mêmo pá comê a fruita. Eu tenho, prantado do 
grandão. Eles pranta é muito assim..., esse povo de assentamento, eles 
sabe muita pranta deles, né? Ele é mêmo prá madera essas coisa, né? O 
banana imbé é pá passá ni machucado. É! Nué quente não. E nun bébe 
tamém não dona Oiga. Ela é só pá passá! A fôia santa é pá bebê! E nué 
quente não! E é bão pá tudo quanto há! Pega uma fôinha aqui assim 
ó, passa um oín, um viki, prega aqui pá dô de cabeça e vai trabaiá, prá 
sará a cabeça. E bebe tamém, é bão! A fôia faiz aquela rodinha assim 
ao redó, secano, aí a cabeça vai só miorano. A eiva cidrêra é fresca! O 
boldo baiano tamém! Maiguento! bão pro estâmbo! O alecrim é fresco. 
Banana imbé é fresco tamém, pó dá prá criança, né? A carne-de-vaca é 
fresco. O chapéu-de-côro é bão pro rin né? É fresco! O ginipapo tamém 
é! É bão pro sangue, né? O velame branco é fresco! E o roxo é quente! 
O óleo de pau, né? Óleo de pau é mais ô meno, é pra quem toma ele pá, 
prumonia essas coisa... Faiz mal pra nada não dona Oilga, é mais fresco. 
Pau docê é fresco tamém, é. Proquê pro estâmbo é tudo é fresco, né? 
Essas coisa assim... A pitêra não! Pitêra é mêmo pra criação lá, ó. Pá dá 
pras criação, né? A junquinha é fresco, né? O sapêxe tamém! Baspim 
tamém! O áio sativo, esses ai tudo é! Ele é assim controlado por causa 
que a gente  dá pá mininu pá mode gripe, né? Ele nun é nem quente nem 
fresco né dona Oiga? Nois usa chá casêro, né? Nesse caso ai que a gente 
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faiz eles é controlado! O carapiá tamém! Proquê, pó dá pra criança, né? 
Nun tem nada ele é controlado! Congonha? Fresco! O dôradin, o fumo 
brabo, a gamelêra, o gravatá, o ipê roxo, a mamacadela, o milombo, o pau 
terra, a perpéta. A sangra d’água tamém! Esses remedin nun... O tuiuiá! 
Fresquin tamém. O artimijo? É fresquim, artimijo! Tem artemijo, tem 
maiva. Nois usa artimijo com maiva, com arruda, uma coisa só! Aquele 
negócio que eu falei que é pra cóica, né dona Oiga? Tem a maiva, tem o 
artimijo. O sabuguêro tem o sabuguêro dos dois: tem do grande, tem do 
piqueno; é uma coisa só, é fresco! É controlado! Qui é prá gripe, né? Pá 
gripe, a sinhora sabe que ele é mais quente do que frí, né? É! E por que 
se a gente fazê o chá muito forte assim, e dá prá mininu ripitido, ripitido, 
ele dá diarréia! É pruquê ele é quente, né? Tem que sê controlado, e sabê 
dá, tamém, né? (Divina)
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Afavaca  Ocimum basilium L.
Afavaca tem de duas né, tem duma que a gente usa na carne, e tem duma 
própria pra fazê chá. Essa de fazê chá é muito bão pra gripe. A gente faiz 
um chá, uma charopada e põe; essa que é de fazê chá. Põe, é muito bão. 
Agora tem da ôta, que a gente usa na carne. A gente vai, as veiz a gente 
tem assim, mata um capado e vai fazê lingüiça, pica a carne miudinha, 
minha mãe faizia muito. Então pega as fôia dessa afavaca, que a gente 
fala afavaca de pô ni carne, e massa junto com áio assim com sal, fica 
bão! Mistura, tempera a carne assim, é uma beleza... É bão dimais da 
conta, nun é Maria? 
É... é a fôia, a semente não, a semente a gente pega, joga em quarqué 
lugá prá nascê. É normal tamém, pode sê em quarqué lua. (Nilia)

Alfazema  Lavandula officinalis Chaix 
Essa tamém é bão pra fazê drumí, nois toma alfazema pra podê drumí, 
toma o chá é camante e faiz drumí. É para criança, nenenzim novo. A 
gente dá pra faize drumí, é bão! É bão pa sinusite, é, faiz; alfazema nois 
usa pa muita coisa; pa banhá só, nué pa bebe não, só  nué pa bebe não, 
é pa muita coisa assim, pa banhá, é pra nenê, é aqueles pobrema que dá 
nos mininu assim, chorando de dor de barriga, é bão pa dor de barriga, 
nois faiz o pó ne? pa sinusite. Nois usa direto, todo o chá eu uso pô.Tira 
a dôre ne? tamém é bão. (Divina)

Alecrim do campo Baccharis dracunculifolia DC.
Eu nunsei muito pra que ele serve, não! (Geraldo)
Pressão arta! (Maria)
É bão pra fazê drumí tamém! (Nilia)
Da horta, Geraldo! Cê tem na sua casa, cê tinha... Cê tinha lá! (Maria)
Agora tá certo! Eu tinha entendido do mato... (Geraldo)
É, no mato tamém tem, né? Mais aquele lá é diferente... (Nília)
Alecrim do campo, alecrim é pra intistino... aí é congonha tamém! (Maria)
Alecrim é bão dimais, diz que é bão dimais pra gente assim fazê um 



46  Olga Cabrera e Alexandre Martins

chazim... diz que é bão pra gente drumí, se a gente tivé assim angustiado, 
aquele abafamento assim, é bão a gente tomá, é bão até! Eu, de veiz 
inquano eu tomo. É... tô até pelejano com uma mudinha ali pra ela pegá! 
(Nília)
Alecrim do campo é pa intistino. (Divina)

Alecrim do terrêro Rosmarinus Officinalis L.

O alecrim do campo eu nunsei, agora, o do terrêro ele é bão dimais, pra 
tomá quano tivé angustiada. A gente toma um gain, isfrega, põe na vasia 
e freve uma água, põe, a gente toma bem friim que é bão, pra angústia, 
é bão pra fazê drumí, ele é carmante. É muito bão. E o do campo, meu 
marido sabe. (Nilia)
Do campo eu nunsei não. (Zarico)
Cê nun sabe não? De casa? De casa é fresco. (Nilia)
É... é fresco. (Zarico)
De veiz inquano eu uso, eu tomo. De veiz inquano eu pego, aqui em casa 
nun dá pruquê as galinha nun dêxa. Eu mando ele no vizin, ele pega, ai 
eu pego, isfrego e põe numa água, fervo uma água e ponho. Eu tomo e 
eu se do bem. É muito bão pra gente drumi, quano tá angustiada aquela 
coisa, aquele trem rúin, é bão, é muito bão. Ah pode... pode bebê. (Nilia)
É prô bêbe, é bão pro imbigo, né? Pruquê tamém, se a gente percebê que 
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tá assim, com o imbigo rúin, a gente faiz um chazim com treis brotim 
piquininim, assim dêle, iscarda, e dá pro nenê bebê, é bão, é uma beleza. 
É...
Pode, tem pobrema não. Nun tem não. Eu mema tôcuma netinha que 
ela tava cum pobrema de dor de barriga, essas coisa... a gente deu muito 
pra ela, chazim de alecrim, com eiva doce, cum hortelã, agora ela tá 
boazinha, o alecrim é bão dimais a gente tê no terrêro, é muito bão, é 
ótima. (Divina)
 

Algudãozin Cochlospermum regium (Mart. Ex Schchrark) Pilger

É... ele dá uma raizona, ele chama algudãozin... Ah! Meu marido sabe 
fazê, essas garrafada desses trem, tanta raiz que ele junta. Lá em Vianópis 
tem um médico lá, ele é dentista; dentista famoso mêmo. Cê conhece ele 
né Maria? O Aerovaldo. Ele tem uma fia, que ela saiu uns furunquim nela 
assim ó... ele revirô Goiânia tudo, levano essa menina dêle nos médico 
pra tratá desses furúncu dela, e ela não sarô não! Aí nun sei quem que 
contô pra ele, que meu marido sabe fazê as garrafada, sabe?! Ele bateu 
lá em casa, lá em Vianópis. Aí ele falô: “Ó zarico, eu truxe a Carolina 
procê oiá ela, esses trem dela, e ocê fazê pra mim, eu pago ocê, pro cê 
faize os remédio pra mim, e vendê os remédio pra mim”. Ele fêis dois 
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litro de remédio pra ela. Ó! A menina alisô, que virô uma peila que cê 
pricisa de vê! É muita raiz! É muita raiz que ele põe! É... é muito trem 
que ele põe, pra fazê esses remédio. Ele tratô dessa menina desse dentista, 
tratô duns ôtos mininu lá em Vianópis, eles tava com pereba, firida na 
cabeça que já tava fedeno, ele sabe fazê esses remédio! Ele leva um saco, 
ele vai pro cerrado assim, ele vai tirano pedaço, rancáno as raiz, é tanta 
raiz que ele ranca, tudo remédio bão. Ele pega aquelas raiz, lava tudo e 
mássa e põe pra frevê, côa, e aí ele põe o açúca, faiz aquele meladim e 
põe nos litro branco, e dá pras pessoa bebê, mas tem que tê regime da 
boca! Assim, nun pode comê coisa remosa, né?! É... num pode comê 
coisa assim, coisa assim... trêm remoso assim, pêxe, esses trêm... é, num 
pode. O pêxe, o repôi, essas coisa assim..., é... manga, é... côve! Côve, 
tamém é remosa. Ih!!! Ele sabe tanto nome de remédio do cerrado, que 
eu nunca vi desse tanto... (Nilia)
A gente rala ela assim, passa num panim, dá um pozim. É bão pa tomá 
pro estâmbo tamém, e pa infrecção. A raiz. Rala ela e tira o pozim, quano 
tamém... As fôia que nem algudão. A raiz. As fôia não, só a raiz. Que a 
raiz é uma raizona, tamém rancada na nova; proquê na minguante é o 
pau. Na nova é a raiz, na cheia é ainda mió. A raiz dá um pozim; uma 
cuié só no dia. Ela é um pau.  (Divina) 

 Ái sativu Allium sativum L.
O ái sativu? O ái sativu é pra gais ne? Pa gais e pa dôre, o ái sativu. Faiz 
chá tamém, até tem chá ai feito pa levá ali po nenenzin na cidade que ta... 
nariz intupidu ne? Ai, eu faço chazin assim pros mininu tomá pa gripe, é 

bão pa gripe tamém, bão pa gais se tivé com gais toma e sorta o gais, faiz 
digestão. É o ái sativi, ele é um ainho assim tipo dum aín mais dá direto 
assim na sêca e nas água tem fôia, ne? Assim, preparo o chá tamém ne? 
frevo uma água e iscardo ele; não, é a fôia cum raiz e tudo, pode rancá 
a raíze, se nun fô rancá a raize é a fôia, quano e pôco assim a gente vai 
tirano as fôia, as raiz vai fincano, que ele brota. (Divina)
Aquele áio, é... eu sei. Aquele é bão pra pô nos chá né, pra gripe tamém, 
áio sativo, minha mãe usava isso dimais, ela nun ficava sem esse trêm. 
É, bebê. Ele é assim, nun é quente nem é fresco, ela não ficava sem esse 
remédio. (Nilia) 
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Angico Anadenanthera Peregrina (L.) Speg

Angico? O angico nois usa ele tamém para infrecção; Até assim pa banhá 
tamém, a gente banha cum ele ne? Ele é bão pra infrecção. Usa a casca 
dele, a casca do angico que usa, pó pô ni infusão assim tomá! Bão tamém  
pra gastriti ne? gastriti tamém dor no estâmbo.Usa angico pa muita coisa. 
È chá, banha, pó tomá tamém fazê um chá pa toma, É, o banho, é, pó tirá 
a casca, frevê e dispois isfriá e banha assim cum argum machuca uma 
firida, assim é bão pra secá. É um tipo de antibióticu ne? Angico, toma a 
casca tamém; pa infrecção. Toma a garrafada dele. Só que dor de dente 
tamém põe, ranca  os dente tudo sem tê qui gastá no médico. (Divina) 

Arruda Ruta graveolens L.
Arruda é um remédio muito bacana, muito bão. Se a gente tivé assim 
sintindo assim... É bão pra dor de cabeça. Tivé assim sentino... é bão pra 
dor de cabeça! Arruda é igual, e a gente pode fazê um chá dela e tomá. 
A gente pode pegá ela tamém, quano nois tava lá em Vianópis eu punha; 
mais num é assim, eu gostava de pô assim, umas foinha de arruda detrais 
da oreia é muito bão, é bão dimais, ainda bem que a sinhora sabe, aí ó! 
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É ótima. (Nilia)
Oh! Dona Oiga, quano ganhava neném, quano as muié ganhava neném, 
diz que dava pra... pra bebê, mode... Pra bebê! Quano ganhava assim, 
tomava arruda... Pra nois tomá, nois tomá, é... pra tirá dor, cóica, pra... 
nun dá aquelas dor que dá na barriga da gente; di vêis inquano dava 
aquelas dor.  É bão pra banhá os zói, né? Quano o ôio tá azangado, a 
gente banha tamém, os ôio! É bão pra muita coisa, pros organismo da 
gente, né? (Divina)

Aruêra Myracrodruon urundeuva (Engler) Fr. Allem. 

Aruêra eu nun passo nem perto, quano tem uma aruêra, eu viro ao istroço 
dela! Ah? Da aruerona? Ah daquela lá...? É prá dor de barriga. Pode. 
Quem tá com câimbra de sangue, que pode tirá aquela casca... Não! Num 
é a casca não. Quano ela chega aqui pá nois, ela chega só a madera. Mais 
quano tem um aqui com dor de barriga aqui, pode tá troceno a barriga..., 
troceno! Nois vai lá e tira um pedaço do pau assim, põe nágua, vira um 
suquim que fica rosadim, num pode bebê mais que duas veiz. Cabô! 
Pobrema de câimbra de sangue, dor de barriga, é, corta a dor de... pode 
tá cuma dor aí, e ele é bão pá memória tamém. Ele é bão, ele nun dêxa 
dá aquela de infarte né? Eu até tem um dele aí, vô vê se eu caço ele, que 
eu nun sei onde é que ele tá. E, eu caço, e eu gosto é de guardá, quarqué 
coisa eu caço e acho, né dona Oiga? É, aruêra. Dessa nossa aqui não! 

Acervo Flora do Cerrado
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Mas essa de fora aí, é um remédião, mais dessa nossa aqui, nun tem... o 
povo fala que pode usá, mais eu passo dibaxo e fico sintino mal, sabe? 
Dá uma cocêrada assim... Os dela não! Dá, dá, se a sinhora pega a fôia 
assim, colocá a fôia na mão muito tempo, no ôto dia a mão da sinhora tá 
tudo impolada. É, com essa aruerinha dessa nossa aqui. (Divina) 

Astimijo Artemísia vulgaris L.
 Astimijo que é bão! É astimijo que chama. O astimijio do mêmo jeito...  
pra isso tamém! Pra estâmbo rúin, dor de cabeça, usa do mêmo jeito! 
(Nilia)
Astimijo da roça, assim ó, a gente pega pra dor de cabeça. É a frô. É! A 
fôia se quizé pegá pra fazê, pó fazê, que nois usa tamém a fôia, a raiz 
não, só a fôia, ô só a frô, aonde tem dela. Já vi dela lá no assentamento 
quano eles limpô na berada do arame assim, aí eu passei e até peguei, e 
eles falô assim: “Bia, só tem duma banda. Sabe quano nois tiramo ônti?”. 
Eu peguei ela, tava cuma amiga minha, falei: Isso aqui é bão pra dor de 
cabeça, ela cherô e disse: “É chêro de astimijo puro!” E aí, nois aqui fala 
é astimijo o nome né? (Divina)

Azedinha Oxalis hirsutissima Mart.

Acervo Flora do Cerrado
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Aqui nois pega azedinha pra firida na boca. É azedinha, essa aí mêmo 
que passô. Não. É a fôia! Meus netin sabia í no campo e pegá quano tava 
com firida assim na boca; dá firida assim sabe? Dá... é bão. Eles pega, 
lava e chupa, até eu saio pegano, pruquê tem muito dela, dá um ramaiête, 
uma coisa assim né? Dá, dá um pozin, dá bem uma coisa, dá um pozin, 
ela é azêda mêmo. É tipo duma borbuletinha. É por causa que ela dá 
coisa assim, mais ela dá baxotinha, mais quano... Ela fica grande, vai 
dispontano tamém, mais que mode as pernas dá... É... hum, hum. É, tem 
de duas aqui, tem de duas azedinha, tem duma, tem dessa e tem da ôta, 
pode usá quarqué uma. Uma ôta é borboletinha e essa aí é uma tôxinha 
que vai dano assim, eu cunheço todas duas. Chupa, chupa, iscapa, já viu 
neném bem novim, já com sapim na boca? Usa prá sapim, o nenezim, 
dá um branco assim na boca, nois lava com quarqué uma dessas duas. 
É...essa e da ôta. Uhum... Éh, essa, essa tem várias dessa, tudo pode usá 
quarqué uma, as fôia; essa já é broto, cunheço ela tamém. Uhum... Pra 
urina, pra cobra, pra infrecção de rin, pra cobra tamém! Pra firida, é bão 
pra curá firida. (Divina)

Babatimão Stryphnodendron adstrigens (Mart.) Cov.

  

Nois usa ele pra ela agora, agora crescêu... Babatimão, nois toma ele dona 
Oiga, só que aqui, assim, nun é pra todas pessoa que nois dá o babatimão. 

Acervo Flora do Cerrado
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Modi diabete, quem tem diabete nun pode, né? tomá o babatimão. Mas ele 
é bão pra infrecção. A gente faiz assim, se tivé um machucado, a sinhora 
bate um meladim dela assim, é bão dimais. É, ele é bão pra úrça, mais 
quem tem probrema de diabete nun pode né? E vários zôto sabe que tem 
de fazê uma garrafada e não põe praquelas muié que tem probrema de 
diabete; nun pode! Nun tem trem mió, e ocêis nun pricisa comprá trem 
pra coisa não, se tivé uma bichêra faiz um melado e bate lá; nun tem esse 
bicho que risiste a esse trem lá, esse aí pra firida... Quem tem probrema 
de úrça cê vai lá, corta com a casca, e dá um sanguim assim sabe, faiz 
um chá e bebe, pó pô bem pôquim, ele é muito ressecante tamém. É bão. 
Diabete, quem tem diabete pruquê móia as firidas daqui. Aquela arvinha é 
babatimão. Aquela lá em cima... Esse babatimão é muito falado, é bão pra 
tudo ele... nois usa ele pra várias coisa .... O Babatimão é pra infrecção. 
Babatimão é muito falado, é pra tudo, serve pra várias coisa. (Divina)
É bão pros figo, rancá ela, e lava a raiz e lava bem lavadim, mássa, e 
freve e coloca na geladera, pra ela ficá geladinha e vai tomano. É bão 
pros figo. Se senti assim, que tá... que os figo nun tá bão, vai tomano. O 
babatimão é bão pra curá pereba. Assim, firida! Firida na peila. Banho, 
né?! (Nilia)
É bão pra friera tamém, friera nos pé! Fazê o banho, se tivé cum as friera 
entros dedo assim, pregano os dedo assim; pega a casca do babatimão, 
com a fôia da melancia, cozinha e lava os pé! (Geraldo)
É assim mêmo. Pega a fôia, a fôia de melancia, a fôia e freve ela e toma 
o banho. Babatimão e fôia de melancia... (Nilia)

Bacuparí Salacia crassifolia (Mart.) G. Don.
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Bacuparí é remedião! Bacuparí eu adoro! hum...Pruma dor de estâmbo 
nun tem coisa mió, pra dor de estâmbo, pruma queimação assim no 
estâmbo, sabe quano queima? Ihchi... meu fío, graças a Deus ficô curado, 
sabe? Não, vô fazê um remedião procê: “Então faiz mãe, que faiz tempo 
que eu tomo remédio e nun sara!” Aí eu peguei o bacuparí, cozinhei e 
ele tomô a água, tomô um pôco, um litro discartáve, tinha que ripití 
pruquê só uma veis que ele tomô. É dor de estâmbo. Tá ali a Zélia, só 
que a Zélia nun conversa muito desses assunto... Mais a Zélia tamém 
usô, sarô. Tinha dor no estâmbo, queimação, sarô cum bacuparí! Ele é 
bão tamém, que é bão contra reumatiso. Contra reumatiso tamém. É a 
casca! A casca, a fôia quarqué coisa. Chegô lá no pé, nun teno uma faca 
pra tirá a casca, pega um punhado de fôia, pega e freve e faiz e põe na 
geladêra e vai tomano. (Nilia)
O bacuparí, não, esse bacuparí a gente só usa a fruita pra comê sabe? E 
nois faiz, vô fala pruquê né? Pode falá pode dizê, a gente usa a semente, 
a gente usa massá ela e mássa ela e põe um oim e passa na cabeça quano 
dá piôi. É, da semente dela sabe? A gente mássa e põe um óio, assim pra 
passá na cabeça, dêxa pra usá dum dia pro ôto, mata piôi, nun tem mió. 
A semente do bacuparí. Cê usa a casca po banho, né? E é assim: cê come 
a fruita dele, e usa a casca po banho, né? E a semente usa até prá o que 
eu tava falano pra sinhora, a semente a gente mássa pa passá no cabelo, 
né? Aquele ôto de parede lá, é o cabelo-de-nego. O bacuparí, pa banhá, 
se tivé machucado, firida, se tivé arguma firida, ele cicatriza. E a fruita 
dele a gente come, a fruita dele é bunita! E gostosa, hum…! E eu nun 
tenho, cabô, né? Terminô esses dias, tava tudo de fruita assim ó! (Divina)

Barú  Dipteryx Alata Vog.
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O barú é pa pobrema de rins e coluna que nois usa, a casca; faiz chá 
tamém. Faiz chá põe ni garrafada, do barú é, não, a fruita não, a fruita a 
gente usa, a gente faize, quebra aquela semente, faiz um pó, pa verme, 
nois usa tamém, ai a gente põe assim pa animia sabe? Faiz um pó, sabe? 
Junta cum ele a casca de ovo, é, semente de croá, essas coisêrada, faiz 
um pó e usa. Pode tamém, pó frevê tamém é a mesma coisa, toma o chá 
ne? mêmo jeito; a casca ne? ô a fôia pó usa, pa banho tamém, pá bebê. 
Picada de cobra, aqui usa, é a fôia é, é pau terra ne? Casca de pau terra, 
amindoin do campo, junta tudo e faiz um, faiz banho pó bebe tamém. O 
barú é pa pobrema de rin, né? É... cê tira a casca assim ó! E faiz dele um 
chá tamém, igual as ôta. Pa firida de cobra tamém, veneno de cobra. Pa 
bebê, se tivé cum arguma coisa assim, nun faiz má não, pó bebê. (Divina) 
A castanha dele, diz que é bão pra verme, né? Comê a castanha dêle. 
(Nília)

Baspim Euphorbia balsamifera Ailton
É intibióticu. Intibióticu muito bão! Eu sempre uso tomá. É bão pro 
estâmbo! É que tem dois, né?! Tem o baspo que dá o pau grande e tem 
aquele baspim da foinha gorda. E esse da foinha gorda é bão dimais pro 
estâmbo. A gente massa ela e toma, tem gente que faiz até saladinha dela 
assim ó, e come, é uma beleza pro estâmbo! Agora aquele grandão eu 
nunsei o serventuário dêle não! Mas deve di sê bão pra arguma coisa... 
(Divina)
Todos dois é bão pro estâmbo... eu tenho lá em casa. (Geraldo)
É intibióticu! Tem do grande e tem do piqueno. É... quarqué infrecção é 
bão! É do estâmbo, da barriga, assim, é bão dimais. E eu tenho baspim 
lá em casa em Vianópis. O Baspim é bão pra gente tomá contra a úrça 
né? Cura a úrça, é aquele, como é que fala? Gastriti. É muito bão, é uma 
beleza. Uai! pode massá ele né, pode massá ele, é a fôia dêle, mássa ele e 
freve água, põe e tôma, é bão dimais assim, pra úrça, gastriti, queimação. 
Ele é intibióticu muito bão. É o Baspim , eu tenho um pezão, mais lá 
na minha casa na cidade, tem um pezão, agora, a Maria tem aqui. Ocêis 
tamém pode dá resposta, Maria, ocê mais o Zeca, eu tomei a frente... 
Do Baspo pode macêtá pra fazê chá pra gripe. É uma beleza madura, 
madurinha. É bão dimais a fruita pra gente fazê um chá assim pra gripe. 
Não; a fôia não, é, é a casca tamém, diz que é bão né Maria? (Nília)
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É do Baspo. (Maria)
Asvêis usa falá que é bão, mais eu mêmo nunsei pra que não. Ai, ai, ai... 
eu tô tomano a frente né? Só eu que tô falano. Vai lá Maria, ocê mais o 
Zeca. (Nilia)
Não uai, ocê tá falano tudo o que nois ia falá. (Maria)

Batatinha Maroleite Ipomoea sp.
Ah! Essa eu acho bão dimais, eu nun fico sem, quano eu fico sem eu vô 
atrais minino! mais ela é boa! Ela, cê tivé assim cabeça zonza, pressão 
alta, o coipo rúin, faiz um chá cum eiva doce e toma. E tamém se usa 
assim ó, com mais de uma cuié de pó ele dá digestã, tivé uma pessoa 
assim ó..., é, bebe e, é um puigante, se bebê muito dá puigante né? É, 
mais é uma só né? Eles fala é batatinha das carda, impú, maroleite, mais 
é uma só! Uma só batatinha é pruquê ela tem muitos nome né? mais é 
uma só. A gente usa ela é pa muita coisa! Ela tem o nome dela é batatinha 
impú, maroleite, batinha das carda.É o nome dela, è uma só, é uma só 
batatinha, só pruquê uns fala dum nome, ôtos fala é dotô. Uns fala é 
batatinha; ela é rancada, ela é tipo assim pranta, se pranta nas água, vai 
rancá ela lá nas, quaise dois ano; quanto mais ela ficá véia mais a raiz 
é grossa, tipo raiz de mandioca. Quano seca elas dá uma baginha sabe? 
Pode rancá ela, e ela dá, fala moroleite que ela dá um leitin, Mais é o chá, 
que eu nun gosto de ficá sem não; eu vô onde tem e ajeito, eu nun gosto 
de ficá sem não, caso que é um reimeidião. Pra prumunia, pra prumunia 
faiz cum sapêxe, tive cum febre corta na hora! A eiva doce, a eiva doce 
eu coloco junto né? cum a batatinha e faço o chá; é a mema coisa, toma, 
quano eu nun tem a eiva doce eu põe ela sozinha com sapêxe, É pro caso 
se ela, ela ajuda a cortá a febre ne? assim a gente tomano da... se tivé 
cum febre no intistino, tira ne? a febre do intistino. É pa dor de cabeça, 
muita coisa. (Divina)
O pau de batatinha é bão. (Nilia) 

Binguêro Caridiana estrellensis (Raddi) Kuntze
Binguêro aqui usa a casca né? pra cocêra, essas coisa assim, pro sangue, 
a casca, na água. Ai, cê, coma diz o ôtro, se quizé tomá o banho geral 
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toma né? põe na vasia e toma o banho geral, é bão pra cocêra, pra péila 
. Faiz corda, Binguêro, o povo usa muito dele pa fazê corda, essas coisa. 
(Divina) 

Bipapagaio Connarus suberosos Planch  

É pra coluna, pó banha, pó bebê tamém, raiz. E a fôia pa banha! Bão pa 
coluna, dôre assim nas costa, se tivé dueno, é frio, morno ne? pó tamém 
se quizé pô assim no alco as fôia pó colocá né? se tivé sintino pó passá. 
Dá ai ó?  E dá umas tocha de fôgo muito roxa bunitona sabe? quano tá 
chuveno, dá muita frô, mais nesse tempo! Capaiz que é raridade de vê 
um brotado ne? usa caí as fôia quais tudo. Mais dano um chuvin, é mais 
nesses pasto onde nun é assim dismatodo tem! Tem muito! Lá naqueles 
pasto do Inácio aculá fora tem é muito bipapagaio. A fôia, a fôia e a 
raiz pa bebê. Bipapagaio é o nome dele né? Usa assim pra probrema de 
coluna, pra banhá. É a fôia; a frô e bebe a fôia. Bebe, faiz um chá. É... 
a fôia e as frô, assim tivé umas frô, assim as baje ajeitada é as baje né? 
Parecê uns bagin que tá aí num é? Uns bagin. Não, pra pega lá, vô lá e 
já pego tudo, é fôia cum frô, é das frô mei arroxiada, né? (Divina)

Acervo Flora do Cerrado
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Boca-de-sapo Deianira chiquitana Herzog

Boca-de-sapo, minha mãe mandava nois rancá muito pa bebê né? mode 
pobrema do coração, a raiz. Aí no seu Alino dá, é, tem do grande e tem 
do piquininin, é do grande que usa. É a fôia grande, dá assim, tipo dum 
coração, sinhora cunhece não? É tipo dum coração. Quano fô que tive 
chuveno assim nois anda atrais dele, procêis cunhecê. È pra pressão alta 
né? tomo, e aqui tem dos dois: tem desse miudin e do ôto. O bão é esse 
aqui, desses é boca- de-sapo mêmo ó! Prô coração, né? Pra mãe mêmo eu 
dava pra ela, dava a frô, dava a fôia, e tinha veis que eu arrancáva a raiz 
e faizia chá; raiz, tudo junto. Coração, pressão arta né? Ele é uma boca-
de-sapo mêmo! Tem dois: Tem piqueno e tem do grande. Do piqueno, 
vê se tem do ôto? Uhm... é... esse aqui tinha dimais; hoje quais nun vê, 
roçô, arô... (Divina) 

Boizin Enterolobium gummiferum (Mart) Mach 
Ele dá desse tamanho assim, ele dá um boizin, é uma fruitinha assim. 
A raiz é, é pruquê é tudo junto, é que ele sabe fazê os remédio, pá curá 
pereba, ele sabe. As ervinha que dá no mato, no cerrado assim, ele sabe 
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fazê pá curá pereba. Tem um, um, um dentista lá em Vianópis, mió 
dentista que tem lá , o Zeca mais a Maria aqui conhece, ele é muito 
boa pessoa, o pai dêles tem faizenda aí. Ele tem uma minina que agora 
tá moçona, ele rivirô Goiânia todinha, todo tipo de médico pra minina 
toda cheia de pereba assim, nas perna, no corpo todim, de tudo, cheio 
de furungo, aí um primo dêle falô pra ele assim: “Ariovaldo, vai lá no 
Zarico que ele vai arrumá um remédio procê, e a Carolina sabe, pruquê 
meu mininu tava cuma perebinha na cabeça e ele feiz um chazim de 
nada e sarô. Aí ele foi lá, lá na casa nossa em Vianópis, conversô cum 
ele, tudo inquanto  é remédio de fazê assim, por isso que ele fala que é 
das famia das pereba; mais ocê tem que mudá o jeito de fala! Num pode 
falá assim, das famía de pereba não! Ele sabe fazê sabe, ele conhece 
os remédio tôdim, ele faiz e toma e sara mêmo. É, é, boizin, cêga-zói, 
mama cadela, cêga-zói, é mamacadela, Pé-de-perdiz, tamburi do campo, 
ele sabe tudo! (Nilia) 

Boldo baiano Vernonia condensata L.

Boldo baiano eu uso ele pra banhá, pa bebê, mode estâmbo, estâmbo, 
quano come arguma coisa que tá sintinu mal, sabe? tá maigoso, pa banhá 
tamém ele é bão até! Quano tá cum dor ni junta assim a gente coloca ele 
pra frevê sabe? e banha, cum salzin pó pô um poquin de alco. È a fôia; 
não, esse é casêro, esse é pranta casêra. (Divina)
Aquele grandão? Do pezão? (Geraldo)
O boldo baiano, aquele é bão; assim, si tivé com o estâmbo rúin, si tivé 
assim... si a gente come arguma coisa e sentí que feiz mal, aí toma, né?! 
Isfrega ele assim, põe nágua fria e toma. (Nilia)
Nun é que eu tem dêle ali! É aquele pezão... (Geraldo)
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Bunia

Bunia né? dá no brejo, dá no brejo e, ele dá assim uma bananinha né? 
a gente usa pra fazê pó pra sinositi, toma tamém mode dore, se tivé 
sinitinu uma dor um gais, a gente iscarda e bebe o chá. Eu fiz pa minina 
lá di Silvânia ela nun quis. Não; ele dá bananinha, é, é cherosa. Se eu 
nun isquecê eu pego procês depois eu acho que tem um pé ali. Esse 
dá no brejo, é. Assim, tipo dum cipó, assim vai andano, andano e dá 
aquelas...é...Bunia, ah, a bunia é bão pa faizê chá. No mato, no mato, 
é bêrano os corgo, mato, é assim mato, bêrano corgo, lugá fresco, ela 
gosta, bêra de ristinga, aquelas grota de bêra de ristinga. Gosta dimais. 
Essas ristinguinha que dá nas bêra de grota, essas grota fechada ela dá 
dimais mêmo essa minha eu fui buscá lá na bêra da grota, aculá tinha uma 
muda eu peguei um gaio e truxe. É de ristinga, ristinga. Não, ristinga é 
a bêra da grota, do mato, dá um matin na bêra da grota, então nois fala 
aqui ristinga. É. (Divina)
Será que é o, a Bunia? Bunia, a bunia é uma bananinha. Aquela que o 
Zeca tem aqui ó. Uai! Daquela veis que ocêis viero aqui e levaro a muda, 
nun pegô não? Ela num tem, ne zeca? Ela gosta de ficá num lugá jogano 
água direto, bunia é, muda de bunia. Ah... bão pa fazê xarope né? É, si 
tivé gripada, fizé o chá dela, e pra nun dá prumunia né? É da fruita, da 
bananinha. É não, essa né não. (Maria) 

Butica intêra Rôrea induta Planch
Esse eu nun vi não, eu tem que vê ne? mode de vê se eu cunheço, que 
asveiz a gente cunheçe prum nome os ôto cunhece pu ôto ne? (Divina)
Não, eu nunca uví falá. Não, nunca vi, cê tamém não né Zeca? (Maria)
Nunca vi não. (Zeca) 
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Cabelo-de-nego Ôratea sp.

Aquele ôto de banhá lá, é de cabelo-de-nego. É, pra banhá, machucado, 
firida, se tivé arguma firida, ele cicatriza. A fruita dêle a gente come, a 
fruita dêle é bonita e gostosa. Ele nun tem dado muito, não, terminô esses 
dia de dá fruita. Quem tem pobrema de... assim... Quano tá... muié que 
as veis tá disregulada, usa cabelo-de-nego. Muié que tá discontrolada 
de mestruação essas coisa, aí usa o cabelo de nego né? Mais é muito 
deferente... Não! Dá uma tôxa dura e flôre né? A frô dela assim dá uma 
frô bem mais miúda, e todo mundo usa, e ela é boa pro coração tamém, 
a casca dela tamém pro coração; mais é isso aí mêmo. Agora, agora 
deu um jeito. Esse aí dentro tava mais grande. É, e agora, no lugá disso 
aí agora daí dá uma toxa de..., vai secá e faiz uma toxa de cabelo, esse 
cabelo, pega, iscarda e vai e bebe. É pressão arta e... É! isso aí vai secá 
e virá um cabelo duro, tipo cabelo de nego né? Igual o meu mêmo né?  
Fica assim, (mostra o próprio cabelo) pretim e duro, si pegá nele assim, 
até mei desmancha, e pega e toma um chá pra bebê... Nois bibia disso aí 
era muito, ele é bão pro coração tamém né? E tem dêle aí... Aqui mêmo 
nesse mei tem; mais no mato, lá aonde a dona Oiga me viu acha dêle, 
lá aonde o Zim mora, que crescêu mato, pra gente vê até o Lobo pegô 
tamém que queria bebe a casca. Do campo. A casca. Não, pa bebê. A casca 
dele pa hemorragia, coração essas coisa assim... É pa coração. Que tem 
muitas coisa assim que o povo chega emcima de mim. Conhece pimenta? 
Aí vô lá e pego e eles carrega. O cabelo-de-nego é bão po coração, pa 
hemorragia. (Divina)

Acervo Flora do Cerrado
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Café brabo/negramina Casearia sylvestris Sw.

Esse café brabo que ocêis fala, aqui pa nois ele é negramina, cêis cunhece 
negramina? E aqui esse café brabo, que esses tempo passô na televisão,  
pa nois aqui é ôto nome, é negramina. É, nois usa a raiz pra rematiso, usa 
a fôia pra assim pro banho tamém. Passô na televisão ele sabe? eu veno, 
é esse que nois cunhece aqui ó! Ele dá assim um cafezin mêmo tipo duns 
café assim de carrerinha ne? é memo jeitin, é negramina aqui memo tem 
dela memo. É um remédio é bão pra rematiso, coluna. Não, a gente ranca 
é cum a raiz, e agora, a fôia é pa banhá tamém. É pa neivos. (Divina) 

Cagaita Eugenia dysenterica DC.
Nois conhece por cagaita. Cagaita é... ele dá uns ispim assim, ele é grosso 
de ispim. Não, só a fruita dêle que nois toma, que é pra remédio. A fruita 
dêle é bão e tem muita coisa, vitamina; se tivé muito mininu duente, 
arguma coisa, trais come, os mininu gosta de comê, é uma fruita gostosa, 
daí uma fruita, esse ai mêmo. Eu cunheço o pau lá Zezim! E a fôia, essa 
fôia mei rasgada. Tinha madera roxa no meio, ela é de chimarrão.  Eu 
nem sei o nome dela, é árve do campo. Pra quem tem probrema di, assim 
é quano tá, muié que asveis tá disrregulada sabe? A gente usa cabelo-de-
nego. Mais... Ah! Não, assim, muié que tá disregulada. (Divina)
tomá dele não. Esse aí não pode. O bão é da fôia cumprida, istreitinha, 
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Caínca Chiococca alba L. Hitchc
Cainca eu cunheço. Cainca nois usa aqui pa banho, pa bebê, dor de dente 
né? pra dore, nois usa cainca, pa dor de estâmbo, dor de estâmbo ele é 
marguento, ele é bão pa diabeti, toma pa diabeti, rapa ele rapa assim um 
poquin ele é marguento, bem margoso; não, é a raiz; não, não, a fôia é pa 
banhá, ranca e banha; pa dor de dente nun tem mió, a gente ranca assim 
tudo a faiz, mássa, põe pra frevê, e dá um banho e toma um chá, nôto 
dia nun tem dor de dente não, meu mininu nun gosta dele não hr, hr, hr. 
Ele dá no cerrado assim tamém, ele é deste tamanzin ó? E tem dos dois: 
tem do grandão que nun usa e tem do piquininin; é, bem piquininin, bem 
baxotin, não, dá uma raiz até grande, mais é piquininin. A caínca nois usa 
pa dor de dente, pa dor, coíca, essas coisa, né? Pa dor na barriga. Ela é 
marguenta. Ela dá piquena, piquinininha. Tem das duas, da grande e da 
piquena, mas nois usa da piquinininha, dá mais piquinininha. Ótima! Pa 
verme tamém é bão, tem muita vitamina, eu pego aqui é o ramo. Pode 
usá a fôia, a raiz, mas ela é muito marguenta, né? (Divina)

Cajuzin do campo Anacardium othonianum Rizz.

O cajuzin do campo nois toma pa pressão alta, agora tão tomano até do 
grandão ne? pa pressão alta, é... tá tomano; não o cerno, o cerno do caju, 
ai nois tomava do piquininin, agora, eu já tomei até do grande! Ah, eu 
sô dumingo 
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Canafixe Costus spiralis (Jacq.) Roscoe

Canafixe, a canafixe, pa quais tudo eu faço remédio, assim, chá de 
canafixe, é bão pra calô na bixiga ne? pa urina, pro rins, pressão alta, dore 
no coipo, quais todo o chá queu faço eu põe canfixe, tem até prantado 
aqui numa lata; é no brejo tamém, é a caninha, uns fala já é a cana-de-
macaco né? e eu falo canafixe; a cana-de-macaco com canafixe é uma 
só! Canafixe é pros rin, probremas de rin. É a maderinha, a caninha. É 
pa hemorroida tamém. (Divina) 

aventurera sabe? quano eu sei que é bão eu vô la e...A minina ali tem um 
livro de coisa assim mais tem muita coisa, eu vô pra lá assim, tem dia 
que eu tiro o e vô pra lá pra mode nois intendê arguma coisa procêis sabê 
esses pobrema, eu cunheço as pranta ne? e eu vô pra falá pra quê que é 
e para quê que nun é; que ela é intidida, um dia eu quero que ocêis vai 
lá pramim. O cajuzin nois usa pa firida de cobra, pa banhá machucado. 
(Divina) 

Calipi Eucalyptus sp.
O calipi é bão pa constipação, dor de cabeça, dor de dente, dor de uvido, 
a fôia, Dona Oiga. (Divina)
A fôia do pé de calipi é bão pa febre, né? Esse aqui nun pode bebê 
dele não,  tomá dele não. Esse aí não pode. O bão é da fôia cumprida, 
istreitinha, né Maria? Agora, desse aí é da fôia larga é pa enfeito, nun 
pode tomá dele não. (Nilia)
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Capa Rosa Neea theifera Oerst.
Não, capa rosa é ôto tipo de coisa. (Zé)
Mais nun é que esqueci o nome dela, mais tem! Tem isso aqui mêmo! 
(Divina)
Tem! ( Zé)
É, sempre perto dessa árve tem um cupim no pé, quais todas ela, a gente 
passa dibaxo se tivé piqui... Não sai de jeito nenhum. (Divina)
Perde mêmo, perde a memória. (Zé)
Não, a gente usa mais prá argum banho, coisa assim, sabe?  pra remédio 
não. Capa Rosa?  Cunheço. Eu já vi os meus mais véi falá isso, quem 
pegasse passá dibaxo dum pau de Capa Rosa pirdia a memória né? Mais 
eu mêmo nunca acontecêu isso comigo não! Que eu já andei dimais no 
campo, passo, dibaxo de Capa Rosa, e eu óio pra riba e ninguém nunca... 
Ela é uma árve, ela é uma árve assim, assim do tamanho dum pé de goiaba 
grande, e ela tem a fôia grande tamém. É verdinha. Não, é diferente. A 
fôia dela é redonda, né não? A fôia dela é meia redondada e a madêra 
dela é molinha. É...é, não, ela é do tamanho dum pé de goiaba grande, 
tamanho disso aí, só que ela gosta de dá é em mei aberto. É..., meus mais 
véi falava, mais eu, comigo nunca acontecêu não. Não, faiz tempo que 
eu nun vêjo, pruquê o povo cabô cum o cerrado e ela é do campo né? 
Capa rosa é a que passa por baxo dele e vareia. É capa rosa. Os mais véi 
falava isso. Teve uma muié que ficô aí, num fala mais. Tem uma época 
aí que... nessa época eu  era minina, nem notícia. Ela usava um pano na 
cabeça, uma bengala, nun foi achada. Na caçação, nunca achô. Nunca 
achô nem a bandolinha dela. O cachorro ficô, nun acompanhô ela. Eu 
cunheço. Ele tem as foinha gorda; foinha gorda e a madêra dele é madêra 
atôa, nun vale nada. Ele é bão pa caxuma. Eu cunheço, tem dele aí. Aqui 
nun tem por aqui derrubaram e quais nun tem mato.  (Divina)

Capinês (Spiranthela odorantissima A. St.Hil.)
Capinês, que fui eu que fui lá concêis e mostrei ele, capinês, nois bebe, 
toma ele pa gripe, feibe, pa varizi, e banhá tamém! Lá no cerrado, aquele 
cerrado que nois andô lá aquele dia, tem dêle é muito! É piquena, dá um 
capinzin...se eu nun mi ingano eu tenho arguma foinha aqui tamém; usa 
tudo, ranca ele lá e usa, o dia que ocêis vim cum tempo nois vai vê lá, 
tirá as foto dos montin. Esse aqui é pra varizi Capinês é bão pra varizi! 
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Bebe tudo, pra banhá. Eu vô descê aqui im baxo pa pegá, é bem aqui 
mêmo. (Divina) 

Carapiá Dorstenia asaroides Gardn.

Carapiá, né, Maria? assim um hortelã, alevante, essas coisa assim que 
é bão fazê chá. Tem muita fôia fresca assim que não pode! Assim, tem 
muitas coisa assim que é da natureza fresca e não pode tomá... Carapiá 
é pa gripe. Bão dimais. Nois tem ele, minha mãe usava até torrá ele. E 
massava, é mais é bão dimais, tive assim gripado, faiz aquele chá, massa 
ele e põe e adoça, é bão dimais o carapiá, nossa, é uma beleza! Isso. Ela 
é baxinha assim, baxinha assim chatinha no chão. (Nilia)

Carni-de-vaca Rôpala montana Aubl.

Acervo Flora do Cerrado
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Uhum... nois usa pra infrecção, firida de cobra, essas coisa assim. Não, 
toma, bebe e banha. Uhum, é isso aí mermo, agora ficô miúda a fôia. 
Agora aparecêu um rabo... Todo mundo pega essa aqui, tem um que 
tem... pega e... a casca, uhum. Uns chama de pau cachacêro, otros fala 
carne-de-vaca. Ele é bão pa coluna, ele é bão pa infrecção. As fôias pode 
tomá um banho, pode bebê, né? As casca tamém. Eu gosto de í no pau 
e tirá as fôias. A casca é mema coisa de tá cortano uma carne mêmo; na 
lua cheia! (Divina) 
Carne-de-vaca? É eu sei, eu sei que tem esse trem mais nunsei pra que 
que é não. Tem no meio do mato, mais por aqui agora cabô. É, é arta, é 
uma varona. Cabô, por aqui nun tem mais não, derrubô os mato tudo, 
nun acha mais nada. Hã? Nunsei. (Nilia)

Carobinha Jacaranda decurrens Cham.

A carobinha nois usa ela, nois toma, pa tomá banho assim... mode de, 
muita coisa e, toma tamém chá, carobinha. Aqui dá muito, aqui pra cima 
dá, é no cerrado, é no cerrado, no campo aí pra cima. É a raiz, é a raiz, e 
fôia, tudo, é pra chá. Carobinha é da famia das pereba tamém, é, junta ele 
com esses adijunto, é carobinha, japecanga, velame, e um tal de boizin. 
Nois usa tamém pa dor de cabeça, cortá a febre. A raiz. Pa dor no peito 
tamém. Faiz o chá. (Divina)

Carvoêro Sclerolobium aureum (Tul.) Benth.
O carvoêro aqui nois nun tem muita coisa cum carvoero não. Nois nun 
usa carvoero não, só memo pra madera, tira a madera ne? faizê ceica de 
arame! Carvoero nois nun usa muito não, só pa tirá madera. (Divina) 
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Casca d’anta Dryms winteri Forst. 
Casca d’anta ne? é pra dor de estâmbo, pa diabeti, é a casca, dá assim na 
bêra de mato, e é tão difíci dona Oiga, que aqui eu sei duns treis pau, se 
nun tivé cortado pruqê os povo corta ne? e eu fico maicano aonde tem; 
que eu nun gosto que corta, mais na casa de um irmão meu nun corta 
não! Meu irmão nun gosta de cortá assim pranta, eu já fui lá tirei casca lá 
ne? pro Erlindo; ele nun corta não ele fala assim: não, esse aí tá maicado 
eu nun vô cortá não! Eu uso a casca, e é bão quarqué um pó toma, bão 
pro estâmbo, bão pra dor de cabeça. Casca brancá é pá..., é pro, estâmbo 
né? O que nois usa ele aqui, eu nun cunheço e ocê tamém não. (Divina) 

Cebolinha branca Allium ascalonicum L.
É esse áio sativo, e cêbolinha branca ela nun ficava sem esses dois. Aquela 
cêbola , cêbola branca daquela miudinha ela nun ficava sem ela nem! 
É bão pa dor. É da horta, a gente pranta né? Então ela prantava a horta, 
quano era tempo de rancá, ela rancáva na lua certa pra não carunchá 
e guardava. E tem época de prantá e de rancá né? É na minguante né 
Zarico que pranta? É. Pranta na minguante e cói na minguante. É pra 
nun carunchá né, pra nun xoxá, nun ficá assim rúin, minha mãe diária 
tinha esse trem. É bão dimais pa cóica, é bão pa gripe tamém, é... é... 
uhum. (Nilia)

Cega-zói Zeyheria montana Mart.
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Qual é esse? esse nun se pegô! Tá aí, já. A raiz, a raiz... tira, corta a raiz 
e maceta e põe pra cônzinhá, a hora que soltô o aroma todo daquela raiz, 
tira a raiz e joga fora, côa, que fica muito assim... mais tem que massá a 
raiz! Côa, e torna voltá no fogo, e põe açúca, que vira um amargo danado, 
então, põe o açúca e vai porvano, quano dá de ponto de bebê, que aquilo 
dá uma engrossada, que acha bão bebê, ai pode descê do fogo. E põe... 
dêxa isfriá, põe na garrafa, pode pô na geladera, mais é imbaxo! Nun 
tem pereba que güenta não! Tem algudãozim tamém, é da mêma famía 
das pereba, é a raiz... (Manuel)
Cêga- zói? Eu te mostrei isturdia. Cêga- zói é um ramo branco que tem 
aqui. Ele dá uma semente chata assim né? Cêga- zói é da famía de fazê 
chá pa, é, pas pereba. Esses furungo que sai, pra pereba é bão dimais. 
Raiz, raiz é. (Nilia)

Chapadinha Acosmium dasycarpum (vog.) Yakov.
A chapadinha nois usa pra esgotação, sabe? Se tivé assim cum dor de 
cabeça, saino sangue do nariz; nois usa chapadinha. E é bão, viu! Minha 
netinha ali ó, netona hoje, usava menina! No nariz. Meu fio mêmo, o 
pai da menina, usava tamém, eu nunsei, eu penso que foi... cresceno 
...cresceno daquele jeito o mininu foi só usá a chapadinha cortô, agora 
a fia dêle mêmo pobrema, usava tamém, cabô! É a casca, nois pega a 
casca e cozinha, e toma o chá. (Divina)
Chapadinha? Essa ai eu nunsei não. Chapadinha é do campo, é do 
campo. É, chapadinha é um pau. Amarga treis dia de viage... (risos) Ela 
amarga treis dia de viage, a casca dela. Que serventia que ela é Zé? Uai 
a Chapadinha eu cunheço ela pro, o serventuário dela é tirá a raiva. Não, 
pa pessoa nunsei se usa bebê não. Não. As veiz uma criança tá magrinha 
dimais nun faiz nada, nun engorda, né um cavalo, uma vaca, então tira 
aquele entrecasco dela e rapa, e pode até torrá. O bão dela é torrá. É, 
dispois mistura o sal e põe lá. E hora que ele vai lambê o sal, lambe 
tamém junto. E aí ele engorda. (Nilia) 

Chapéu-de-côro Echinodorus grandiflorus Cham. & Schlecht
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Chapéu-de-côro é pa coluna, pro estâmbo, quano vai isqueceno muito, 
pa bixiga, pa pobrema de rins, nois usa direto assim eu sempre eu tenho 
quais direto um tanto assim, assim pa usá, uma hora qué um qué um chá 
eu pego e faço. Dá no brejo, dá um chapeuzão memo, essa semana eu 
peguei com a muié. È a fôia, é a fôia, uma foiona que é um chapéu memo, 
nesse tempo assim quano tá chuveno ela é bunitona, nesse tempo até o 
gado vai lá assim e come, parece que eles acha é bão, e é um amaiguin 
assim muito pôco, e é um chazin gostoso, se a gente tivé isqueceno assim 
toma o chá, bão dimais! Eu gosto de chapéu-de-côro. E o povo precura 
tanto! Mais precura! Eu pego muito assim chapéu-de-côro; até pro 
cruzêro afora vai sacada pa toda a banda ai, o povo vem aqui: a Divina 
cunhece, roda, roda, a Divina cunhece, eu encho um saco e mando pra 
lá. Chapéu-de-côro é do brejo. É bão pa morróida. Pra pobrema de rin, 
cabeça, tontêra de cabeça, pressão arta, nois usa. É a fôia, chapéu-de-
côro é a fôia né. (Divina)

Coité Crescentia cujete L.
Coité, nois nun tem muita sirvintia po coité aqui não. Não, pa bebê 
assim não, só memo a gente faiz e as cuinha né? In casa, faiz as cuinha 
assim  pranta assim, é pa fazê as cuinha, toma água, aquelas cuinha de 
coité, eles fala assim que o coité é bão,diz que é bão pa tomá água no 
coité mode istreitamento né?diz que é bão bebê água no coité, toma 
leite, contra istreitamento, a gente toma água nele né? dêxa ele assim 
na vasia de água pa gente pegá, mais de primero dexava, agora os mais 
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novo dagora nun usa isso não, mais de premero a mãe tinha um dento de 
um balde d’água, pa vê o cherin, a gente tomava aquela água quaquêle 
cherin do coité. Eu tem aquelas cumbuquinha, eu tenho muitas cuinha de 
coité. Mais hoje se ocê põe aquilo dento de uma vasia de água ninguém 
que bebe não! É ne? hoje as coisa é tudo deferente, só a gente mais véi, 
mais, os mais novo de hoje qué nada não. Coité nois usa dele pa fazê 
uma vasiinha dele, bunitinha; dá uma taçinha assim, né? Nois usa ele, 
essas coisa assim. Essa aqui é uma cúia de coité, ó!  (Divina)

Comigo-ninguém-pode Dieffenbachia picta Schott.
Pois é... e tem... Eu nunsei não! Diz que ele é muito bão, né?! A arruda 
tamém, diz que a pessoa tem que tê ele em casa, né?! Diz que bem na 
frente assim, assim tem que tê ela, assim, do jeito que a pessoa vai 
chegano e vê que tem aquele pé! E eu já pelejei com essa arruda lá em 
casa, lá em Vianópis tem... Comigo-ninguém-pode? Não... Ah..., comigo-
ninguém-pode, ah, vô falá pa sinhora eu não, a gente fica até sem graça 
de falá um trem desse né, mais a sra. tá perguntano, diz que é bão quem 
tem esse, esse ramo em casa principalmente assim na chegada, diz que é 
bão pa mode as coisa esquisitada, as coisa rúin sabe? É, lá em casa, em 
Vianópis eu tenho, aqui eu nun tenho não. Tem um pezão lá na área em 
casa. Comigo-ninguém-pode. Uhum...é.  diz que é bão a gente pô assim, 
ai desculpa, eu não enxergo. Onde tem esse pé comigo, lá em casa? Hã? 
Uai, na berada da área, na berada do barracão, dos tanque. (Nilia)

 Congonha do campo  Palicourea rigida Kunth; Congonha de bugue 
Rudgea virbunioides (Cham).Benth. 
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Congonha do campo e congonha de bugue. A do campo usa só banhá, só 
pa machucado essas coisa, nois nun usa pa tomá ela não, mais a gente vai 
lá quano tivé essas coisa... machucado assim ni gente, no animal, arguma 
coisa, a gente vai lá e busca, uma fôia bem grande aquela que a sinhora 
tirô a foto aquele dia lá no cerrado, aí banha criação, e banha tamém pa 
machucado, agora congonha de bugue é bão pa pressão, coração, tivé 
inchado assim fô rúin. Ele é cumpanhêro do creme. Ela é diferente, ela é 
piquinininha, uma foinha bem impoladinha, tem uma sacada aí; depois de 
seca, eu gosto de fazê chá das fôia seca. Ihsci! Ela é bão pa tontêra, tivé 
dano tuntura, e é mema coisa assim, freve ela, assim ela fica marelinha, 
pega as fôia assim sóca dento de uma água assim numa aguinha morna 
e dêxa, e toma a água, é bão pro rins, bão pra pressão alta, não, dela é só 
a fôia. Um dia que ocêis vim cum tempo nois vai lá... ocêis oiá la, tem 
uns pezão la dá pra tirá foto la dona Oiga, tá bunito! Que é mais na bêra 
dos córgo né? Ela dá assim ni bera de... aqui memo vai tê ó! Ela dá assim 
ni bera de córgo, ela dá assim im quarqué lugá. Ela dá ni mato, ela dá ni 
cerrado, ela dá la po campo afora, ela dá im quarqué lugá. Aonde nun tá 
dismatado assim tem dela im quarqué lugá. Vamo vê se nois .... Vamos 
lá, congonha, nois toma pra pressão arta sabe? É, nois tá caçano, eu tô 
intirtida conversano... É... Pode sim... É simples, é só frevê umas quato 
fôia grande, cada foiôna grande! é do cerrado né?  pega umas três fôia 
grande assim, a gente enxagua e põe pra frevê, nun dêxa frevê bem a água 
não. Marelim...é só tomá né? E ele é bão pro rin tamém né? Pobremas 
de rin tamém... Esse ai ó, vem gente lá de Goiânia buscá aqui... Se a 
sinhora fazê xixi marelim não incomoda nun, tá lavano... Esse aí a gente 
toma ele... pricisa de vê. Eu tomo ele diária. Nessas bêra de estrada tem 
cada pezão verdimmm! ela  chega brilha essa fôia ó.... Esse aí, esse aí 
meu marido sabe. Antes nunsei se foi onte ô se foi antes de onte ele tava 
tomano chá de fôia de congonha. Congonha eu tenho um pé ali né, veiz 
inquano eu vô lá e faço um chá e tomo. Uai, ela dá no mato, dá no campo. 
É, dá no mato, dá no campo. Não, óia, eu mostrei pa Dona Oiga aquela 
veiz que ela veio aqui, eu mostrei pra ela bem no arame alí ó, a sinhora 
lembra dela? É a congonha. Congonha-de-bugue. Congonha-de-bugue, 
é de bugui. É, nois fala ela aqui assim. É bão pa pressão tamém. Não 
nois fala bugui, não, então é bugui. É a mêma coisa né? Uai a diferença? 
Congonha de bugui é o nome da árve. É o nome da árve. Tá falano assim, 
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pa usá, pra que que é bão? É pruquê as veis, o Zeca fala assim, pega uma 
fôia de congonha pa mim, eu falo assim, congonha de bugui? Ai eu sei 
onde, é ali. É congonha. É mais é um pé só, um só, não, é uma só. A fôia. 
Nun é a fôia. É...é... Congonha de duas,né? Será que é da congonha... 
Nois usa das duas aqui. A grande nois banha né? A congonha-di-bugue 
nois toma, prá pobrema de coração né? Pressão ô essas coisa assim, que 
nois usa várias coisa assim, duma coisa só, e juntava das dôta e nois usa 
duma veiz. Assim nois usa os remédio. Nois usa aí a congonha, tem a 
congonha-di-bugue, né? E tem a congonha grande que é essa que nois 
usa pa banhá, pa machucado, arguma das, arguma coisa, sabe, nois usa 
da ôta tamém. Elas é de duas. É...di bugue a do mato e  a grande, a ôta 
congonha é a do cerrado, ela é amarela , ela já apanha e ela já é mei 
marela e essa que nois usa de tomá ela é verdinha. Toma pra pressão 
arta, tirá cansêra do coipo, né? Nois toma essa congonha-di-bugue. Ela 
é muito usada, nois toma, vizim toma, todo mundo usa dela, né?  Muita 
gente que usa dela. É pa cansêra, tontera, quem tem tontera toma né? Eu 
quais mêmo nun tomo, por que chá casêro assim faço pros ôto. Eu faço! 
E junto muito, assim! E faço a congonha é... junto muito assim essas 
coisa assim, sempre dô assim... pa cansêra, vista cansada né? E tontêra. 
Incrusive o Zeca usa dela é muito, da congonha. Aquela doradinha na 
mão, ele usô muita congonha prá tontêra e ele sarô. Ele fala que aquela 
lá é boa até pra bixiga, né? (Divina)

Cordão-de-frade Leonotis.nepetaefolia (L.) R. Br.
Cordão-de-frade eu uso é ni garrafada, faço chá pra neném tamém pa 
dor de barriga, pa gente grande, pa neném, uso cordão-de-frade. É pa, pó 
tomá né? É pra muita coisa D. Oiga. Ele é bão po estâmbo tamém né? 
po estâmbo, pa gastriti. Não, ela dá uma raiz né? sinhora conhece não 
né? sinhora  conhece? Ele dá uma raiz e a sinhora ranca e puxa assim 
sai uns nolin sabe? É aqueles nolin que a gente usa, aqueles nolin assim, 
a gente usa, pode quebrá umas treis baginha daquela e fazê pa tomá; 
quarqué um pó tomá, nun faiz mal pra ninguém. Esse aí... Esse é raiz. 
Ele é pra garrafada tamém, pra mininu, pra criança nasceno dente, tudo 
eu dava isso ai ó .... diarréia... pode rancá lá que....se tivé com febre... 
ele é fresquim... gostoso, docim a raiz.... (Divina)



74  Olga Cabrera e Alexandre Martins

Creme Oxalis hirsutissima Mart.
O creme é pra cansêra, pra fôlgo rúin, pressão alta; o creme é o mais 
necessário que nois usa ele aqui, a região toda aqui usa, quano nun tem 
eu vô buscá onde tem, uma sacada, todo mundo usa, aquilo é bão pro 
fôlgo ne? quem sofre assim do fôlgo, e bão pro coração. É bão pra, é a 
fôia, e a fôia que usa. O creme é pa, pro coração né Zeca? É um ramim 
assim ó, coração é a fôia ó! É a fôia, panha a fôia dêle, faiz um chazim 
e bebe, a gente conhece ele de creme, ele é um ramim assim marelo, dá 
no campo. É em quarqué época. É fresco, ali tinha uns pé ali, mais o 
roçado de pasto rancô ele. (Divina) 

Crixá 

Ele dá assim muito e ni, ni arguma terra, nué toda terra não, mais aqui 
tem dele, puraqui perto tem dele, dá umas bage, a gente usa aquelas 
bage né? Faize um pó cum... freve tamém, pa isso que a gente usa, as 
semente, as bagé, é. É uma árve, dá uns baguin assim quano tá madurano 
é vermeiona assim umas bajona, aí ela abre assim tira a semente; dá no 
cerrado é. Crixá é do campo. A gente usa... Conhece! Tem muita gente 
que usa a casca dele. A casca dele que é boa po coração, boa pa muita 
coisa, mas eu uso ele é mais a semente da baje, pa fazê pa mininu, pa 
fazê um pó assim. Pa fazê uma coisa pa mim comê, se tivé uma paçoca 
assim, ele é pa verme. E ele dá lá ó dona Oiga! Que lencima mêmo tem 
um pé, e ele dá umas baje mais linda! Ele dá assim tipo um minduin. A 
sinhora com a mão no mato, a sinhora pega lá e come. A sinhora pode 
pegá umas penca lá, que ele dá de penca, assim ó! E pode tirá a casca 
no pau tamém pa bebê. (Divina)
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Croá
O croá é dá assim tipo dum cipó e dá assim tipo dum salamão assim ó? 
Ele, quano ele madura é a semente eles usa é a semente, é bão pra animia, 
muita coisa! Eles faiz chá tamém, bão pa neném, quarqué um pó tomá. 
Uhum? Dá uma pranta vai longe, vai alta, lá no mininu ali tem muito, 
que ele gosta de subi num pau assim sabe? Tipo dum cipó, e lá ele dá, 
ele é muito bunito, dá assim tipo dum salame, cê vê, parece um salamão 
assim ó? Ele dá assim ó? Muitas semente, cê mêmo faiz um chá, Ihh! 
Mais, é bão dimais, trûxe até semente, direto eu tem. É chá, ele faiz né? 
Junto com a semente do barú, bão pa verme, é. (Divina)

Curriola Pôteria ramiflora Radlk. 
Curriola, a gente conhece né? As veiz é uma deferente que aqui a gente 
trata por curriola né? Essa graviola que a sinhora tá falano... Uma fruita, 
ela dá uma fruita, mais eu não tenho cêrteza do que a sinhora tá falano, 
né? Ela dá no cerrado. E nois usa a madera dessa que a sinhora falô 
graviola, nois fala curriola, pa verme, é bão pa dá pa mininu assim... Chá 
pa mininu. É curriola nois fala, né. É... Nois fala curriola né Zezim? Ela 
dá uma fruitinha chêrosa, tipo dum chêro da mangaba, e come a fruitinha 
tamém, quano a frutinha tá madura come ela. É gostosinha. Pa verme. Que 
nois cunhece é! Pode até mais coisa, mais que nois tem cunhecimento 
é pa verme né? Nois conhece aqui por curriola, é um pau, uma fruita. 
Nois conhece aqui, nois fala aqui curriola. É, mais a gente nun vê esse 
pau por aqui né Zeca? não. Isso eu nunsei. (Divina)

Cuiezêro
Cuiezêro é memo pa, o povo aqui usa é pa fazê cuié de pau memo, essas 
coisa assim, nun tem sirvintia assim não, pa nois aqui não! Pois é, é o qui 
eu tô falano aqui preles, faiz gamela, é árve grande, pau assim dá bem 
grosso sabe? pa nois aqui asveis proceis tem arguma sirvintia, agora pa 
nois aqui é só memo pa isso, a gente fala o que é, proquê nun dianta ne? 
pa fazê gamela, pa fazê cuié de pau. Cuiezero é mêmo pa gamela e pa 
fazê, pressas coisa, né? (Divina) 
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Cura da pneumunia
Bate o sapêxe com a batatinha e mais o pindaibão, mais o fumo brabo, 
nun pricisa de ôta coisa não! (Divina)

Cura da hemorróida 
Pega o canafixe, né? Aí coloca imbaúba, sangra d’água, canafixe, eiva di 
bicho. Canafixe, a sangra d’água e a casca da..., daquêle tróço ali ó? Da 
imbaúba, é! E a eiva di bicho, se uni e faiz o chá; pó toma, que eu já fiz. 
Se quizé pô no vin tamém, põe no vin branco, no vin branco. E coloca 
no vin branco as casca. É... a casca; a sangra d’água a casca, a imbaúba 
a casca, a canafixe é uma caninha, e a eiva de bicho é um ramin que dá 
no brejo. É... quais tudo é do brejo! Parte de brejo. O chapéu-de-côro é 
do brejo, pode colocá, é bão pa morroida. (Divina)  

Cura da pereba
Nun pode usá coisa remosa né? (Nilia)
É, pêxe e carne de poico, nun pode não! Se cumê pode jogá o remédio 
fora que nun sara não. E piqui, tamém piqui não! Não, isso eu faço é 
esses remédio: é a casca da mamacadela, é a sangra d’água, passá né? 
Tem muito, tem várias coisa que a gente faiz, né? Tem uns ramin aqui ó! 
Aqui mêmo tem... pé-de-rolinha. Isso tá tirado aí tamém, essas coisinha 
piquena que agora nun tô inxergano aí ó dona Oiga! É, pé-de-rolinha que 
chama, ele é bão; se tivé cumas pereba dona Oiga, toma um banho, dá 
um banho assim, né? Pega aqui o carrapichin, o carrapichin cêis conhece 
o carrapichin? Que dá assim lastradin! Pa isso nun tem trem mió tamém, 
junta tudo e dá um banho, sabe? Tem um tal de marrapinto tamém, né? 
Junta tudo, e é bão e nun é só pa isso não! É bão pos rin tamém, pa fazê 
xixi, sabe? Pa limpá... Pega a raiz, ranca tudo cum fôia e tudo! Tudo, 
junta tudo. Eu faço aqui tem veis, aqui eu faço até duas, trêis qualidade 
de remédio aqui dona Oiga. Qué dizê, que a sinhora qué sabê os ramo 
que eu faço os remédio prá curá pereba? É... o japecanga, a carobinha, 
o argudãozin, doradinha, mamacadela, esses aí tudo é a raiz! O 
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velame, esses ai tudo é a raiz, o cêga-zói... É, eu nun tenho nenhum feito 
não. E tem a canela-de-perdiz, mais a canela-de-perdiz é pra banhá... 
(Geraldo)
O dia que ele vai fazê esses remédio é o dia intêro. Ele lava essas raiz, 
lava tudo, mássa, põe, cônzinha numa panelona grande, cônzinha, tira 
tudo, joga fora, côa, ai ele vai e põe o açúca e freve, dá aquele melzim 
aquele trem mais bão, sabe?! Ai ele põe nos litro branco e ruma pra quem 
encomenda. (Nilia)
É, é isso aí. (Geraldo)
O dia intêro, ele vai pro campo, fica o dia intêro rancano essas raiz... 
(Nilia)
Aí eu levo é um saco, pruquê vem com o saco chei desses trem. (Geraldo) 
Quano eu tinha minhas vista, eu ajudava ele, agora num dô conta de 
nada. (Nilia)

Cura da gripe
O alevante é muito bão pa gripe, o hortelã pimenta tamém. Ele é das fôia 
gorda assim, cheroso! O Pé-de-perdiz, o pererinha e o... O Pé-de-perdiz, 
o carapiá, o fumo brabo, o fedegoso, ranca a raiz, aí junta com a fôia da 
laranjêra e faiz aquele chá. E pó tomá toda hora. É a fôia da laranjêra de 
casa, a do mato é boa a frô. O fedegoso e fumo brabo, tudo é a raiz. É 
só a raiz. Tudo junto. Junta tudo, faiz o chá e toma. (Nilia) 

Cura dos Males do Estômago 
Cê vai contá como é que sentiu que bebeu o chazim que fiz. (Divina)
Eu tava cuma dor aqui assim, descê um queimor aqui assim em mim, 
sabe? No pescoço e pará na boca do istâmbo... e aí eu tava na casa dela. 
Aí eu queria í embora que eu quais não güentei, nossa sinhora! o trem 
tava dueno, ela foi mais o seu Zezim... eu vô fazê um remédio que eu vô 
te curá, ela feiz um remédio, uma veiz só, e nunca mais doeu, até hoje. 
Graças a Deus! [vizinho de Divina]
Não, era com vários chazim lá de casa, juntei muita coisa, dona Oiga. 
(Divina)
Nunca mais. Aí o que acontece, se nun tive água eu morro na hora.. só 
água. [vizinho de Divina]
E uso só uma veiz, esses dia ele passô mal lá em casa, e disse que tinha 
passado mal várias veiz, sabe? (Divina)
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Didálio/Pacari Lafoensia pacari A. St. Hil.
O didálio ele tem vários nome, ele tem nome de... de... pera í, dispois eu 
vô recordá. Eu chamo mais de didálio, eu falo mais o nome dele, dispois 
eu vô recordá os ôto nome. Dele é a casca. Freve e toma. A gente fala é 
didálio mais é pacarí, o nome dele é pacarí, é pacarí, é, mais eu falo ele 
é didálio. Eu uso ele é junto pa fazê um remédio dele, desse pacarí. No 
cerrado, poralí memo tem assim, é árve nun é muito grande mais dá um, 
árve até... Acho que esse aqui se chama didálio, didalio esse aqui. Eu 
queria achá um pé grande... Cêis vai lá na Nenê, cêis vai lá? Ocêis vai 
lá e cêis tira o foto dum pé que tem lá, atráis da casa dela tem um pezão 
bem arto, bem bunito... Didálio, que eu falei, pode escrevê aí... Didálio. 
É... cêis tira foto dêle pra vê o tanto que a árve é bonita. É a casca. É 
uma árve grande. Quano ocêis chegá nun isquece de tirá não, tá bunito, 
capais que ele tá de caxim, uns fala que ele é sino, que ele dá tipo uns 
sinim sabe, mais o nome dêle é didálio, e ele é bão pro estâmbo, sabe? 
Tá cum dor de estâmbo assim, toma um chá, ele é gostoso dona Oiga... 
O ôto tamém caiu lá..rs..rs. Didálio é gastrite e dor no estâmbo.(Divina)

Que tem que ter água assim sabe, nun tem noção de remédio que tenho 
que tomá assim ó, é só tomá agua assim ó, um golim, um golim... Até 
a dor passá sabe, até a dor passá. E, cabô. Quano eu trabaiava na ôta 
fazenda, na ôta fazenda lá, um dia desse assim ó, eu tava debruçado em 
cima dum arreio assim e aí tinha uma ôta vizinha nossa assim, vino na 
bêra da estrada e eu pedi pelo amor de Deus me arruma um copo d’água 
aí pra mim, foi, senão eu nun güentava cabá de chegá em casa, sabe? 
Tomei e cabô. Um dia fui na casa dela nois mora ali, mora pertim, vizim, 
falei: vô lá passiá. E conversa vai, conversa vem, ah, vô embora, nun 
tem água... Aí a dor atacô aqui assim, na boca do estâmbo, aí pronto, 
enquanto eu nun tomei água nun passô. Aí ela foi e feiz um remédio prá 
mim, ela levô em casa prá mim, fui tomano dela, todo dia, cortô. Então, 
foi muito bão sabe? [vizinho de Divina]
Graças a Deus, desse modelo já tem vários tem sarado. Graças a Deus, 
primêramente é Deus... (Divina)
Muito bão, muito bão. A gente tem que tomá com fé, se não tivé fé nun 
adianta. Se nun tivé fé nun adianta, né Divina? [vizinho de Divina]
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Didale 
O negócio do didale, minha vó punha a criança assim na gamela , é na 
gamela. Aí vai dá banho ni criança punha ele nessa mão aqui e pegava 
o copim e faizia assim: tum, tum, tum nágua e faizia assim no imbigo 
do nenên assim treis veiz tum, tum, tum, no imbigo. É um copim , é 
um copim . Não não, é um copim de ferro, ele é desse tamanho assim, 
chamava ele de didale esse copim. Então ela pegava ele e faizia nágua 
assim, pegava esse copim que chamava didale e faizia assim nágua e 
batia no imbigo do mininu treis veiz tamém. Ele é um copim de ferro. 
É deve sê uma simpatia né, não eu era minina e via ela fazê isso, minha 
vó. (Nilia)

Doradinha. Palicourea coreacea (Cham.) K. Schum.

Doradinha pra rim, bixiga... É a fôia. É. A sinhora conhece, já ôviu falá 
tamém? Diz que é muito bão pra... E eu dei pruquê esses dias quano eu 
tava adoeceno eles falô...não pruquê a doradinha é muito boa... intão faiz 
uma panelada bebe e dá pras galinha...rs..rs. Coloca ai príncipe, vamo 
colocá uns que eu nun tô veno, mais eu cunheço sabe? Príncipe, bão pra 
gripe, febre, gostoso pra bebê, pra tomá chazim cêdo... é de horta, eu 
cunheço é muita coisa, muita coisa ..... tem poejo, hortelã... Doradinha, 
doradinha, pa muitas coisa tamém, pobrema nois toma doradinha, legal, 
doradinha. É, eu li com os ôtos lá em casa né. Pode i falano e bateno, 
nun pode? Aqueles formado cá. (Divina)    
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Eiva cidrêra de fôia  Lippia alba Brown. Et H.b.K.; Eiva cidrêra de 
capim  Cymbopogon citratus (D. C.) Stapf.

Eiva cidrêra é bão, né!? Prá pressão arta... é carmante... (Nilia)
Parece que tem de duas, né!? (Geraldo)
É... Tem duas, de fôia e de capim... Essa capim é boa prá... é carmante. 
(Nilia)
É eiva cidrêra tamém, né! (Maria)
É... tem eiva cidrêra que dá de fôia e tem a de capim! Todas duas é boa 
prá tomá assim... é carmante, é bão prá pressão assim se a pressão tive 
arta, tomá é bão pra baxá... Pra baxá né a pressão... É... o chá! Bate no 
liquidificadô tamém, toma... É usa! Ela é boa pra gripe, mas ela é boa 
pra pressão tamém! Pressão arta, ela é carmante... (Nilia) 
Cunheço. Tem de duas, tem aquela que dá pareceno um capim, e tem uma 
fôia, é bão tamém, é carmante. É as duas. A de capim principarmente. 
Quem tem probrema de pressão arta, pega aquelas fôia, bate no 
liquidificadô, ô então se não tive liquidificadô isfrega bem isfregado, 
freve uma água, põe, dêxa de infusão lá, friinha!Vai tomano aquela água. 
E o de fôia é bão pra faize drumí tamém. Eu tinha lá na minha casa, la 
na cidade, mas cabô né Jarico, o pé? cabô... E eu quero arrumá umas 
muda dessa, eu tinha dessa de fôia. É é, pode dá pa criança tamém. É 
muito bão. Eiva cidrêra , eiva cidrêra, é eiva cidrêra. Você tem aqui, nun 
tem Maria? Eiva cidrêra? Capim cabô, cabô? So tem fôia. Pois é, essa 
de fôia é muito bão, nossa! É uma beleza essa de fôia tamém. Eu usava 
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lá na minha casa, lá em Vianópis, eu tinha dessa, tinha dessa fôia, mas 
acho que as galinhas cabô cum elas.  Lá no Evano tem, tem? Aqui no 
meu mininu, onde tem a venda tem. É normal. É nem fria nem quente. 
É normal. É bão pa pressão, tamém controla, controla a pressão. Pode. 
Nun tem segredo não. Pode prantá, É...é. (Nilia)

Esporão-de-galo Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 
Ele é o remédio e tem o ôto que nun é, o leite dêle é assim salgadim 
e pinica, e o ôto, o ôto dá um leitim, mais pode usá que ele é bão prá 
varios pobrema pra infrecção, pobrema de rin; nois nun tóca assim no 
que é do brabo, sabe? É isporão né? Nois toma ele aqui tamém é muito 
bão pa coluna. (Divina) 
Como é que é? Isporão? Esse, esse eu nun , nun é aquele trem que ocê 
falô, papo de galo, não Zeca? Não... Que tem um ramo que dá no campo 
, dá um, um cipó , um cipó e dá um negócio assim, um galo, é uma crista 
de galo um trem engraçado, fala que é papo de galo. É papo-de-galo, 
papo-de-galo. (Nilia)

Fedegoso Senna occidentalis L.
Ele é meio que marga, né? Ele é margoso. E isso ai é bão pa neivoso. 
Ele é margoso pa neivoso a gente usa a raiz a gente ranca a raiz e lava 
ela e põe ela assim pa dá uma sapecada no fogo, dispois a gente vai nela 
e rapa e faiz um chá, um chazim margoso. É bão pa neivo, si tá neivoso 
sabe? Aquelas pontada que dá assim dento da gente. E ele fala é o que 
cunheço. (Divina)

Fôia de melancia. Citrullus Lanatus L. 
Não, fôia de melancia aqui nois usa ela assim se tivé friêra sabe? a gente 
pega é pa banhá friêra no pé, hunrum, é, é quano tá chuveno muito, a gente 
pisa narguma coisa assim de rearção assim entremeio os dedo quereno 
firí, a gente pega e banha cum fôia de melancia, é, iscarda, iscarda pega 
o pau assim tamém isquenta passa ele quente, no ôto dia cabô, mata a 
firida. (Divina)
Ah essas aí eu nunsei. Essa eu tamém não. Nunsei o serventuário da fôia 
de melancia não sinhora. (Nilia)
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Fôia Santa Kielmeyera coriacêa (Spr.) Mart.

Diz tamém que é um remédio muito bão! Ah... fôia santa... (Nilia)
Prá tosse, né!? (Maria)
É, pra tosse! Eu até tinha fôia Santa lá em casa, em Vianópis, mais acho 
que o pé morreu. Pra gripe tamén (Nilia)
É a fôia, iscarda ela né? Essa aí, é... fôia santa, essa foi, tirô aqui em 
casa... Pra dor de cabeça, toma o chá tamém pra tosse, né?! É... cansêra, 
ele é bão pra muita coisa, bão pra pobrema de rin, aqui nois faiz o chá e 
ai essas coisa aqui assim é mêmo umas pranta minha que tirô, nois tirô 
com o... a sinhora lembra dona Oiga?! Esse gaim aqui é eiva cidrêra de 
fôia, pruquê tava dibaxo dela e o mininu tirô sem sabê. Fôia santa, fôia 
santa se a gente tivé cum dor de cabeça a gente põe, faiz uma aguinha de 
sal e móia a testa assim, pega a fôia santa e põe assim marra um pano, 
miora. Ela é boa pa dor de cabeça, é a fôia. Fôia santa nois usa pa dor de 
cabeça, toma o chá tamém pa tosse, né? A fôia... pra cansêra, ela é bão 
pa muita coisa. Bão pa pobrema de rin. Faiz o chá. (Divina)

Fumo brabo Solanum mauritianum Scop.
Esse aqui chama... fala fumo brabo mais é manso... pruquê nois bebe a 
raiz sabe, é só o nome... Esse tamém é pra prumunia... Cê  pode colocá o 
geivan  junto com esse, pode dá até pra criança, o chá da raiz. É piqueno. 
E essa que a sinhora bateu aquele dia duas veizes, fumo brabo, no meio 
do capim... É no meio do capim, que a gente é... é essas manchinha aqui 
assim, e as frôzinha dêle tava sêca, foi na sêca que tirô, cê num tá veno 
que ... elas tava assim rúin, né?! (Divina)
Fumo brabo, um pé arto, assim, ranca a raiz, né?! A fôia da laranja, da 



Narrativas de remédios e curas    83

laranjêra, e raiz aquele chá grosso. E pode tomá, sara gripe na hora. A 
fôia da laranja, mais laranjêra comum, né?! dessas de fundo de quintal. 
Não... mais a do campo tamém é boa!  A do campo é a frô, agora essa 
de prantá é a fôia. Faiz o dijunto e bebe! É o fumo brabo, fedegoso, 
fedegoso o maió, mais tudo é a raiz,  é só a raiz. É... é... ai... É dijunto! 
Tudo junto! Junta tudo faiz um chá e toma, pode bebê a tarde na hora 
do agasaio e drumí, bebe e deita... Dá um suadozim... suadozim pôco 
.... joga a cuberta pra lá, dá uma refrescadinha...que eu tô lembrano por 
inquanto é só. (Geraldo)
Cê ta falano comigo? Pois é, é desse jeito que eu tô falano, é assim... É 
de memória! É que tem assim, as coisa assim que... assim... igual... se 
vai fazê um chá pra assim... se a criança tá gripada, eu vô faize um chá 
pra dá pra esse mininu tem que sabê o que faiz, nun pode pô assim uma 
fôia assim, que vê que, que é frí, não pode pô assim uma fôia de mixirica, 
num pode pô... (Nilia)

Gabiroba Campomanesia sp.
A gabiroba nois usa ela pa dor de barriga, nois usa lavá a cabeça, nois usa 
ela pa várias coisa. O mininu que tá com dor de barriga, diarréia, assim 
sem pará, vai lá, ranca a raiz e faiz um chazim, um chazim simples, que 
a chalera fica rozinha, mas nun marga nem nada, muda a cor. Se mininu 
tivé com dor de barriga, rolano de dor de barriga, é mêmo que nun passá 
mal. Nun pricisa ser mininu não, quarqué pessoa. A gabiroba. A gabiroba 
dessa baxinha que dá aquelas fruitinha pa gente cumê, né? Pois é essa 
mêmo; que tanto tem nas berada aí. (Divina)

Gamelêra Fícus sp. 
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Esse aí, esse aí cêis vai vê o médico, capaiz que já tem várias desse trem 
por lá, nun tem? Gamelêra, a gente toma a casca, ele é bão pra infarte, 
essas coisa, sabe? Eu falo gamelêra, eu nun separo não, pruquê sempre 
nois usa das frô, dá umas bolinha assim... eu nunca reparei, eu só vejo uma 
bolinha mêmo assim... É bão, isso aí é bão ó... O chá da casca. Gamelêra, 
minha mãe bebeu muito, bão pra coração, pobrema de coração. É bão 
pro coração sabe, fazê drumí tamém, ele é bão. A casa dêle? Não, sinhora 
fala de protegê o coipo da gente, o quê? Pranta, só que eu nun pranto isso 
em casa, pruquê eu tenho medo de lagarta, tenho medo, mais dá umas 
mudinha, dá pra prantá em casa sim, pode prantá... mais eu morro de 
medo de coró e esses troço de fôia de lagarta eu vejo cocô delas no chão 
eu tenho medo. Lá na Nenê tem um pé, a sinhora já viu? É se ocêis fô 
lá, óia a semente... É que ela hoje nun tá lá não. Agora, só se ocêis fô lá 
pras uma, duas hora, ela vai tá lá... mais lá tem um pé; lá que tá a pura 
fruita, e ele dá assim isbirrado né? Ele dá já  nele, esse ai pruquê nun 
tem ôto pra ele segurá, mais ele dá assim enrolado no cipó. Vâmo descê 
ali, lá no pé de laranjêra, lá onde tá aquela vaca lá... Agora eu cunheço 
esses remédio de horta, esses aí eu cunheço dimais... alevante, hortelã, 
tanta coisa, puejo, marcelin, sabuguerim, tem sabuguêro do grande e do 
pequeno, eu cunheço esses trem tudo. Tem não, lá em casa eu nun tô teno 
horta lá em casa, minha horta cabô, meus trem... A gente sai direto pra 
trabaiá, acaba com as coisa tudo assim... Agora quero fazê minha horta. 
Próxima veiz que ocêis vim, cêis vão vê minha horta lá em casa, boa! 
A gamelêra, eu tiro a casca pra broqueio, toma a casca pra quem tem 
broqueio, eu usava. Minha mãe, mêma tomô tem muito tempo. Minha 
mãe aturô 86 ano. Minha mãe tinha pobrema de broqueio, sabe? Pessoa 
que tem pobrema de broqueio, assim, pela idade dela, ficô até alcançá 
a idade, graças a Deus, né? É... broqueio de coração... É de coração, 
ela tinha broqueio de coração. Foi passado pelo médico na época tinha 
broqueio, aí peguei e truxe ela pra casa aqui, fiquei com ela em Anápis 
muito tempo. Aí peguei e truxe ela aqui pra casa. Isso não tinha remédio, 
minha mãe mêmo aturô mais de 10 ano ainda pra frente. Que já tava 
assim: tinha o probrema de broqueio e que mata mais dipressa. Né Dona 
Oiga? e ela guentô. No fim, ela ficô assim, andava pareceno que segurano 
com as mão , sabe? Assim de rúin e ela tinha reumatiso, mais andava, e 
dispois a idade tamém né? Quais nun comia, assim, comia muito pôco. 
Mais dei desse chá pra ela e foi uma benção, dispois que eu peguei ela. 
Talveiz, se eu tivesse pegado ela nova, mais nova, com os remédio, ela 



Narrativas de remédios e curas    85

tinha miorado. Mais, quano eu peguei ela assim, já em Anápolis, morava 
lá. Ela morô aqui muitos ano, mais aí eles levaro pra lá pro causa da saúde 
dela; dispois eu truxe ela prá cá, prá usá os remédio, ela aturô muitos 
anos com nois aqui, graças à Deus . Pôco tempo minha mãe faleceu, não 
tem muito tempo não, mais tem muito tempo não, mais tomô muito chá 
casêro, hixi! Ela adorava chá casêro que faizia prá ela. É a casca! Posso 
até levá ocêis, gente. Ocêis vê, gente, o pé que usa é a gamelêra, mais que 
é de usá tamém! Tem várias gamelêra, mas nun todas ela cêis toca a mão. 
Cêis vê, cêis vão na gamelêra, assim é uma benção! Cêis óia a gamelêra 
que a gente usa. Quero levá a sinhora na gamelêra, pra sinhora vê! Ela 
dá as veia assim, sabe, até isso aqui ó, ela dá nela. Tem isso aqui ó, as 
veia, tipim que minha mão aqui ó, é a que a gente tira a casca pra usá. 
Tem uma veia nela assim, direitim; a sinhora pode chegá e pode oiá, eu 
levo ocêis, procêis vê! É, nois só tira dessa pa tomá. Pra assim coração, 
pra quem tem pobrema no coração, nun é só pá broqueio, não! Tem 
pobrema no coração, pressão arta, usa dela. Nun toca, não! Uai, pruquê 
ela é só de bebê, nois não tem conhecimento dela pra tomá, sabe? Nois 
só toma dessa de veia. É de veia, ela é uma veia assim... ocêis vê, chega 
lá no pé, no pau ela só dá no pau, e o pau morre, e ela segura o pau e o 
pau não cai! Fica o pau, cai os gái, mais o que ela segurô fica seguro! É... 
por exempro, se ela segura o pau, se ela segura assim o pau e o pau pode 
secá, mais ela permanece viva, segurano o pau. Não, é pruquê nois nun 
tem muito com ela assim, a gente sabe que nun usa dela, a gente sabe que 
a ôta é braba. A gente nun usa da ôta pruquê a ôta gamelêra é braba, a 
gente só usa das de veia. A gente nun tem conhecimento com a ôta, sabe? 
Só dessa. Pruquê meu pai só usava assim nos remédio, tinha aquilo que 
nois nun usava, sabe? Pode sê o maió remédio, mais pra banhá por fora, 
que nem tem a... como é que fala? Que fica por cima das duas? Uma é 
pra banhá, mamacadela, uma nois banha e uma nois usa. A pequeninha 
nois usa a raiz pra bebê, sabe? Até mêmo a casca. Mais a ôta nois já 
nun usa, que é grande, dá frutinha maió, nois nun usa pa tomá, nois só 
usa po banho. Assim, nois tem o conhecimento das árve; sempre, dona 
Oiga, tem uma que é mansa e tem uma que é braba; nois não pode tocá 
assim sem conhecê, nas árves sabe? Que é remédio. Tem os manso, tem 
o isporão-de-galo, ele é o remédio. E tem do ôto que nun é; o leite dêle 
é assim sargadim e pinica, e ôto dá um leitim, mais pode usá que ele é 
bão pra vários pobrema, pra infrecção, pra pobrema de rin; nois nun toca 
assim no que é brabo, sabe? Gamelêra é pra pobrema de pressão arta. 
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Tem, a gamelêra tem de varias né?! mais a gente só toma daquela que dá 
tipo uma veia. Se tivé tempo quero levá ocês pra pô a mão, tem muitos 
assunto pra nois conversá... A gamelêra é bão pra broqueio, pra pressão 
arta, cansêra, essa gamelêra, dessa, pruquê elas tem de varias, tem umas 
quatro ô cinco qualidades, mas só toma dessa, que dá tipo assim, uma 
veia assim, que ela vai e enrola no pau, o pau seca... É... É... Só pruquê 
ela é braba, meu pai tinha o costume dimais dessa, das ôta gamelêra 
não.... De primêro o povo falava que tinha as gamelêra, que não podia 
nem ficá dibaxo, que tinha isso, que tinha aquilo, diz que... os barúin, 
essas ôta gamelêra, mais eu nun tenho... Agora essa é mêmo de remédio. 
Hum, hum! A que tem cisma é da que não usa pode passá nas gamelêra, 
aquelas gamelêrona, assim, quem passa tem arguma coisa assim, tem 
sim, toda vida tem, dessa que eu tô falano tem isso nun é de... (Divina)

Gingibre Zingiber officinalis L.
O gingibre é pa, nois toma ele é pa garganta, é garganta, nois toma o 
gingibre, pranta, pranta, aqui memo tem prantado, nesse tempo só tá 
a raiz no chão, raizinha cherosa, gostosinha, fazê o chá pa tomá ne? é 
bão! Nois acha ni argum vizin ni argum vizin prantado, nun acha não, 
é pranta casêra... bão pa dor de dente tamém, tivé cuma gingiva assim 
ó, faiz um chá assim e banha com sal e toma cum cumprimido, nôto dia 
nun tem dor de dente não. Bão pa gripe, pa febre tamém! Garganta rúin. 
Pega a batata dela, mássa e faiz o chá e toma, adoça põe o chá e toma. 
Tem até em casa! (Divina)

Ginipapo Genipa Americana L. 
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Faiz bem pro sangue. Tanto faiz a fruita como a casca! A casca é mei que 
a fruita ainda. Usa, pro sangue. É quano dá aquelas pereba, de primêro 
dá muito... agora nun dá não! A gente quais nem usa, dava aquelas roda, 
aquelas mancha, aquela pereba, que de primêro dava muito essas coisa ni 
mininu, quarqué coisinha dava uma pereba, aquilo descia e ficava longe 
assim, ó! A gente tomava a casca, banhava com a casca e sarava, secava. 
Inclusive eu tenho fio que tem mancha assim... a manchinha assim, que 
de primêro dava muito dessas coisa, de primêro, agora, graças a Deus 
não né? O ginipapo nois toma ele pa pobrema no sangue; a casca. É... 
tampa assim aquelas pereba mêmo. Tampa assim quarqué coisa de mode 
sangue. (Divina) 
Ginipapo é bão pra fazê o suco, né?! Pra tomá... É bão, né?! É bão assim 
pro estâmbo... É... É o suco! Tem gente que come ele assim tamém, 
assim... comeno assim... tipo assim: chupa uma melancia... mais o suco 
é mió! (Nilia)

Guapeva Pôteria torta (Mart.) Radlk.
Guapeva nois usa só a fruita memo pra chupá, e o leite da fruita assim 
a gente passa assim tivé cum arguma firidinha assim é bão pa matá, o 
leite, o leite tamém mata a firida, mais é da fruita. O leite é antibióiticu 
ne? Ele dá assim bera de córgo, bera de córgo assim, bera de grota, aqui 
tem dele tamém. Ele gosta de dá assim ni bera de corgo, paraculá memo 
tem assim na bera do riberão. Guapeva nois gosta de cumê a fruita, e o 
leite dela tamém é remédio pa infrecção, né? O leite de guapeva tamém. 
É da fruita. Quano a sinhora tirá lá, derrama de pingá. (Divina) 

Gravatá Bromelia balansae Mez
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Esse dá, mais é difíci vê ele. Dá uma cabecinha, a cabeça dele é só uma 
cabeça, desse gravatá, tá dimais né cumpade Zé? Mais só que esse aí 
dá mêmo, acho que agora, d’agora pra frente vai dá. Óia um lá em riba 
daquele cupim ó! Só nun sei se ele tem cabeça... Óia um lá ó! Pra dismaio 
né compade Jé? Só que esse ai só vai dá dagora pra frente lá em riba do 
cupim lá o, nem sei se tem cabeça... É pra dismaio, arguma coisa que feiz 
mal assim, às veizes senti mal, aí toma a cabecinha, tem a cabecinha, é 
branquim, tipo a cabeça de gueroba...a sinhora lava assim sabe? cozinha 
e toma o cardo. Vai dá... É tipo um gravatazim sabe, ele vai por cima... 
É gravatá .... dêxa eu vê quantos mais ô menos... Óia lá, é daquele tipim 
lá que vai dá quano tá verdim ai ele é molim... É isso aí. (Divina)

Guiné Petiveria alliacea L.
Tamém é bão! Nossa! O guiné é ótimo! É uma beleza! Eu quero prantá 
aqui em casa. (Nilia) 
Protegê a casa, né? Só isso? Tem mais? Eu tô procurano vê se tem mais 
coisa! Mais pranta de protegê a casa... (Geraldo)
Tem... Eu gosto sabe, nois ta conversano, eu gosto! Lá em casa... aqui eu 
nun tô faizendo pruquê eu nun tenho aqui em casa e é rúin a gente ficá 
pedino os ôto todo dia, mais lá em casa, lá em Vianópis, eu gosto de pô 
uma fôia de arruda ditráis da oreia, assim ó... é bão dimais da conta! É 
bão sem tanto! É ótimo! Eu ponho mêmo! Lá em casa, antes de eu mudá 
de lá pra cá, eu punha todo dia, principalmente na sexta-fêra. A gente 
pega uma foinha de arruda e coloca assim ditráis da oreia... Por causa 
do dia, né?! o dia impróprio... ah! Mais é bão dimais! (Nilia)
Eu vi um home ensinano remédio na televisão, passô as arruda todinha 
... falô que é bão pra inveja, tamém. (Maria)
O mininu ali, ele tem um cumerciozim, um buteco, ele tinha lá um pé 
de arruda na porta e acho que um pé de guiné. O pé de arruda morreu! 
Morreu! É... mais ele tem inveja mêmo. Ele falô que ia pranta ôto... (Nilia)
Se a sinhora subé, qual prantas mais de protegê, o dia que a sinhora vié, 
traiz uma muda pra mim... (Geraldo)
É forte, diz que é bão pa coisa trapaiada né? Toma de veiz enquano um 
chá dêle é bão. É dor de cabeça, ôtas coisa esquisitada põe junto com 
arruda pega e toma é bão. É bão. (Nilia)
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Hortelã Mentha sativa L.
 Tem o hortelã de dois tipo, tem o hortelã pimenta e tem daquele hortelã que a 
gente põe em kibe. Fazê tamém um alevante que tamém é muito bão pra gripe! 
É... bão dimais e eu tenho hortelã pimenta, mais é lá em Vianópis. É pra gripe, 
tamém! Ele é da fôia gorda assim, sabe?! Cherôso! É pra gripe! Aqui em casa 
nun tem nada prantado ainda, pruquê nois tâmo aqui de pôco, né!? Mas lá em 
casa, na minha casa lá em Vianópis eu tenho meus remédio prantado. Ihxi! 
Minha mãe, ela gostava dimais desses remédio assim... (Nilia)

Hortelã Alevante Mentha spicata L.
Alevante, é bão pa faize chá pa toma pa gripe. É bão dimais. É de horta. É 
quente né Maria? É que o alevante é bão pa gripe. É pruquê tem dois né, tem o 
hortelã e tem o alevante.  O hortelã é bão pa gente dá pa criança que tá assim, 
cheio de verme, a gente faiz um chá e dá. É bão pa isso, agora o alevante é 
bão pa gripe. É! Alevante é bão pa gripe. É diferente é pruquê o hortelã ele 
dá alastrado assim né? E o alevante ele usa dá uma guaxinha cumprida assim. 
Ele não, rastêro é só o hortelã, agora o alevante ele dá assim uma varinha. É 
pa verme, né? A criança assim, tá, é bão. É pa gripe. É, faiz o chá e dá. É bão 
até. (Divina)

Imbé Philodendron bipinnatifidum Schott
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É aquela que a gente imbé fala? Deve sê né, Maria? (Nilia)
Eu já ia falano que era ela... (Maria)
Imbé...ah Imbé eu não  sei não, o Imbé faiz tempo eu arrumei um trem 
no braço nesse braço aqui , diz que era burcite. Ai teve uma muié lá na... 
em Vianópis, me insinô: diz que se massasse a banana do Imbé e pusesse 
no álco e dêxasse curtí, e passa diz que é bão, pa burcite que dé no braço 
né, mais eu usei e não valeu nada não. A muié me ensinô e eu fiz mais 
não valeu não. Uma raizada, no brejo é. Ela é fresca. (Nilia)
Diz que é bão prá, como é que fala? Pra... Reumatiso! Acho que põe, 
curti no álco e passa! É, banana do mato chama tamém Imbé. Pelo menos 
a que eu cunheço é assim! O imbé dá uma banana mêmo! A gente pica 
ela assim e põe curtí no álco, passa assim nas junta... Onde tá dueno... 
diz que é bão prá reumatiso. Uns três dia! O imbé nois usa ele pa passá 
no machucado, né? É... e aí usa tamém a semente, faiz e põe a semente 
com a banana, assim ó! E coloca a açúca e vai comeno pá mode verme, 
né? Mais eu nun sô muito não; eu sô mais a... é pa pô no álco e banhá 
machucado. E a corda tamém, assim: quano é firida de cobra, pega e 
márra, né? a corda. É... pega aquela, tira o cipó, assim, do cipó mêmo, e 
márra né? Pa mode o veneno nun passá pa cima. (Divina) 

Imburuçu Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. Robyns 

Imburuçú, imburuçú ne Zezin? É, aqui nois fala imburuçú, é árve, dá! 
Aqui memo tem um; tem dele, tem dele de dois jeito, aqui memo tem 
um dum que dá mais, dá umas bajona assim mais grande, tem do ôto 
aculá fora, e usa a raiz tamém pa, pa bronquite, pressas coisa asssim, usa 
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a flôre pa bronquite tamém, faiz no chá. Imburuçu nois usa pa... a casca 
dele pa várias coisa o imburuçu. Pa bronquite, é bão pa colesterol tamém, 
pa ajudá. Pode pô em garrafada tamém. Faiz o chá da casca dele. A raiz 
é bão pó estâmbo tamém. Nun serve pa uma coisa só não: a casca pode 
pô em garrafada; a raiz pode rancá, rala assim ó e fazê um... bebê. O 
imburuçú nois usa a casca dêle pra várias coisa,tamém do imburuçú , prá 
bronquite, é a casca,é a...é bão pra colesterol, tamém, pode usá...e...e... 
Pode pô! Pode colocá na garrafada tamém pode colocá. Faiz! Não! Só 
a casca! Só a casca e a raiz! Aquela raiz, tipo raiz de mandioca e rala 
assim é bão pro estâmbo tamém. A casca engarrafada, a raiz pode rancá 
e ralá assim e fazê um..bebe, põe na geladêra e tamém no filtro. Não! 
Tem nada não!Pode tirá, dá raiz assim por fora da terra vai lá e tira um 
pedacim, nun tem nada! (Divina)
É aquele pauzão que dá no campo. É Imburuçú. Nois fala aqui é: óia 
lá um pé de imburuçu! E ele dá uma, uma baje, nois fala paina, de fazê 
travessêro. Eu nunca usei pra ôta coisa não, não sinhora, inburuçu cê 
pega o serventuário só mêmo a pruma pra travessêro. É... e agora a gente 
nem tá usano mais, pruquê parece que nun dá, as boneca que dá a paina. 
Agora nois compra o travessêro pronto na loja né? (Nilia)

Infalíve Oratea sp.
Infalíve minha mãe dizia que é pa porco. (Maria)
Infalíve é pa cóica, pa muita coisa tamém usa infalíve. Po estâmbo, 
gastrite. É do campo, dá umas batata assim. É bão pa... assim, pa pessoa 
se tivé assim, muito fraca, se nun tivé nun tivé bão pra alimentá, pra 
cume. A gente toma assim um poquim abre a disposição de cumê, sabe? 
Faiz cumê, aí a pessoa alimenta bem... Não! É pruquê assim, a gripe é o 
siguinte, tomá resfriado a pessoa tosse mais, nun pode, né? pega resfriado. 
Então é bão a gente usá só coisa quente. (Nilia)
Ele é margoso sabe? É uma batata assim bem margosa, mais bão pro 
estâmbo cumade! Se tá com o estâmbo rúin assim, um trem queima 
a sinhora... tem aquele... Infalíve, eu falei dois nun foi? Infalíve, é pa 
estâmbo rúin né? É pruquê ele é amaigo né? É. Infalive é pa estâmbo 
rúin. Quem tá com estâmbo rúin bebe. Bate ele, iscarda e bebe. É bão 
prá estâmbo rúin. Nun é a batata né? Da grande, dá uma batatinha assim, 
é, dá no cerrado nun é, não, no terrrêro não. (Divina)
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Ingá (Inga cylindrica (Vell.) Mart.

 

Ingá, aqui é ingá. Não, ingá tamém nun tem sirvintia não, só pa chupá 
os bage, aqui pa nois nun tem sirvintia não; dá umas pencona assim de 
bage, nois usa, come as baginha sabe? É pa comê aqui, é. Não, dá aqui 
bera de corgo, ni cerrado dá im quarqué lugá, dá umas pencona assim 
os mininu junta lá tudo, assim fosse um pé de jabuticaba. O Ingazêro, 
nois só chuipá a fruita. (Divina) 
O Ingá eu nunsei, não! Eu nunsei o serventuário dêle, não! (Nilia)
Fruita boa! (Maria)
Só que a gente chuipa ela. Nunsei... (Nilia) 

Ipê roxo Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.)

Acervo Flora do Cerrado
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É, Ipê roxo, é pa rematiso, é pa dor de cabeça, é, a gente usa é pa muita 
coisa o ipê roxo, é fazê garrafada pa muié ne? pode usa. Mode pobrema 
de barriga tivé cum assim dor assim, infreccionado, pra infrecção ipê 
roxo. É pra infrecção de útero, muita coisa... É a casca. Fazê chá, fazê 
garrafada. Ipê Roxo e a D. Terezinha falô... O ipê roxo é pro coração. A 
D. terezinha que falô esse probrema do ipê roxo e eu esqueci cume que 
usa. Eu sei que é pro coração. Num freve não. Põe a água, mássa, mássa 
a casca dêle e põe n’água ali e dêxa aí curtí e ai vai tomano. Fica a água 
roxinha, é, fica a água roxinha. Pa quem tem probrema de coração. Não, 
só pa quem já tem, né Zarico? a D. Tereza toma direto; pois é... (Divina)

Jacarandá Dalbergia miscolobium Benth
Jacarandá tamém nun tem muita... Angá ou Jacarandá? É pa madera. 
(Divina)
Não, nun tem mais carro de boi né? (Manoel)

Jacarandazin Platypodium elegans Vog.
Jacarandá esse ai eu nunsei não. Mês de agosto , setembro se ele pegá 
a chorá muito, ele nun gosta de chuva, chora mais pôco é menas chuva. 
Na época da chuva, assim agosto setembro, se ele chorá muito, dá uma 
iscuma, assim, fica pingano né, se ele pingá bastante é sinal de muita 
chuva, e se ele pingá mais pôco , é mais pôca chuva. É agosto e setembro. 
É jacarandazim, indicadô do tempo. Meu avô, ele falava pra mim: “ó! 
quano cê vê jacarandazin escumá e pinga muito, é sinal de muita chuva, 
se ele pinga mais pôco, mais pôca chuva”, então eu sempre observo. 
(Geraldo)

Jacatiá Jacatiá dodecaphylla A. Dc.
Jacatiá, eu falo é jacatiá, mais é de ispin tamém, é ispinhudo. Não, é 
jacatiá aqui. Eles dá um mamãozin, ele dá no mato ele dá casêro, se prantá, 
usa a fruita pa verme, pa fazê um doce de mamãozin assim, cumê ele é 
bão pa verme. Verme tamém, pode cumê ele puro, tipo mamão memo, 
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e ele dá no mato... é pa verme. Jacatiá, nois conhece aqui por jacatiá. 
É remédio, a fruita dele é bão pa muita coisa, pa vitamina, muita coisa, 
sabe? Se tivé mininu assim doente, arguma coisa, sai. Os mininu gosta 
de cumê, ele é uma fruita gostosa. É esse aí mêmo. Eu conheci pelo pau 
lá; e as fôia que são mei rasgada. (Divina) 

Jangada (Apeiba tibourbour Aubl.
Jangada, jangada e memo pa tirá corda, aqui eles usa é pa isso, é, só 
memo pa madera atôa. Faiz, pode trançá muita corda assim pa sirvintia 
dele in casa, trirava as corda só pa trançá, fazê... tira assim ne? agora 
quais nun vê isso mais né? difíci né? Janganda né Zezin? Quais nun vê 
jangada né? (Divina)
Jangada é pa fazê corda. Nois nun bebe não, só usa pa faize corda. É pa 
corda. (Manuel) 

Jamelão Sysigium cuminii (L.) Skeels

Jamelão? Jamelão nois usa pa diabeti tamém, pressão alta, calorão 
manupasa ne? eu uso pa isso, essas coisa. Não, é casêro, pranta. Fôia, 
pezão, dá umas bage dá uns cacho assim pó fazê suco assim das bage 
dele, aqui se incontra muito assim, fazenda né? eles pranta né? Ih... tem 
dimais, qué vê? Na frente da iscola do colégio lá tem pranta dele lá, cum 
a semente pretinha lá tá madurano, eu tive lá esses dia pa pegá o buletin, 
cêis vai andá ali na frente do colégio lá, tem prantio dele lá tá chei de 
fruitinha, os mininu fica que nem passarin chupano. E a fruitinha usa pa 
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fazê suiqui né? chupa. Jamelão é pa colesterol. Toma as fôia desse trem 
aí. Jamelão, eu falo é... esses nome errado aí. Todo nome nois fala, né? 
Eu nun põe nome nessas coisa assim. (Divina) 

Japecanga Smilax goyazana A. DC 

Nois usa japecanga tamém, raiz, japecanga; não, dá assim tipo de ispin... 
japecanga, ranja, dá piquena, dá grande, a fruita dele é assim pretinha, 
rúin! É a raize, é. (Divina)
Japecanga é da mêma famia de curá pereba. Hã? A raiz né, a raiz. Mássa, 
ranca mássa e freve aquilo, põe açúca, não, ela dá grande, só que um 
ispim, dá muito ispin na fôia. (Zeca)

Jatubá Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex Hayne.
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É bão né? Nois toma pa dor de estâmbo pa, muita coisa, nois tá sintino 
arguma coisa nois toma, é bão... Nois toma a casca, nois toma a fruita, é 
pectoranti pa gripe tamém, né? O jatubá, a casca, a gente toma a casca, 
né? pa... garrafada e a semente da fruita, aquela casca, a gente pega aquela 
fruita com tudo e mói faiz um pó e a gente toma no café, né? Vitamina é 
bão pa não dêxá dá bronquite, essas coisa, né?! O leite... do jatubá? Não, 
é o vin do jatubá. Mais, já nun é esse do cerrado não, ele é do mato. É do 
branco que dá no mato, da foinha mais piquena, mais é jatubá tamém... É 
jatubá do campo e o ôto é do mato, é o que tira o vin... Usa pa tuncuntuá 
e o ôto tira o vin. Não, é pruquê nois usa as duas Dona Oiga, só pruquê 
nois, a gente usa uma pruma coisa e ôta nois já usa prôta... o do mato 
é o ..., do jatubá, né? A do campo nois usa a casca, pa bronquite, pa 
infrecção, pa muita coisa a casca e a semente... A sinhora já viu dá uma 
bage? Inté joguei uns que táva véi e joguei fora, que eu tava faizendo o 
chá, sabe? Mas eu gosto de muê elas e faize um pó, igual pra fazê o chá 
eu já ponho... Aí mói cuntudo: semente e casca e pó e tudo, e usa ele, é 
bão! Ele é vitamina. E lá na faizenda onde minha mãe trabaiava lá tinha 
um tinturadô e eu mais a menina lá nois ia pegava bastante e passava 
no tinturadô pa fazê o pó, mais esse ano nun truxe o pó, peguei só o... 
Cê conhece? Jatubá! Pois é, ai até joguei uns fora ali. Jatubá nois usa 
ele tamém. As fruita, nois pega as fruita e bota no trituradô e faiz um 
pó de tudo, que ele é vitamina, né? Pode tomá, dá pa criança tamém. 
Tritura a fruita do jatubá, toda, com semente, com bucho e tudo, com 
tudo. O bucho, que é a casca, ainda é mió ainda, a casca do Jatubá, é 
pa bronquite, pa bebê; ele é vitamina, é um remedião. Nossa sinhora! É 
de sacada que nois junta e leva po mato, sabe? E a patroa de lá tamém 
gosta, né? Nois faiz uma sacadona assim, e ela leva pra casa dela. E o pó 
que a gente traiz num atura nada, o meu cabô; peguei poquim, nem durô 
muito tempo não. As baginha assim ó. A casca tamém, nois usa a casca. 
Tira o vin tamém, o vin de jatubá. No tempo de meu pai, noís usava era 
direto. Meu pai ia, furava e ele aparava até deis litro, duma veis, sabe? 
Já rapô lá assim, e tinha argum canudim lá. Aí chegava em casa nois 
colocava uma água, uma açúca e faizia vin, falava vin de jatubá. E o 
povo procurava era muito, meu pai nun ficava sem ele de jeito nenhum. 
Agora, só tem uns vizin meu aqui que tira, sabe? E ele tirô e me deu um 
copo descartave, tem dele aí. Machucado tamém é bão. E a dona aí que 
tava cum machucado, aí nois pois, mais foi bão viu! Ele é apertante. Ele 
é bão pa pobrema de rin tamém. Ele é bão. Nois toma. (Divina)
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Diz que o jatubá é remédio! Eu nunsei pra que... Agora a casca do pau do 
jatubá diz que é bão pra gripe tamém! É o leite, né?! Maceta e iscarda! 
(Nilia)
Que minha mãe sempre me insinava, pra quem tava quas ispinhela 
caída.É...jatubá, a clara do ovo... pra levantá as ispinhela! É o que minha 
mãe me insinô. (Geraldo) 
É chá! (Nilia)

Juá do campo Solanum aculeatissum Jacq.
Nois usa o juá quano tem assim... dá uns furungo, sabe? E aí nois pega e... 
mássa ele e coloca no azeite de mamona, sabe? Tira o azeite de mamona 
e coloca ele, e aí já vem e coloca o azeite por cima ... E aí no ôto dia aí 
ele vaza. Aí, sai um negócio de dentro que diz que é o carnegão, sabe? 
Quano vai no médico, ele bate uma coisa assim e tira, né? Aí nois coloca 
esse juá com azeite em cima, eles emolece, aí a gente dá uma batidinha e 
ele sai, e aí fica fundo assim, fica um buraco. Aí a gente passa de novo o 
juá e no ôto dia tá catrizado. É... o óio de juá cum azeite. É, cum azeite, 
ele fica molin. Aí ele fica tipo um mingauzin, e aí coloca o azeite naquela 
capinha e aí vai e prega, né? É a fruita, é o juá. O azeite é um óio tirado 
da mamona. Cônzinha, mói ela e cônzinha ela, e tira o óio purin. Cinco 
kilo que eu faço dá um litro de azeite. E o azeite é pa tudo quanto é: se 
é pa dá um purgão, se é pa fazê uma lavage, é pa muita coisa o azeite, 
sabe? É pa bebê, pa ixpectorá, é pa muita coisa o azeite da mamona. Ele 
é bão ixpectorante, sabe? Ele é bão pó figo tamém. Tem a lua de fazê 
ainda, só na nova. O povo sabe que eu faço é de litro pa mim, pa fazê 
dinhero. Tem veis que eu faço até dez litro duma veis! (Divina)

Junquinha Cyperus esculentus L.
Junquinha, ele é um puigante esse aqui ó! Ele dá o puigante, essa lavage 
dêle tamém né? Incrusive quano a Rita adoecêu lá, eu dei foi muito desse 
aí pra ela. Foi ele e o alecrim do campo... Deixei um alecrim do campo 
pra eu mostrá procêis, que eu não mostrei não. Tem é vários aí, né? É 
muitas coisa, num dia só nun dá pa mostrá! Ainda mostro ainda! (Nilia)
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Junquinha...pa verme, é a fôia. É do mato mêmo. Hixi!... É bão pa 
febre, é bão pa alirgia, pa coçacoça. Gente que dava aqueles negócio no 
braço assim, de primêro dava dimais, dona Oiga, agora, graças a Deus, 
diminuiu e tanto. Usava era muito, dá pra criança. De mode que lá no 
Silvânia mêmo teve um mininu que ficô cuma febre que não cortava. 
Foi o junquinha que cortô. Se tivé cum o intistino rúin, dá ele quano tivé 
marelin que limpa o intestino. (Divina)

Laranjêra do cerrado Styrax ferrugineus Nees & Mart.

É, é... Nois usa é pa, pa gripe. É... Bronquite, essas coisa junta assim nos 
remédio da, do coisa, da lobêra e tudo assim e faiz, é lá onde a sinhora 
tirô aquele foto, na bêra du,  daquela discida daquele pauzão lá, a sinhora 
alembra? Esse aqui é a laranjêra, eu passei aqui essa semana e peguei 
as fôia, com frô e tudo e juntei essas coiserada e fiz pra nois tomá, nois 
tava gripado... Pa gripe, nois levantô, graças a Deus. É o chá da frô da 
pranta. Cêis tira foto de lá... Tem um chêro gostoso, gostoso dimais, né? 
Tira mel... Mais da abeia... passa zuano, eu adoro pará assim pra uví, 
pro chêro. A casca nun usa... só a frô... Tê tem, mais agora eu vô descê 
lá em baxo prá trabaiá. Ocêis anda muito a pé dispois ocêis cânsa, pode 
vortá... Vô, agora eu desço aqui praquela faizendinha lá em baxo... se eu 
nun fosse, eu andava cocêis ai mais né? Cêis vão imbora que hora? Esse 
ai é difíci vê eles, dá uma cabecinha, eles toma a cabeça desse. (Divina) 

Limão brabo Averrhoa bilimbi L.
Limão brabo é? Usa pra dor, esse nun bebe não só pra banhá tamém, 
é, dá uma fruitinha bem piquinininha, dá uns limãozin bem piquininin, 
nun cresce não. Vai começano uma frôzinha assim, começa ele cai, aqui 
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tamém tem dele muito, é, limãozin, é, usa ele pa banhá, freve, isfria, ôta 
hora usa pô ele no alco, pa banhá. Tira a dore, se tivé assim com uma 
dore assim rematiso, uma coisa, banhá, dor de dente tamém, usa banhá 
né? garganta, mais nun usa bebe fazê um chá pa tomá ele não, só pa 
banho. Pa criança, criança sabeno gagulejá e jogá fora dá né? a gente 
nun tem custume dele pa bebê não. Esse limão nois usa ele pa coluna, e 
pa banhá assim uma dor, lugá assim que tá inchado, banhá; dor de dente. 
Cê banha que no ôto dia tá disinchado. (Divina) 

Lixêra Curatella americana Linn.

A lixêra nois quais nun usa não. Mais ela é pa dor de cabeça, né? Corta 
ela e quano corta assim os pau e dêxa virado assim ó, eles usa pingá. 
E aquela aguinha é bão pa dor de cabeça. Corta o pau assim e pindura, 
solta uma água que é pa dor de cabeça. É, bebe e a dor de cabeça passa. 
Pa inxaqueca, essas coisa, é bão a água da lixêra. (Divina)

Lobêra Solanum lycocarpum St. Hil.
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A lobêra nois usa a frô. É bão pa bronquite. A lobêra rala ela verde né? 
tira aquele... pra dor no estâmbo. Ta começano um piquininin lá em 
cima, óia lá. Pra dor no estâmbo...  rala, tira aquele pozin sabe? Eu já 
comi doce dessa... Bão pra ôta coisa, pra verme né? É, a gente abre ela 
assim, coloca açúca põe lá no sereno e toma o melzin... É bão prá verme. 
Bão pra muita coisa... É, coloca uma açuquinha lá e dêxa juntá aquela 
aguinha e toma o cardin, dá pra criança, pra aduto né?  Bão pra cortá 
tamém tosse... É chá, fazê chá, nossas garrafada né? Tem a loberinha 
do cupim... Lobêra, procê vê como ele é... Esses dia mêmo eu peguei 
foi muito, passei aqui peguei foi muito. A frô né? Não, o fruito de agora 
em diante vai dá... se ocêis vê o chêro gente... e é bão, gostoso dimais! 
Meu Deus! a sinhora passa aí e as vaca junta aí ó, elas pega tudo que 
tivé no chão... o chêro é gostoso né? Leva eles lá pra eles comê, chêroso, 
comê gostoso, eu fiz um chazim dêle pra nois bebê aqui. Tem o creme... 
coloca o crema ai... Nessa istrada tinha, mais eles passô o negócio aqui e 
rancô, creme, ele é um chá fresco assim, pra nois toma, sabe... nois toma 
muito dêle, ele é um chá fresco, bão pra pressão, cumulação. Não, ele é 
assim ó, tipo duma frô rosa, e as foiôna grossa assim, rabudinha, dá um 
chazim gostoso, bem azedim.... tô procurano o creme cumade, nois nun 
ta achano nenhum pé aqui. Pode usá, frô cum fôia, só raiz que nois nun 
usa não. Ele é carmante né? E eu cunheço muita pranta, si ocê falá assim 
vamo saí falá o dia intêro pra conhecê pranta, ocêis pode procurá... Eu 
cunheço muita coisa, eu cunheço calídia, cunheço manacá, ainda tem 
muita coisa... manacá, batatatinha.... (Divina)
Lobêra nois fala é lobêra. A frô dela é bão pa tosse tamém, é uma beleza 
pa gripe , pega a fôia junta assim mais coisa , assim: fôia de sabuguêro 
, poejo e faiz põe a frô, a frô  da lobêra junto, faiz aquele chá e toma se 
tivé gripado é bão. É sabuguêro, o alevante, e pó pô a fôia de calípto, 
pó pô uma foinha de caju, pó pô uma foinha de caju, pó pô uma metade 
duma fôia de manga, pó pegá um limãozin assim piqueno, rácha ele e 
pô uma metade, junta freve tudo, junto é bão pa gripe. É a frô é bão pra 
gripe! A frô dela é que é boa pra gripe, a fôia não! A frô. E faiz o chá! 
É a fôia né Zarico? A fôia, a lobêra é a frô. E é o limão tamém, a gente 
panha ele, rácha, tira a metade e põe junto pa frevê, adoça tira aquela 
coisa que tira, eles frevê né? A gente tira, joga fora e adoça. (Nilia)
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Lobêrinha Solanum sp.
Loberinha de cupim, loberinha, ôtos fala jubebim, eu falo loberinha... 
Esse tá, tô só falano cêis tá anotano o que eu cunheço... Dá no cupim, só 
dá ao redó do cupim só... É a raizada tamém, nois faiz assim pra tomá 
sabe? A lobêra mêmo, a loberinha, a gente rala e tira um pozin da lobêra, 
e usa pa úrça. Ela dá tipo dum pozin. A gente rala ela e dá tipo um pozin. 
Aí dispois a gente faiz pa úrça. Põe n’água e toma o pozim que dá. É pa 
úrça. É pros figo. Rânca ela e lava a raiz, e lava bem lavadin e mássa e 
freve. E coloca na geladêra pra ela fica geladinha e vai tomano. É bom 
pros figo. Se tivé sintinu que tá... que os figo nun tá bão, vai tomano a 
loberinha. É ótimo, é bão até! É uma beleza. (Divina) 
Lobeirinha de cupim?! Essa é pros figo. Não. Essa eu nun uso pra pô em 
remédio, não.  A lobeirinha, não. A raiz, a loberinha é a raiz. (Manuel)
Nem manga, pode não. Se comê, aí nun pode pruquê nun sara. Não, mais 
é muito fáci! Eu cunheço uns que faiz esse remédio, mais muito dêles 
nun vale, mais é pruquê esses remédio assim num pode pô ni vin, tem 
gente, não! Põe no vin, na pinga. Não, nun vale nada não. O álco tira 
os efeito da raiz, tem que cozinhá é n’água, nun pode pô ni álco, nem 
ni vin. (Geraldo)

Macelinha Achyrocline Satureoides DC.

Macelinha a Maria tem, eu tinha num barde ali, morreu. Eu quero até pegá 
uma muda cum ocê Maria, pa prantá. É bão dimais pra dor de barriga e 
estâmbo rúin. A macelinha? Isfrega ela; ela é da fôia miudinha. Isfrega 
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ela assim, ó! E põe dento duma vasia assim e põe a água, se quizé freve 
a água, pó frevê e pô, e se quizé pô a água fria, tamém pó pô! Ela márga, 
bão dimais pra dor de barriga e estâmbo rúin. A macelinha isfrega ela 
assim. Se quizé frevê a água, freve, cê pó pô água fria. É bão pra dor 
de barriga, estâmbo rúin. É bão dimais! Astimijio, que chama... tem a 
macelinha... a macelinha é bão pra dor de barriga, estâmbo rúin, tem 
muito remédio bão... Macelinha... Macelinha é bão pa dor de barriga, 
tivé assim cum intistino rúim, assim cum dor de barriga, sintinu cóica, 
iscarda ela e toma. É uma beleza, bão dimais. (Nilia)

Mamacadela Brosimum Gaudichaudii Tréc

Esse ôto ai é mamacadela, vamo lembrano gente! fica dêxano troço ai 
ó. Mamacadela mêmo, o nome dela que nois fala aqui... Nois tomamo 
contra.... pro sangue, essas coisa assim, sabe? É, pobrema no sangue, e 
assim, nois toma várias coisa, nun faiz mau pra nada. A casca. É, o chá 
da casca. Cresce. É, fica. É, ela é de duas, tem dessa, tem da ôta, sempre 
faiz, eu vô usá da mais piquena, pra uso assim, sempre eu vô rancá mais... 
Esse ai é a mama cadela granona, né!?... Da grande! Piquena, arbusto, 
né!? É, uhn, uhn... a que nois bebe a casca dela. Esse aí, nois tirô várias 
veiz, nois tirô, saiu, congonha, saiu... É depurativo, pa infrecção. É a 
casca, da mamacadela. É a casca da raiz, a casca da madera mêmo, as 
fruitinha quano dá eu gosto de pô no álco e pingá n’água pa tomá... É, 
as fruitinha que dá... Esses dia até joguei fora, eu tinha...Mamacadela 
é depurativo do sangue, né? Serve pa tomá assim de manhã, né? Tomá 
o chá. E bão po estâmbo, pa peila. É a casca e pó fazê a raiz. (Divina)
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Maminha-de-poico Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Esse é bão é pra peila, tamém! (Nilia)
A mama-de-poico eu nunsei pruquê que é que ela vale não. (Geraldo)
A mama-de-poica é pa pô nos remédio, nas raiz, nun é não?! (Nilia)
É a mamacadela, nun é? (Geraldo)
É... (Nilia)
É mamacadela! Ela tem dois nome mama-de-poico e mamacadela! Essa 
é da famia das pereba, tamém. Tamém! Junta tudo. (Geraldo)
Maminha-de-poica, ela é pa firida de cobra. É raiz. (Divina)

Manacá Spiranthera odoratissima A. StHill.
Manacá usa pa rematiso tamém, manacá , manacá eu gosto de usá e muito 
tamém, manacá, ele é bão pa gastriti né? manacá, ele dá assim, dá baxo 
assim ó, quelas moitona assim, e dá uma flô tipo flô de mamão, muito 
cherosa, e dá uma raizona memo, e a raiz é marelinha, aí pica ela e faiz 
chá, que toma no vin, põe no vin pa tomá pa rematiso, pa tirá dor do 
coipo, ele, meu pai usava ele, meu pai falava assim: que usava curá vinte 
e cinco incômodu, manacá. Até hoje, o povo ainda fala que o manacá que 
usa vinte e cinco... tem muita gente que ficô naquela assim: eu cunheço... 
vinte e cinco incômodu cura o manacá  cura; eu fiz puma moça esses dia 
tava cum rematiso, foi bão até! pa gastriti, mais quem tem o gastriti tá 
quétu sabe? tá cuidano de rematiso, no dia que toma, facilitá nun toma 
não, mais quano é nôto dia cabô tudo. Ele vai ali dá uma mixida ali, mais 
nôto dia fiço um remédio ele mandô falá qui o estâmbo dele dueu muito, 
eu fui falá prele que tema, é o gastriti, ele falô: não, é tipo gastriti memo, 
eu tenho gastriti, eu falei pó temá  que temano lá no Elino, falá onde eu 
trabaiei hoje, que não, cabô tudo, a dô de rematiso, gastriti, nun tem mais 
nada dueno. Cura mais coisa né? Cura dor de cabeça né? garganta, meu 
irmão tamém...vô rumá, levei pra ele. Levei pro meu irmão tomá né? que 
ele tava cum pobrema de garganta lá, ficô uns treis ano rôco nun quiria se 
cuidá, falei prele se cuidá nun... como diz o ôto, fui lá e danei, agora tá 
se cuidano nunsei se tá cum tempo né? proquê  fica inrolado no serviço 
né? nun fica quereno cuidá né? agora reisolveu sabe? agora recado im 
cima di mim, im cima di mim, mais in antes eu falei mode rôcura né? 
ficô dois ano rôco agora foi fazê tratamento lá, médicu falô prele que 
pricisa fazê cirurgia mais... tô confiano que nun vai sê  priciso não! Se ele 
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cuidá direitin ne? tô levano remédio prele, é bão vê que tá muito vei essa 
duença dele já, é, diz que tem uma carne na garganta dele, do jeitin que 
deu ni mim tamém ne? deu ni mim eu internei, sai de lá do memo jeito, 
mais Deus foi... teve misericórdia do meus remédio casêro, sarei; tô sã 
graças a Deus! Tinha rôcura que nem ele, e tinha um coisa que mi cumia 
assim de uma banda, que assim ó, ai me inchô tudo, inchô até a oreia, ai 
eu fui internei, ele me deu alta, vim imbora, discunhecí, muita gente diz 
que cunversô cumigo, nun lembro nada não dona Oiga,  mais tinha dia 
assim que parece que eu tava miozinha, eu nun guentava ficá impé, que 
eu nun cumia né? nun bibia, ai um dia eu levantei, nun tava dano conta 
de cunversá, nun saia nada não, muita sede, ai eu sai assim, o Zezin e 
uma tia minha que vêi de Anápis,  mostrano que que era pra pegá e eles 
até me segurano e eu mostranu, ai eu fiz: fôia de mamão, fôia de café, 
fôia de manga, e romã, sicupira, que ali eu só pegava e moistrava preles 
sabe? e sigurano e sigurano e eles rumô pra mim gagulejá e eu deitei 
sabe? sintí assim ó? Banhei tudo, tomei o bácu desses trem, banhei; seja 
o que Deus quizé, pensava... nun falava nada não, guentava nada não, 
eu era igual doida, me cabô, eu fiquei nem um dia nem dois sem bebê 
água não; só que Deus teve misericórdia dos meus remédio casêro, ai eu 
deitei sabe? quano eu deitei deu um prazo assim, bem mais tardi, minha 
tia quiria me levá pra Anápis pra interná lá, eu fazia assim que eu nun 
ia não; eu pensava: meus minino vai ficá sem eu, meus mininu assim, 
tudo grande sabe? mais já assim tudo trabaiano,  quano eu fiz assim 
sabe? tipo pa guspí, só desceu aquela goifada de coisa assim da minha 
boca assim ó, eu sinti que ela me vei sabe? saiu sangue, saiu mardaça, é 
tanta coisa, e aí eu pidia chá eles mode banhá, e, eu drurmí. Ahhh, dona 
Oiga, aquela noite graças a Deus eu aprindi bebê água intupino assim 
o nariz e, pa podê descê, segurava bibia leite, bibia água sabe? meu 
estâmbo duía, tinha febre sabe? eu sarei, graças a Deus, puriço que eu 
falo: eu fiquei rôca primero, eu fui lá falei preles, uns dois ano ele rôco, 
tem que se cuidá quê deu esse pobrema im mim, vai sará vai sará, não, 
agora fui lá na Goiana lá, diz que esse ôto tá cum uma carne assim tem 
que tirá a carne né? mais pelo o chá que eu fiço, meu subrin vei cá falô 
que cem procento tá... remédio casêro dona Oiga, essa coiserada tudo 
que eu fiçu, por isso que eu tenho fé cum remédio casêro, médico me 
tacô um ingerção de valê lá... fiquei quinze dia rúin, quinze dia rúin! E 
fiquei uns treis mêis sem podê cumê cumida de sal, quano eu punha na 
boca, saia pelo nariz, preu cumê fazia assim ó. Quem sarô primeramente 
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Deuz ne? dispois meus remédio casêro!... dos remédio. Sarei, nun tem 
nada na minha garganta não. (Divina)

Mandiocão do campo Schfflera  macrocarpa (Seem) D. C. Frodin

Nois usa a risina né? maidiocão, pra dore, faiz um imprastu põe assim 
no estâmbo ó, e bebe a risina, cê põe num papel assim ó, num papelzin, 
pó sê papel de macarrão, coloca asssim ele prega sabe? tivé cum dor de 
estâmbo, é bão até! E bebe o chá da rizina, ele dá muita rizina assim 
dipindurado, aquelas fitona ne? ainvai e pega. Faiz é um, se tivé um lugá 
assim quebrô ô um istoncado arguma coisa, cê pega a risina tamém e 
mói ela e passa num... põe num zólio assim de coisa azeite e faiz um 
imprastu inrola tamém, é bão pa tirá a dor. O mandiocão do campo nois 
usa quano dá uma dor, é pa bebê. (Divina) 

Mangaba Hancornia speciosa Gómez
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Aquela que sai leite é mangaba. Não, essa daí tamém sai, essa sai leite? 
O leite dela? Não, dêsse não. Da mangaba eu uso só a casca. O leite? Ela 
é boa pro sangue, depurativo de sangue... Eles gosta de tomá chimarrão 
da casca da raiz... Pro sangue, pra peila, essas coisa assim, animia... 
Pois é, chimarrão eles toma, eles tira a casquinha da raiz, aí pega as frô, 
faiz um chá pra gripe tamém... A frô toma, e a fôia a gente freve ela pra 
remédio pra garganta. A frô é pra garganta, pra gripe né? Faiz assim 
tudo junto e a fôia pra gagulêjo. A frô bebe....a fôia cê faiz gagulejá... 
É... coloca ai mangaba que eu nun tô veno,ocêis conhece mangaba né 
dona Oiga? Pois é, pode tomá até o leite... É mais se eu colocá esse ai 
ocêis, o Juca vai falá que eu tava...Pruquê se fô falá lá esse negócio de 
mordida de cobra..... eu ranco raiz pra ele sabe? As veizes vai falá assim, 
já tá insinano, pruquê o Juca é muito coisa, nun é... (rs...rs..rs) Eu quero 
falá o meu pruquê nun é cumade? Ele é assim mei coisa, se, se eu falá 
isso de murdida de cobra ... quano falá nisso aí ele vai falá assim: isso 
aí é pra murdida de cobra, quem que insinô? Pruquê eu ranco pra ele, 
sabe, ele manda eu rancá eu cunheço, vô e ranco, mais eu nun sóco o 
bico nas coisa dêle sabe? Pruquê ele é custoso.... nois é amigo, vizin, 
tudo, mais eu nun mexo com coisa assim... Fica, fica grande. O leite da 
mangaba nois usa ele pra, várias coisa né... infrecção, pra esse calorão 
que o corpo tem, toma tamém o leite a casca... Hum, hum... Bão pro rin, 
bão pro estâmbo, bão pra tirá dor da barriga, dor na perna... mininu tava 
cuma dor assim o, cuma dor que nada... ele diz que o leite da mangaba, 
quano eu falei pra ele bebê nun doeu mais ...sarô... pra dor assim no 
estâmbo sabe? Gastriti, úrça, pó tomá,  ocêis conhece mangaba né dona 
Oiga? Pois é, pode tomá até o leite... É mais se eu colocá esse ai ocêis, o 
Juca vai falá que eu tava...Pruquê se fô falá lá esse negócio de mordida 
de cobra..... eu ranco raiz pra ele sabe? As veizes vai falá assim, já tá 
insinano, pruquê o Juca é muito coisa, nun é... (rs...rs..rs) Eu quero falá 
o meu pruquê nun é cumade? Ele é assim mei coisa, se, se eu falá isso 
de murdida de cobra ... quano falá nisso aí ele vai falá assim: isso aí é 
pra murdida de cobra, quem que insinô? Pruquê eu ranco pra ele, sabe, 
ele manda eu rancá eu cunheço, vô e ranco, mais eu nun sóco o bico nas 
coisa dêle sabe? Pruquê ele é custoso.... nois é amigo, vizin, tudo, mais 
eu nun mexo com coisa assim... Fica, fica grande. O leite da mangaba 
nois usa ele pra, várias coisa né... infrecção, pra esse calorão que o corpo 
tem, toma tamém o leite a casca... Hum, hum... Bão pro rin, bão pro 
estâmbo, bão pra tirá dor da barriga, dor na perna... mininu tava cuma 
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dor assim o, cuma dor que nada... ele diz que o leite da mangaba, quano 
eu falei pra ele bebê nun doeu mais ...sarô... pra dor assim no estâmbo 
sabe? Gastriti, úrça, pó tomá, pó tomá sem mêdo, nun faiz mal, nunca 
matô ninguém nossas raiz ... (rs..rs) Graças a Deus sabe?  vai ali procurá 
assim se argum remédio que a gente deu, já matô arguém!.... graças a 
Deus.. vamo ali mais na frente. Doce, eu nun gosto de comê mangaba. 
A casca da mangaba cê vai lá e corta, o leite sai. Cê já leva uma vasia, 
pruquê cê fô lá cortá e nun levá a vasia o povo nun gosta. Cê já leva 
água na vasia, cê corta lá e vai aparano. E é mió cê fazê esse negócio 
na lua cheia, que na minguante quais nun dá leite. Que na cheia corta 
lá e sai aquele leitão. Aí esse leite, cê apara cuma cuié e coloca n’água. 
Aí cê coloca num litro encostado e dêxa. Aí cê põe na geladêra e bebe. 
Toma ele pa dor nas perna; cê nun vai tê dor nas perna, nun vai tê dor na 
barriga. Pra mim, graças as Deus, sempre foi bão. A mangaba é remedião: 
pa dor, perna, dor de estâmbo, pa infrecção; noís usa até o leite. O leite 
de mangaba é bão pa gente, né? Pa cóica, é... Nois pega, que ela dá uma 
cola, né? Aí a gente pega a vasia cum água e vai cortano a bicha, cortano 
a bicha e caino junto n’água. O leite caino n’água, e aí, nois coloca num 
litro descartave e pode bebê. Vai isquentano ... (Divina)
Ah! Eu cunheço mangaba, né!? ah! Essa é de cumê, né? A fruita dela é 
gostoso até! (Nilia) 
Faiz dôce, a muié do Luis faiz. Remédio nunca uví falá não!. (Maria)

Mantega de cascavel
Óleo de cascavel. Esse eu nunsei, de cascavel...Ah! a mantega? Ah, diz 
que é bão pa coluna né? É, o meu mininu ali, eu nunsei se ainda tem, 
mais ele usava o óleo do cascavel. É, põe no café, assim no café quente 
né? Põe uns pingo, e ele usava esse trem, nunsei se ele ainda tem ainda, 
mais ele usava. Ele até me deu uma veiz: mãe, toma esse trem, é bão pa 
coluna. Ele usava nunsei ô ainda usa não. (Maria)

M aria Preta Terminalia brasiliensis Camb. 
Maria Preta é pa gripe. Maria Preta a casca dela é bão pra prumonia. 
Casca de Maria Preta é bão prum monte de coisa, sabe? nois usa casca 
de Maria Preta aí, pra várias coisa faiz Maria Preta é um remedião! Pa 
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mininu que tá tussino, pra bronquite, pra banhá, pra infrecção, a gente 
tira muito assim pros vizin que pede, sabe? A Maria Preta pode tamém 
pra coluna. Eu falo pruquê tinha pobrema de coluna, sabe? Coloca no 
álco assim, passa, ô sinão toma um pinguin tamém. A Maria Preta cura 
bipapagaio, sabe? A Maria pobre? E, tem dela tamém, é difíci rânjá dela, 
mais aqui tem, tem umas região aqui que tem, ela gosta dimais assim, 
de bêra de curtura, sabe? Ali mêmo tem um perto mais do córgo. Maria 
Preta, nois tira a casca pa usá e pega a risina pa fazê tamém pa usá, é 
a mêma, a risina cum a casca, é pa dor no ... tosse, se tivé tussino, é pa 
infecção tamém, quarqué um pó bebê, num faiz mal pa ninguém, dá um 
cházin, a sinhora faiz um chazin assim de manhã nu lugá do café e toma, 
o dia que nun tem o café, nun tem o café mêmo ai, nois vai nos matin aí 
e pega  e faiz um chazin e bebe. (Divina) 
Maria Preta? Aí... aí... Maria Preta é o pau né Zeca? É o pau. É... o 
antrecasco dela a gente rapa, aquela casca pro fora e tira o entrecasco 
dela, é bão pa dá pa curá tosse. É uma beleza. (Nilia)

Maria Pobre Dilodendron bipinnatum Raldlk 

Maria pobre é remédio né? É pa coluna né? Nois usa Maria Pobre é 
pra coluna, e Maria Preta pra gripe, essa coisa assim. Nunsei não... ele 
tirô muito, né!? Tem muitas foto aqui, que eu nun tava junto, não Dona 
Oiga. Cê tirô assim, cum ôtas pessoas?! Tirô, né! Tirô aquele dia com 
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o João do Erlino... Ele saiu dizeno e mostrô varias pranta pro cê... ai 
ele mostrô, mais nem sei que foi que ele mostrô, foi Maria Preta, Maria 
Pobre, foi ipê roxo tamém, vai sê essas aqui que tá passano, ó...  e eu tava 
lavano as rôpa e ele entrô cum ocêis, né!? Eu faço, eu faço! Eu cônzin 
uma panelada... dô comida pras galinha, aí ó! Pras galinha comê... Uhn, 
uhn, eu frevo a água assim, aí sobra de comida que eu ponho na vasia 
aí eu dêxo elas come e bebe na vasia que... isso aqui é ôta coisa! Isso 
aí é Calipi que eles tirô, ó... É, lá im cima... Esse aí é mamacadela, esse 
aí é da piquena. Essa casca de Maria Pobre. A casca de Maria Pobre 
é bão pa gripe. É... pa gripe, pa tosse. Tira aquela casquinha dela pro 
fora, tira a entrecasco e mássa e iscarda, põe assim numa vasia, freve a 
água, põe, adoça e toma. É bão dimais pa tosse. Nois usa Maria Pobre 
pa coluna tamém... põe no álco, a casca! Hum, hum, passa é pa bebê, 
põe uns pinguim n’água e toma... Maria Pobre, Maria Preta, tem Maria 
Preta tamém! Cê marcô né?! Já passô essa, não!? Essa árve aqui ela dá 
perto da Maria do Zeca, é mais... (Divina)
Maria Pobre eu nunsei... Eu nem sei pra quê que ela é boa, não! Hum, 
hum... Essas daqui é de coisa, daquela coisa da Maria do Zeca, daquelas 
árve que tem lá, que eu tô cunheceno esse pau, esse negocim aqui em 
baxo, que é que fica lá, é frô que ela prantô lá.... tamém é de lá, é que 
eles tirô foto, lá né?! Nun tem serventia com elas não! (Nilia)

Marmelada-de-areia Alibertia Edulis (A. Rich) 

Acervo Flora do Cerrado
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Gradona, né? Pareçe maçã, marmelada de areia. É pa diabete, a fruita, 
pressão arta, ela é boa... Ah, do jeito que ela taí, pode fazê dela madura, 
pode fazê dela verde, é, pode dá até pra criança tomá, sabe? ela é bão 
pa colesterol, pa mininu assim, gente gordo. Não, pode fazê o chá, pode 
cumê quano ela tá madura. Mininu até gosta de pegá no cerrado, até tinha 
dimais, agora nun tem, é na bêra da ristinga que vai achá, mais, assim, ali 
em cima mêmo tem,esses dias mêmo tive que í lá em cima pegá pra uma 
muié lá de Vianópis que pidiu uma sacada, eu fui lá, sacada, uma sacada, 
ranjei umas deiz, andei muito lugá que ranjei pôquim, quais nun tem pé. 
Aqui mêmo na saída eu cunheço dois, dois pé, e lá no asssentamento um. 
Lugá que eles derrubô. Aqui de perto que eu sei, sabe? que eu sempre 
gostei de guardá o lugá que eu gosto de pô o pé, desse pé, sabe? mais, 
pó contá o lugá que tem, ó. Era mato, aqui mêmo era mato, ó, era mato, 
mais se do ôto lado tivé, pode sê... Ali em cima tem um pé. Pa diabete, 
colesterol, toda criança pode tomá tamém, muita coisa sabe, ele é um 
remedião isso aí, ó... Pessoa mássa, gostei de vê... (Divina)

Marmelada-de-cachorro Alibertia sessilis (Vells) Schum.
A marmelada de cachorro eu uso assim, as veiz tem um pobrema aqui 
e nois trata o pobrema de malina, que os médico até fala que nun ixisti, 
mais ixisti! A malina é o mininu..., dá até nessa minina desse tamain 
aí, nessa cabiludinha aí ó? É, incha, começa a iscorrê o nariz assim, dá 
uma firidinha aqui assim no nariz, ó! E começa a dá febre, e começa a 
ficá marelo o mininu. Aí já deu ni argum dos meu tamém, mais já deu 
ni vizin que eu já fiz remédio. Aí a gente pega a fôia da marmelada e 
junta cum as ôta coisa, é muita coisa que a gente junta, o carapiá, e junta 
muito remédio e faiz um pó e dá pa comê na comida, e iscarda no café, 
põe ele, põe o café, e dá pa criança bebê. Incha, os inchado..., incha os 
pé, incha o rosto assim ó, incha as mão, aí dá o remédio, aí cabô. E dá 
um xixi fedorento, e dá uma diarréia ni mininu, pó cuidá e põe, esse aí 
é o primêro, a marmelada. Esse que cê falô que é a bosta de cachorro. 
A marmeladica que ela dá pretinha assim, bem piquinininha. Ela é pa 
pobrema de malina, né? Aí o ôto é o carapiá, e aí tem as ôta coisa deu 
juntá quêsse aí, aí é o cravo, é canela, é varias coisa que eu junto, e tem 
várias coisa que eu nun vô falá e faço um pó mêmo, bastante! E dá pa 
criança bebê, sabe? Aí é hortelã, é alicrim, é poejo, é... eu tem vários 
dele aqui sabe? Alecrim e poêjo eu já falei, né? Arruda tamém, o hortelã 
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falei, o poejo é... tem dos dois, tem o poejim e o poejo da Índia, né? Nois 
coloca tudo, faiz um pó, tem, pega a saçaparrera, dispois eu vô juntano 
tudo assim e faço um pó e dá no café. Quina, a quina, o carapiá, a eiva 
docê, canela, e faço um pó assim sabe? E ponho num vrido e aí pode í 
colocano no café. Ô só faiz um chazim assim da fôia de laranja, ô da eiva 
cidrêra e põe junto e dá pa criança, dizincha. Iiih! Tem um mininu, um 
fio meu que chegô aqui mêmo, deu né? Deu im dois fio meu, malina. Fui 
pro médico, cuidei, cuidei, cuidei. “Não! É pobrema de coração!” E eu 
falei: vô mimbora e se Deus ajudá eu vô dá remédio casêro. Meu mininu 
ficava, inchô aqui a boca do estâmbo, ficava cum farta de rispiração. 
Deu bem dona Oiga quano fui, na época deu ganhá a minina mais nova 
minha, foi que acontecêu isso. Quano foi de manhã meu mininu passô 
mau a noite toda, quano foi de manhã, pegô passá mal, e meu mininu 
manheçeu inchado. E eu falei: agora pronto! E ainda ganhei a minina, 
e dispois que eu ganhei, fui cuidá do ôto mininu meu, e tava inchado, 
chega tava assim... Foi, mais Deus vai curá meu fio, a base de Deus, os 
remédio, meu fio ficô curado. Esse pai dessas criança aqui ó, que tá aqui. 
Dona Oiga, mais inchô, que aqui assim ó... aqui assim nele que só... e 
eles nun quereno que eu vêsse o mininu sabe? Só ficô um musclim assim. 
E ele tava do tamanho... não, tava bem mais piqueno que esses aqui, ele 
tava caminhano, mais aí a minha fía mais véia nun guentava nem pegá 
ele de tanto inchado que ele ficô. Quano eu vi o mininu assim, que chegô 
perto de comigo, falei: Meu Deus! Foi pro médico, chegô lá:  “É poblema 
de coração”. Vortô pa tráis, passô uns remédio, continuô. E eu quarei 
remédio casêro nele, e graças a Deus meu fio, tá aí, cum a glória de Jesus 
tá aí meu fio, sabe? Ficô muito tempo assim cum aquilo no estâmbo dele 
assim, ficô uma pelota assim... Incha o fígo né dona Oiga? E dizinchô, 
e eu toquei os remédio e o gáis saiu, e cabô! E dizinchô, e tá aí vivo e 
são, graças a Deus. E desses acontecêu cum vários mininu aqui, e eu dei 
remédio e sarô, graças a Deus. Aí a ôta né? A ôta fia minha tamém deu 
né? Inchô muito, foi no médico, o médico, de primero sem sabê, ele é 
médico? Mais quano ele fala que é isso, que é aquilo, eu vorto, e, com fé 
im Deus, tô curado, sabe? Essa neta minha mais véia, essa nun veio cá 
inda não, deu pobrema nela tamém, ela foi pro médico lá em Vianópis, 
mandô pro Goiânia. Falei: Nun vai pa Goiânia, que a dotora falô que 
é pobrema de... Ela tá cum prumonia, né? E ela inchô muito assim, aí 
eu cheguei lá e falei: Ô dotô Sidomar, a minha netinha tá inchada, elas 
veio e nem em casa eu tava, vei que ela tava passano mal, e eu vim tá 
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com treis dia aqui, comé qui minha neta tá inchada desse jeito? Ela tá 
cum prumonia. Ele falô assim: “É prumonia mêmo”. E eu falei assim: 
Ela tá tão inchada assim no estâmbo. Ele falô: Eu nun ví ainda não que 
a mãe dela nun me falô.  A mãe dela é nova, nun sabe qui qui é isso não. 
Ai ele: Não! Vamo mandá pa Goiânia. Já bati chapa trêis veis, tá dum 
jeito só. Saiu de lá, e eu casquei cum ela pra cá, pra roça. Chegô aqui, 
um vizin meu, incrusive ele mora em Goiânia hoje, mais é... ele inda 
tem a terra dele aqui. Ele falô assim: dona Divina, a sinhora teve corage 
de trazê essa minina desse jeito? Aí eu falei: tive pruquê é prumonia 
que ela tem! E aí eu falei: Óia, eu tem que saí pa trabaiá, amanhã tem 
mais nun vô! Taquei chá casêro nessa minina, e ela taí ó, graças a Deus! 
Minha netona, hoje ela é butelona assim, sabe? Mais vei até inchada 
tamém dona Oiga, de tanto tomá sôro lá, e a barriga impazinada, assim 
duma banda e dôta aqui ó? Pregunta o mininu lá, se duvidá, na igreja lá 
eles é sabedôro, que nois apiô no ônibus, sabe? Chegô na porta, ó! Diz 
que ficô caçano nois lá. Que eles era pa í pa Goiânia, e os ôto contô, por 
isso que tem mêdo, Elaine, os ôto contô lá que nois tinha vino imbora 
ca minina cá pa roça, sabe? Uai! mais nim vô tocano pa Goiânia sem 
dinhêro, ca minina rúin do jeito qui tá, eu só ia levá e largá ela lá? Nois 
nun tem cunhecimento do Goiânia, sabe? Tem cunhecido nosso lá, mais 
onde nois lá ia achá esses cunhecido dentro de Goiânia? Falei: Eu vô é 
m imbora, e seja o que Deus quisé. Dois dia eu vô dá remédio, que eu 
garanto dois dia! Minina ficô boa, e graças a Deus tá aí, nunca prucurô 
médico mais pra esses pobrema dela, que quano começa a dá a gripe, 
começa a dá remédio, graças a Deus tá boa! (Divina)   

Marmelin Cydonea vulgaris Pers.

Acervo Flora do Cerrado
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Marmelin, marmelin nois nun usa não. Marmelin é só pra brincadera, 
quano a gente é muleque no cerrado, suviano quesses, cê alembra? Faiz 
é punhá um pauzin ficava suviano, nois ficava é brigano, nóis nun dava 
conta, os home tem mais força né? subia, nois quiria fazê tamém mais 
nun dava conta... brigava nu cerrado! mode dá conta, só memo pra 
brincadera, marmelin; e usá chicote no mininu, fazê chicote, chicote bão 
né? meu pai pegava... é chicote. O marmelin só pa brincá. Nu tempo queu 
era minina, saia suviano no cerrado aí, pa fazê nossa casinha de fôia, 
assim... Brincá cum as fôia. É... Ô nois suviava no cerrado. É... faizia 
cum as fôia, assim cum pauzin, suviava no pauzin, suviava longe! Ele 
era bão pa suviá. (Divina) 

Mel da Jataí 
Mel da Jataí? O mel é de pau. Pruquê ele só dá é ni pau né Zeca? Da 
ni pau a gente corta cum machado, ele dá ni quarqué pau, quarqué pau 
ele faiz a moradinha dele, é ni quarqué pau ele faiz, teno um ôco pa ele 
aterrizá, aí a gente vai, cortá cum machado aquele local ali, tira o favo e 
ispreme na vasia e o mel sai. Aqui nun usa puraqui nun ixisti isso aqui 
mais não. Ah! o povo cabô com os pau tudo né? Ah, aquilo é um remédio 
bão dimais! pa gripe , dá pa nenê assim, nenezin fazê um chazim pô é 
bão dimais. Lá tem uma morada né Zeca? nun tem? Aonde? aculá ó, tem!  
lá tem uma nu Morão da portêra . mais eles tem uma moda de localizá 
num lugá que a gente nun pode tirá, é,  numa estaca de curral, num estêi 
de casa, que eles gosta de localizá. É, nun pode. Mel de jataí é pa passá, 
usa no ôi tamén, pa catarata. E bebe, tamém pa criança bebê. (Manuel)

Milombo Dalechampia caperionioides Baill 
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Tem o Milombo tamém né? Milombo é uma batatinha assim... É, tudo 
amarga, esses trêis tudo márga. Prô estâmbo, as veize uma queimadura, 
uma assadura é bão né? Milombo, esse marga... Milombo é a gente incosta 
ele na língua, quano a gente acha que cabô o amargo, a gente mexe com 
a lingua, ele tá margano aqui ó, é, mais o Milombo é pa assim, estâmbo 
rúin, é as veiz a pessoa tá vomitano de ressaca, cabeça dueno, aí intão 
iscarda ele e bebe, é a raiz, é. Uai! o ramo dêle eu nun cunheço não, 
cunheço é a raiz, dá no chão ne Zeca? Ele dá cipó no chão, eu nunca vi 
o pé dêle não, é. Milombo a fruita dele é cum sucupira. (Nilia)

Minduin do campo e do terrêro Arachis prostrata Benth
Do terrêro a gente come, faiz paçoca de mindoim, pé-de-moleque. Agora, 
do campo tem um serventuário, né Zeca? (Nilia)
É, o minduin do campo, o minduin do campo, sempre é praquelas doença, 
doença comé que fala? Doença de rua, essas coisa... pra isso é que ele 
serve. É... Ranca, e cozinha, faiz aquela garrafada, né? E bebe. Essas 
doença de rua... eh... eh... pois é transmissive. É... É isso aí... Pra isso é 
que ele é bão. (Zeca)
Do terrêro é bão pra fazê paçoca, pé-de-moleque é gostoso pra gente 
usá, comê é bão. É quente. A natureza dêle é quente. Não, pranta ele, 
né Zeca? Prantá ele é na minguante, né Zeca? É, rancá na minguante 
tamém; é que se rancá na nova ele pode carunchá. De casa... é de casa... 
pega in quarqué lua se pricisá... É!. (Nilia)
Minduin do campo nois usa pa infrecção de urina, pa cobra, infrecção 
de rin e pa cobra tamém. É bão pa cura firida. É pa ofindido de cobra, 
pa infrecção, pa firida, se tivé arguma coisa, arguma dore, uma urça 
assim toma, e é uma raiz assim que a sinhora ranca ela, é assim: ela é 
marelinha, bão pa urina tamém, bixiba, pa pobrema de rins, e é minduin 
memo, se a sinhora vê lá no mato lá, é um pé de minduim, dá umas 
penca assim ó, dá umas baginha docinha! Eu como as baginha, põe na 
boca tipo chupano uma  balinha, é umas bage assim a sinhora abre chupa 
tipo chupá balinha, e nesse tempo acha, e ele é duro pra caí as fôia. Aí 
cê ranca ele assim aquelas raizada marelinha, tipo dum safrão ... muita 
coisa. Nun dá grande, dá assim, dá piquena, não, se o jeito do lugá assim 
fô arado, terra arada é piqueno, mais se a terra nun fô arada dá pezão 
grande assim, moitona. (Divina)
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Murici Byrsonima verbascifolia Rich. Ex Juss

Murici, murici, Ah, murici nois usa tamém só a fruita, a fruitinha pa comê 
ne Zé? É murici memo é dum que dá uns sementinha cheroso! Murici, 
cê tá assim senti argum cherin pode tê argum maduro né? e que aqui 
quais nun tem mais né?  o povo dismata muito, ele dá muito assim no 
cerrado, não. Prôta coisa não. Rosa do campo né, nois conhece o murici. 
Nois sempre come as fruita, as fruitinha mais nun tem serventia pa nada 
não. Come, as fruitinha chêrosa umas fruitinha gostosa sabe?  (Divina) 

Mutamba Guazuma ulmifolia Lamb. 
Esse eu nunsei, é pau grande, dá umas fruitinha assim ispinhuda é. Nunsei 
praque não, uai, Zarico nun é esse trem que a Nívia gostava de passá 
no cabelo? é! as minina tirava muita casca dêle pa passá no cabelo. Dis 
que é bão po cabelo fortalecê a raiz do cabelo. É minhas minina gostava 
de fazê isso. (Nilia) 
Mutamba é pa colesterol, diabete. A gente toma direto tamém, a casca 
tamém. Usa pa várias coisa a mutamba, lava cabeça, cabelim que é assim 
mei melado, né? Quano lava a cabeça, fica pirigoso melá o cabelo aquela 
casca. Ela dá uma baba assim ó Dona Oiga! A sinhora já usô, a sinhora 
já mexeu? A sinhora tira do casco dela e põe pa frevê assim, ô sinão põe 
n’água lá fria. Aí pó dexá lá, aí dispois, hora que a sinhora vai mexê, aí 
ela iscurrega assim ó! Ela é boa pa dor de barriga tamém, ela é boa pa 
muita coisa. (Divina)

Acervo Flora do Cerrado



116  Olga Cabrera e Alexandre Martins

Munlungun Erythrina verna Vell.

Mulungun, mulungun, tem munlungun e tem... é o munlungun é aquele 
que nois se fala ôi de boi. Ah! Munlungun, que tem o ôio de boi e tem o 
munhungun né? é bão pa, eu tô me recordano, é pa, pa pobrema de rins, 
é uma árve grande, pobrema de rins, pobrema... ihh, o povo aqui precura 
é muito! Tira é muita casca, aqui memo in casa tem um pé, que dá umas 
flôzinha vermeia, aquelas que, aqui memo tem, que eu tirei casca pa, 
prô mininu bebe, pobrema de rins, pobrema de bixiga; é grande, é bão 
po sangue tamém, é dá assim ni bera de corgo ai ó, eles dá assim bera 
de corgo. É bão pro sangue tamém, pó tomá ele, tipo de tomá casca de, 
comé que fala o troço? Ginipapo, pó pô ele junto tamém, a casca é, a 
casca da madera o que seja da fruita, pó pô, colocá junto, só a casca, a 
casca tamém é pa pobrema de rins, urina, nois usa po sangue. Mulungun 
é po sangue, né? Ele é pu sangue, depurativo de sangue; é bão pa muita 
coisa, pra dôre! A casca da madera. Mulungun, mulungun! Tem uns 
bunito... Não, ele é uma madera mêmo que não serve pra nada, nem pra 
isticá um arame. Só mêmo pa uso né...(Divina)

Nól de cachorro Heteropterys afrodisíaca O. Mach.
Nól de cachorro, ihr, ihr... nól de cahorro só os home que usa! É pra home 
usá né? pra que que é não, pruquê os ôto gosta de precurá isso pra véi, 
ihr, ihr...é, piquena, piquininin, nól de cachorro, dá nó, né? na raiz, ranca 
a raiz é tudo chei de nól, pra home bebê, é pra tirá nas raiz e...ihr, ihr, 
ihr, pó pô no vin tamém, né? que usa vin pa pô no vin, o povo gosta de 
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precurá mais, eles nun gosta de percurá, né? de veiz inquano um fala que 
é pro ôto mais pó sabê que é pa ele memo né? ihr,ihr, é discuipa ne? ihr, 
ihr...é, que é prum fala que é pro ôto, ihr, ihr, ihr. É fulano que quiria... 
discuipa, né? ihr, ihr, ihr, e esse pé é precurado, né? é precurado! Ihxi! 
E o povo precura é muito! Não, é piquinininha dona Oiga, piquinininha, 
mais o trem é forte! Pó caçá que acha nesse tempo, nun cai a fôia fáci! 
Ela é forte... pois é, perto da igrejinha aqui, na subida da Nica, logo 
que vai drobano aquele cascái lá, o bichin véi tá verdin! quano a gente 
pricisa dos ôto nun tem não, mais esse... Dá no campo. Dá bem baxin 
incima duma raiz. Isso é pa... O povo tá procurano mais é pa hômi bebê. 
Pa moleza ihr, ihr...(Divina)

Negramina  Siparuna guianensis Aubl.
Negramina nois toma pa rematiso. É... pruquê dor assim, com aqueles 
que é brucite; os braço tá cansado, tá doeno, assim, a genti toma, sabe? 
E a gente põe no vin, imbebe eles n’água e põe pra frevê, iscarda e bebe. 
Não, só pa bebê, só pa tomá. A casca, a raiz e a casca. E as fôia, se quisé 
tamém as fôia, quisé banhá tamém dá, é só pegá as fôias, freve e dá um 
banho. Mais no ôto dia nun é bão mexê cum água não, pruquê ele é frio 
né? Mais é remédio, tanto a fôia como a raiz. E eu pego muito puzôto. 
(Divina)

Óleo-de-pau Copaifera langsdorffii Desf.

Nois usa a casca tamém, usa a casca e tira o óleo de pau né? O óleo de 
pau, meu Deus! Pa gaiganta, pa pescoço doeno, iiih... pa muita coisa, 



118  Olga Cabrera e Alexandre Martins

pa firida de cobra tamém né? Pra fora eles fala óleo de copaiva... cêis 
conhece ne? Corta o pau assim... Pra passá? Nois passa muita coisa 
aqui, mais aí nois já passa é o quê? É a mantêga, é a mantêga de bicho... 
Esses quatro dia deu uma isfriada né? Nois usa o pau, o óleo de pau é 
pra gaiganta, é pa dor de cabeça, pa infrecção, é pa tudo quanto há! Cum 
mel. Cum mel de jataí, põe junto e manda ficha. É, óleo de pau cum mel 
de jataí. Tê tirado mel, tirano no pau o melzin no pau lá, ó... A gente tira 
e dá o mel mêmo, tem o mel. O jataí é que faiz o mel no pau. Aí abre e 
tem um favin lá, aí a genti tira e põe num vidrin. É aquele pau lá, ó! Lá 
no fundo, lá perto daquele grupo. Cê tem que pegá lá... E aí vai juntano, 
se tamém quizé uma ... Aí cê dêxa, e aí cê vai juntano. E também se 
quizé fura um potin igual esse de madera, pa pará  e escorrê aqui dentro 
ó. No dia que nois foi lá no mato eles féiz isso. É bão pa pobrema de 
rin, pa muita coisa. Nun pricisa tomá muito não. Isso é bão dimais viu? 
Eu gosto de remédio. Cum a cabeça doeno fiz um chá cum eiva doce e 
pronto. É. Pa tirá dor, tirá gais, arguma coisinha que tá doeno faiz chá 
de baço né? Uma pontada asim no... Nun tem como tirá de lá não que 
tá misturado. Chá tamém pra criança, pra adulto, quarqué um, põe todo 
chá... Pau d’óleo. Óleo de pau, agora seis fala pau de óleo. Pau de óleo, 
cum pau d’óleo, cum óleo de pau, aqui é um só. (Divina)
Tem o pau, nois fala ele é óleo, é o óleo que dá nele tamém nois fala é 
óleo, nun é azeite não, nois fala é óleo, é óleo. É óleo; êêê... aculá tem 
um pau de óleo, é, vai lá  tirá um óleo nele. Não, quano a gente pricisa 
dum óleo a gente fala assim: tô pricisano dum óleo de pau, aí sabe? é 
o pau de óleo. Qué dizê, que a gente tira o óleo pa cabá ca dor é, fala é 
óleo de pau né? Cê tira lá o óleo de pau. É, no pau d’oleo. Uai! seno no 
campo é nois nun tem assim intimidade assim de pegá um trem lá no 
campo pa prantá in casa, tem que sê na Nova, tem que sê na minguante 
né Zeca? (Nilia)
É! O cêrto mais é tirá na minguante, que a água tá lá imbaxo e quano fô 
na nova a água sobe né? Intão, cê pranta, a água vem de baxo pra riba e 
pega a raizinha que ela tivé ali gerano, usa é pra prantá. (Zeca)
Agora pa remédio eu nunsei, pra remédio depende da doença, quarqué 
lua que tive a pessoa tá doente né? aí tem que acudí né? (Nilia)
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Ôi-de-boi Ormosia arbórea (Vell) Harms.
Ôi de boi, nois usa ele pá pressão arta. Usa é a fruita, quebra a fruita e 
põe dento d’água e bébe o cardin. Ela é contra infarte tamém, né? E eu 
pego, todo ano eu pego é sacada, óia lá ó! Eu tem é sacada desses trem, 
prêces chazin, dento duma lata ali, né? Os mininu gosta de brincá; os 
meus tá brincano aí com os ôto, aí eu junto tudo! Isso aqui né brinquêdo 
pro cêis ficá brincano não! É, nois pó pranta ele tamém, mais aí no mato 
tem muito dele. Ele é um oin assim, pra..., pressas muié tamém que dá 
caroço no seio tamém, câncer de mãma, toma tamém né? É..., eu dei 
pra muié ali, pareçe que sarô. Eu másso tamém, iscardo do mêmo jeito, 
mássa e põe na geladêra e toma n’água, ele dá uma aguinha branquinha, 
vai sortano uma água assim... No ôto dia joga aquilo fora, quebra ôto e 
põe. Não, num pricisa frervê não. Pó pô n’água assim que ele vai sortano, 
é, põe na geladêra, e a água vai ficano branca, aí bebe. Não, nun pricisa 
cúa não! Ele fica é lá no fundo e ele vai sortano assim, ele nun dá coisa 
assim não! Quebrô ele? Vai pono n’água, quano vai muleceno vai sortano 
a aguinha, tipo duma aguinha de mandioca, né?  (Divina)

 Pacari/Didálio Lafoensia pacari A. St. Hil. 
Pacari é remedião, pacari eu adoro. Pa dor de estâmbo, nun tem trem mió 
pa dor de estâmbo. Se tivé cuma queimação, assim, se o estâmbo tivé 
queimano, sabe? Ih! Meu fio, graças a Deus, ficô curado, sabe? Falei: vô 
fazê um remédio procê, ele falô: intão faiz que faiz tempo quem tomo 
remédio e não saro. Aí eu peguei o pacari, cuzinhei, aí ele tomô a água, 
ele tomô pôco e sarô. Ele é bão contra rematiso. Ele é bão pa muitas 
coisa. A casca, a fôia, se vô lá no pé e nun tem a casca, eu pego as fôia 
e isfrego, ponho lá na geladera e vai tomano. (Divina) 

Papo-de-galo Aristolochia sp. 
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Pra que serve? Eu sabia...ah não, é o papo-de-galo, as veis a gente tá 
cum furungo , tá doeno mêmo pricisano furá. A gente vai na raiz dele e 
rapa a raiz dele um pôquin e mistura cum azeitin e põe lá, se brincá fura 
até na hora. É, nun é na raiz mêmo, rapa um poquin assim ó, não ele é 
um cipó. Rapa um pôquin, põem assim e mistura com azeite faiz aquele 
barrin, dá uma isquentadinha assim e põe. Papo-de-galo né? O papo-de-
galo. É papo-de-galo. Tem é muito, bebe! Cansêra tamém ne? pobrema 
de estâmbo, pó pô ni vin pó fazê chá dele tamém, o cipó dele, põe pra 
secá... é bão pra pressão alta tamém o papo-de-galo, acha dele assim nas 
bera dos córgo aí ó, ele é fáci tamém, é, cipó assim tipo cipó é. (Divina)

Pata-de-vaca Bauhinia sp. 

Essa aí nois usa pa mode de colesterol tamém. A raiz. Ela é tipo uma 
unha, né? Uns fala unha-de-boi, ôtos fala pata-de-vaca. Pa diabeti. O 
povo pedi ele é pa diabeti, e muito! Nun cunhece eu vô e ranco, aqui 
tem, dá muito aqui, no cerrado puraí afora, a fôia, a fôia a raiz, é uma 
subrinha minha memo tem diabeti, ela usa muito sabe? veiz inquano os 
diabeti dela fica bem baxo; é piquena, e tem de muito jeito dona Oiga, 
tem de muito... tem pata-de-vaca, tem a unha-de-boi né? Tamém é pra, 
é quais do memo jeito,  é só pruquê a pata-de-vaca ela e bem... e a unha-
de-boi é mais fechadinha, é só que aqui, a unha-de-boi é pra home, e 
a pata-de-vaca é pra muié, é pra diabete. Nunsei, pruquê é assim, que 
sempre tem uns remédio assim que dá isso sabe? usano pra um, que nem 
eiva cidrera memo, aqui nois usa eiva cidrera, aquela de capim, tudo é 
pa pressão alta, mais o home usa mais, nois muié usa pressão alta é de 
fôia! Aí é assim ó, é tudo é casêra, só pruquê uma é de capim e a ôta é 
de fôia! Eu sempre tomo a de fôia e o Zezin toma mais é a di capim, 
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Uai, o chêro é uma só, tudo é eiva cidrera, só que uma é de capim, uma 
de fôia, mais aí, nois toma asssim. Tem fôia é deferente. Pa pressão alta, 
pressão alta, toma dá, dá uma sonêra, o remédio de pressão é isso... e, 
nun tem muito assim, tanto faiz,a gente quano vai tirá assim que é eu 
mema que vô fazê o remédio eu faço assim, mais quano é gente que não 
cunhece, eles ranca é tudo, mistura tudo. Mais eu gosto de fazê é assim, 
do tipo que meu pai fazia. Não, nun tem muita coisa não...coisa é uma 
só ne? isso é pruquê meu pai tinha esses dizê assim ne? e eu sigo ihr, 
ihr, o jeito dele ne? (Divina) 

Pau doce Vochysia tucanorum Mart.

Das eiva mais usada é esse pau doce e o babatimão, as eiva mais, maisi 
disputada, né dona Oiga? É o pau doce e o babatimão, parece assim que 
vai bateno o ôi nele, esse ôto vale mais... Mais deferente, acho extremo 
deferente, assim aí, ó. Lobêra tamém, tudo ispivitadin... É, é  pau doce. 
Pau santo, a sinhora conhece pau santo, cunhece dona Oiga? Alá, pau 
santo é aquele ali ó, aquele ali ó. Tem bem um aqui ó, pra cá, aquele 
ôto é pau terra, aquele ôto é... é Maria Preta, aqui Maria Preta aqui ó. É 
Maria Preta, lá ó, aquele de lá do pau terra, aquele lá naquele rumo lá tá 
veno? Aquele branco, aquela madera branca lá. Lá tem aquele tombado 
lá, aculá é a Candiúba que se fala lá, ó, aquele que tá iscangaiado lá no 
meio do fio aqui, lá cêe tá veno? O jataí que faiz o mel, no pau, aí ele 
abre e tem um favin lá, a gente tira e ispreme e põe num vidrin, que é 
aquele vidrin maió, assim que agasaio tudo, aquele lá que era o mel de 
jataí, que eu tinha aquele dia, que cabô. O pó de batatinha tá dentro desse 
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vidrim pra... É, óleo de pau, óleo de jataí, o jataí a gente usa no ôi tamém, 
é bão pra limpá as catarata do ôi tamém, e bebe, tamém pa criança bebe 
mode...Pau doce é po estâmbo né? Pra cansêra assim... Se tivé sintino 
uma coisa rúin, essas coisa, nois toma. Pa dor no peito nois toma desse 
pau doce. O pau doce é pa dor no coipo, dor no estâmbo, dor de barriga. 
O pau doce nois tira aquela casca, até chupá o cardin a gente chupa. É 
bão pa dor de estâmbo, pa tontêra, é bão dimais! Pa nun sinti assim muita 
coisa contra. Ele é muito sadio. É bão pa livrá das coisa mau da vida. 
Quano tá sequim, põe pa queimá, que as coisa rúin queima junto. Quano 
tá verde tá juntano. Quano seca, queima; dêxa a fumaça dos mau saí por 
lá. É muito bão pro organismo da gente, verde. A gente tira ele mais na 
cheia. É pruquê as casca fica mais grossa, a raiz. Tá mais maduro, com 
menas água.  (Divina)
Pau doce... Pau doce, geralmente minha mãe falava, diz que era bão 
assim quano a criança assim já tá assim grande e faiz xixi na cama, diz 
que é bão, é dá! Bate assim o pau, fazê aquela bucha do pau, curti, dá 
pra criança tomá pra nun fazê xixi na cama. E pó sê a casca, pó sê a 
casca, pó sê o pau mêmo... Diz que é bão dá pra criança não fazê xixi 
na cama. (Nilia)

Pau santo Kielmeyera coriacea (spr.) Mart.

Nois usa aqui tamém, casca do pau santo. Pau santo dá uns bizorrin... É 
pau santo... Óia ele ai! É esse aqui mêmo... É esse grandão, esse é pau 
santo... Não, mutamba é ôto! Esse cresce, grandão... Eu tiro dele a casca, 
esse aí nois toma ele contra diabete, essas coisa assim, tira muitas... Faiz 
o chá, é bão pra diabete... Vem as muié de São Paulo eu tiro pra ela  sabe? 
A casca, tira casca, é só cortá, lá iscorre tipo um sangue nele, aquilo ali 
é mió ainda... é vermei, vermeiado. Isso aqui é bão quano a sinhora tivé 
uma firidinha assim, a sinhora tira aquele sangue e passa, é bão... Ele 
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é... é... sim. Pau santo nois usa ele pa diabete, pa colesterol. Nois usa 
ele, a mutamba, sempre junto, né? A casca da mutamba tamém, junto 
cum pau santo. O pau santo, a mutamba e a marmelada. Pó sê a fôia, a 
casca, o pau dela. (Divina)

Pau terra da fôia miúda Qualea parviflora Mart.

Tem é da fôia miúda e da fôia grandi, a gente usa todos dois mais é diz 
qué mió da fôia miúda né? mais eu nun tem isso, pra mim... é tanto faiz. 
Da fôia miúda nois usa tamém , nois usa dos dois, nois nun tem deferença, 
dum do ôto não! Seno pau terra, quarqué... Tem o da fôia mais miúda e o 
da mais larga né? Deu na baxada é o da fôia mais larga, deu no cerrado 
é da fôia mais miúda, roxim. E ele nasce assim pra baxo, mais na bêra 
do córgo, dá mais maió né? Nois usa tudo. Pra nois é igual, tipo jatubá, 
né? Pega! Quarqué um dos dois pega inxerto! Como da fôia grande eles 
pega. (Divina)
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Pau terra marelo Qualea multiflora Mart.

O pau terra marelo? O pessoal usa mais é banhá memo, né? Desse marelo, 
é banhá, tamém desse pau tem mais, o certo é o banho, toma o broto pra 
dor de barriga pra criança. O pessoal mais usa banhá memo, né? Desse 
marelo, é banhá, tamém desse pau terra mais o certo é o banho... o broto, 
toma o broto  pra dor de barriga pra criança. O banho de pau terra? O 
banho de pau terra prá machucado, sabe? Se sinti inframado, a gente 
pega a banhá com casca do pau terra que é bão pra mode curá firida. Não, 
toma tamém, é bão pra infrecção tamém, nois usa ele assim, remédio 
assim ingarrafado usa cum casca do pau terra, tamém. É ingarrafado... 
Tem ôta pranta, que dá nele assim, é, fala é inxerto de passarim que dá 
no pau terra, nois só usa desse inxerto de passarin do pau terra, esse é 
pra infrecção tamém, pa sabe... prumonia, a gente usa, é do pau terra, é 
só o do pau terra nois usa. O inxerto de passarin que dá só no pau terra, 
nois usa ele. É inxerto, tem ôta pranta e injeta lá no pau terra, nois só 
usa ele, ele que vale assim pra quem tem barriga grande, sabe infrecção, 
assim de urina nois usa ele. Só o que dá no pau terra, nôta árve nois nun 
usa.  Só se dé no pau terra, inxerto de passarim só dá no pau terra, ele 
dá assim em várias árves, mais nois só usa do pau terra, aqui, ele é um 
remedião, assim pa, é prumonia sabe? A gente vai lá e tira as fôia e faiz 
prá o banho que tamém tivé cum a barriga grande assim, as veis... Aquela 
coisa assim... Parecê aquela sempre barriga grande, barriga grande dá 
um banho e toma o chá tamém. Nois usa ele. E eu mêma tinha barrigona, 
sabe! dispois que passei a usá cabô minha barriga. Du pau terra, ela dá 
em várias ôta coisa... Em laranjêra, nôtas coisa assim, mais nun pode 

Acervo Flora do Cerrado



Narrativas de remédios e curas    125

usá, só o do pau terra. É que o pau terra tem muita coisa assim né? que 
é bão. Ele, como diz os ôto: ele já é remédio, inda o que usa nele assim, 
o ôto inxerto, ôta, ôta, a sinhora já viu dona Oiga?  Ele é deferente, ele 
dá lá uma moita assim pregado no pau terra, a sinhora já viu? É raridade 
de vê mais a gente vê! Vê, mais quais nun vê. O pau terra assim, a gente 
sempre óia ele é limpo, e quais nun vê, raridade a sinhora vê, e dos ôto 
pau terra é mata, os ôto pau eles mata, o do pau terra é difíci de vê, mais 
a sinhora vê, ôta árve pregada é deferente, aquela é remédião! É, mais 
nois fala inxerto, aqui é inxerto de passarin. Aqui nois fala inxerto; vem 
e dá ôto defeito inxertado que é... (Divina)

Pau terra (Qualea grandifrôa Mart.) 
Esse é pau terra, nois toma o brôto dêle tamém pra diarréia, é bão. Tira ele 
da árvre, óia ali uma! É a casca. E dispois quêle nascê, cê manda o broto 
pra cá. Eu nun gosto de discascá. Tenho uma dó dos matim, das pranta... 
Procê vê, de primêro nois tinha muita água, né? Muitas coisa, que tinha 
o mato, né? Agora nun tem, né? Meu pai nun gostava de dirrubá mato 
assim... Eu quiria qui tivesse a cabeça pra sinhora vê o tanto que é bunita 
a cabeça. E ele dá uma cabecinha dona Oiga, ele dá uma cabecinha e a 
sinhora até chupa a fruita, a sinhora coloca... Dagora im diante ele vai 
dá fruita, ele dá uma fruita assim, chata... Tá não. É broto que tá saino, 
é broto ainda... Ele dão na seca... Tipo duma fruitinha ao redó assim, aí 
quano ela madura é do tipo da lobêra. A sinhora tira, ele madura, mais 
os bicho nun dêxa não, eles pega e come tudo, mais a raiz a sinhora tira, 
coloca n’água e dexa posá uns por treis dia, dispois sinhora vai e lava 
assim cum sabãozin e chupa o mel gostoso... Mais nun acha isso mais não, 
os bicho do mato nun dexa, chupa tudo, só dexa quano meu primo tava 
lá sem... Uai! Deus! meu pai que gostava dimais dessas coisa.... meu pai 
já feiz muito remédio pros ôto, ontem memo nois teve cunversano cum a 
Geralda lá em baxo, contano assim conversano cum ela, ela falô assim: 
e quantas veizes seu pai nun dormia de fazê remédio... Aí meu pai tinha 
fôia de argudão, príncipe, essas coiserada, meu pai nun faizia remédio 
sem nun sê queimado não, por isso que eu gosto de fazê meus remediozin 
queimado nu melzin, sabe? Aí meu pai rumava uma teia e lavava assim 
até bem lavadin e colocava no fogo, pensa bem o que meu pai faizia... 
eu nun faço bem o tipim dele nun sabe? faço bem mais diferente, ele 
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colocava a teia no fogo e quano ela tivesse bem vermeinha, aí ele faizia 
aqueles chazin tudo, aquelas de laranjêra, aquelas fôiarada, sabe? E aí 
colocava o troço da... tirava a teia e batia um ovo de pato, colocava lá 
e a hora que o ovo de pato começava a imbolá assim cum o açúca, ele 
tirava e punhava dento duma vasia bem limpinha e batia o chá por cima 
e dava pra nois chocolate. E nois entrava que era gostoso... (rs..rs). E 
aquilo ali, gripe era vitamina, sabe!? Desse tipo, eu faço pros ôto, o dia 
que dá na cabeça quano eu vejo um mininu que tá fraquin eu faço. Pruquê 
cozinhava, nun ficava duro sabe? Ele mixia cum açúca assim, né? Virava 
aquela pedrinha assim, aí eu batia o chá em cima, ia frevê. Era ôto ovo, 
nun era aquele ovo cru nem nada, era aquele xarope assim cum canela. 
É... não! Pruquê a teia prega bem, prega o açúca prega tudo, a sinhora 
pó pô a teia lá que nun iscorre não, dispois que a sinhora tira ela quente. 
Ele vai inrolano assim, a sinhora mexe assim, mulece o açúca, mulece 
o ovo, mistura tudo, tira e coloca nôta vasia, dispeja em cima, chega a 
frevê, bro lo lo lo... Nun ficô assim, meu pai morreu até novo, meu pai 
sabe, minha mãe tem uns sete ano que ela falecêu. Minha mãe aturô, 
minha mãe aturô graças a Deus... Não... não, eu nun alembro da minha 
avó nem do meu vô, sabe? Quano eu fui moça, nun conhecia eles não, 
nem meu vô nem minha vó, conheci meu pai e minha mãe, graças a Deus. 
Gostava dimais do meu pai e da minha mãe. E minha mãe morreu com 
74 ano, aqui, e eu cuidei dela. Tem, minha mãe foi seputada em Silvânia, 
meu pai era no quilombo, dona Oiga. Tem um negocim lá perto de casa 
que era das criança sabe? era das criança. Agora, pra fora... Aí os mais 
véi já era lá no Quilombo,, meu pai memo foi interrado no Quilombo. 
Aqui tem muito lugá assim, até onte nois tava conversano esses assunto, 
eu e a Geralda, tem uns lugá aí que seputô gente, que morreu e seputô 
lá memo. Lá na Geralda memo, cêis desceno, pegano essa reta e lá cêis 
descê, lá foi um povo que diz quano morreu lá, ela me conta que diz 
que da cama mêmo jogô no buraco. Nois temo tanta coisa pra cunversá, 
esses dia eu mais a Luzia, aquela muié que nois tava conversano lá, nois 
ficamo contano causo, nois contano essas coisa ela rino de nois ...(rs..rs..
rs) dispois lá na frente nois conversa mais...(Divina)
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Pé-de-perdiz Croton antisyphiliticus Mart. 

É... pra gripe tamém. O Pé-de-perdiz, o carapiá e o pererinha. (Geraldo)
Pra banhá um trem que tá pricisano sará. Ele é secante, é fôia cum raiz 
e tudo. Freve ela e faiz aqueles banho, banho tive assim umas pereba 
que nun sara, pega ele, freve cum raiz e tudo e toma aquele banho, e nun 
inxuga não, dexa inxugá sem, assim, por conta própria, nun inxuga cum 
tuáia não. Aqui tem um home que mandô rancá muito pa ele, Pé-de-perdiz 
e aquele pé ali, fumo brabo, pa mode faize remédio pa rematiso, o Lau, 
o Laudemiro dali, ranquei muito pa ele fazê uso de remédio pa rematiso, 
pé-de-perdiz e fumo brabo. Junta os dois é... (Zeca)
É, pé-de-perdiz... é bão pra peila, né!? O pé-de-perdiz... é cozinha a fôia 
dela assim... assim... assim... sem os zoin, perebinha assim, cozinha cum 
raiz e tudo, mássa tudo e freve até ficá mornin e toma o banho, é bão 
pra peila... Pra gripe eu nunsei não, pruquê ela é fresca, né?! Gripe nun 
gosta de coisa fresca, gosta de coisa quente, né Maria!? E o Pé-de-perdiz 
é fresco. (Nilia)
Eu já tô ficano meio vendido cum isso, pruquê uns fala dum jeito, ôtos 
fala dôto... intão, eu cunheço dum tipo, ôtos já cunhece porôto... Pé-de-
perdiz... Pé-de-perdiz eu cunheço ele! Eu cunheço ele pra gripe, fazê o 
chá, né?! Pererinha, pra gripe, tamém. O carapiá, eiva cidrêra de fôia, 
pra gripe! É... faize chá! Tem a eiva cidrêra de capim, pra gripe, tamém! 
Afavaca de chá... é pra gripe tamém! Tem muita coisa, né?! Uns fala dum 
jeito ôtos fala de ôto, confundi, né?! Do mato, né?! (Geraldo)
Pé-de-perdiz não, mais tem puraí! Agora cá pra cima quais nun tem, mais 
pra cá tem mato... É, rasterozin, esses nois ranja dimais... Ele é bão tamém 
pra várias coisa, é muié, hômi, tudo pode bebê que diz qui ele é bão, ele 
é bão pra prósta, pra muié é bão pra gaiganta, é bão pra tudo...(rs..rs) Da 
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raiz, faiz o chá. É... Pé-de-perdiz, intão essa é pra banhá, pruquê quem 
tem o sangue rúin, sempre vai saino uma pereba, mais fica tudo dento 
né?! A gente toma remédio de farmácia, as de fora recói, pra dento! Então 
essas coisa de raiz vai e entra no mei do sangue... Aí intão o qui tivé no 
sangue, vai saino pra fora, vai saino pra fora... e a canela da perdiz ela é 
secante, pra banhá, vai secano o que vai saino, vai saino e vai banhano 
cum ela, vai só secano. Não, essa nun pricisa massá, não! É só cozinhá 
ela numa água separada... É pra banhá, cê pode tomá o banho normal, lá 
no banhêro, dispois que toma banho pega ela e dispeja no coipo assim, ó! 
Dispeja no coipo tudo assim ó, nun inxuga não! A raiz cum fôia e tudo! 
Pé-de-perdiz tem muito. (Divina)

Pimenta de macaco Xylopia aromática (Lam.) Mart.

Eu acho tamém que é! Tá muito misturado, é... Ele tá veno lá, assim uns 
bagim, tipo uns bagim lá, é pimenta de macaco. É, pó pô numa comida, 
né?! E é bão pa coluna, né?! É bão pa coluna, né!? Pimenta de macaco, 
é pa coluna, né? É a fruitinha. Tem de duas, né? Tem da piquinininha e 
da grande. E dessa aí que ocê mostrô aí, a piquinininha é pa gáis. Ela tira 
gáis, sabe? Se tivé cuma dor de estâmbo, ela tira o gáis. A piquininiha. 
Pimenta de macaco nois toma pa coluna, pa, assim, pobrema de vista. 
É a sementinha memo. Pa coluna é bão até! Pa coluna, eu bebo dela 
direto. Pô na cumida pa cumê também, né? Se a cobra mordê tamém e 
tivé usano, nun é tanto mal, ela é contra veneno di cobra tamém. (Divina)
A pimenta de macaco sua mãe faizia no lugá de pimeta, né? (Manuel) 
Ela faizia ela pá pô ni carne. É gostoso até! Fazê conseiva. (Nilia)

Acervo Flora do Cerrado



Narrativas de remédios e curas    129

Piquizêro Caryocar brasiliense Camb.

Nois nun usa assim uma coisa do piquizêro não. Piqui é só memo uma 
fruita pra nois cumê. Que ele é muito agressivo, ele é tipo da... Dá muito 
assim...cocêra, sabe? na gente assim, mexeno cum as fôia, a madera, 
pega a madera do piquizêro dá alergia na gente, né? Nois quais nun 
mexe não! Faiz, fruita é bão, a gente pega aquela fruitinha quebra ele, 
aquele trem pra nois cumê, mais é custoso, morde o ispim, nois quais 
nun mexe cum esse tipo de coisa não. É difíci... é muita coisa pra podê 
dá o óleo, né? Tem que tirá e mordê os ispim. A gente nun tem um jeito 
assim...a gente mexe, os ispim na gente, a gente nun mexe com esse tipo 
de coisa. (Divina)

Pererinha Casearia sylvestris Sw.
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Esse aí pererinha... É pererinha esse aí, ó. É, e corta a febre. É, e é bão 
pra cortá a febre... prumonia. A casca! É, essa ai se tivé tussino, uma 
cocêra assim no peito, muita febre. Esse aí, a raiz dele iscarda em chá, a 
raiz e rapa assim e toma, eu já tomei, eu tava perrengada. A raiz, aqui é 
pererinha... de, não, daí pra baxo... ela nun cresce mais não. É, ranca raiz, 
é a raiz, nun é cumpade Jeca? Pererinha essa ai ó! Pra febre, cocêrinha 
assim no peito quano a gente ta tussino... É o chá da raiz. (Divina) 
Pererinha, o brôto dele é pa gripe. (Manuel)

Perpéta Alternanthera brasiliana (L.) O. Kuntze

Perpéta é pa prensão alta tamém, pressão alta, dô pra nenênzin, asveiz 
tá rúin pa durmi, tá cum a dor, ele é bão pra dor tamém, tirá gais, é 
piquinininha, a dona Oiga tirô foto dela, é memo umas bolinha, faiz o 
chá, fica um chazin tipo dum súqui. (Divina)

Pindaiba Xylopia brasiliensis Spreng.
Pindaíba tamém, né Zé? É pa gamela. É da madera. Pindaíba é pra memo, 
pra madera, ne Zezin? Essses pau assim o Zezin que gosta de tirá pa fazê 
ceica de arami, pindaíba. Pindaíba e Pindaibão é uma coisa só. Tira na 
minguante, tirá na nova caruncha. Tem, na bêra do rio tem. (Divina) 
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Pitêra Agave americana L.

Pitêra, a pitêra eles dá é pra galinha bebê, é, bão mode peste né? dá uma 
árve até bunita! Faiz corda tamém, é, de cipó, faiz até corda, a gente 
bate ela assim ó, ela dá uma iscuma sabe? Tipo um iscuma de sabão e 
põe pa galinha assim bebe mode nun adoecê. Toda vida o nome dela é 
pitêra, a fôia, ela é uma fôia, madera dela é um pezão, e bunitu! Um dia 
que oêis vié, nois vai tirá foto dela lá...árve, e é pranta antiga, pranta 
dos antigo, nunca cabô. Esse ai a gente dá pa galinha... É, bate e dá pa 
galinha comê, né? (Divina) 

Poejo Mentha pulegium L.
Poejo tamém é bão pra gripe, uma beleza! É a fôia, ela dá isparramadin 
assim no chão, é cheroso, pricisa de vê! É cheroso! Eu nun tenho nada 
aqui, que nois tá mudano de pôco! (Nilia)
Tem! (Maria)
É, nun pó pô não! Pó pô é... Poejo, é o hortelã, é o alevante, é o sabuguêro, 
a frô da lobêra, frô da laranjêra do campo, a fôia da laranja do quintal, 
é que pó pô. Agora essas coisa assim... que a gente vê assim, ah, não! 
Isso daqui é frio, nun pode pô não! É assim, uma coisa assim... nun tem 
assim, uma coisa que a gente pensa assim, não, isso aqui nun pó pô... 
geralmente... Poejo é muito bão pa gripe tamém né? É uma beleza dá 
pa nenê, é na horta né? E ele dá alastradin assim no chão, capaiz que 
ocê tem né Maria? Aí a Maria tem, poejo dá um chazin gostoso! (Nilia)
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Príncipe Cymbopogon citratus L. 
É bem piquininim, rastêro, mais é chêroso! Ranja, ranja por aqui... Por 
aqui ranja, agora hoje capaiz de nun rranjá aqui pruquê aqui tá muito 
rancado né? Ele aqui, na faizenda onde meu irmão mora, tem dimais, 
mais é longe dimais, nun dá prá nois í de apé lá; o dia que ocêis vié cêis 
vai falano nois anda e procura. Tudo que eu tô falano ali eu dô conta di 
ranjá procêis viu? Se ocêis falá que... É mió cêis mêmo tirá... a gente 
nun tem prática istraga né? O dismatamento cabô cum as pranta, eu 
nun gosto sabe? Quano eu vejo um dismatamento eu falo: meu Deus do 
céu! nossos remédio... E como vai? É difíci a gente acumpanhá pruquê 
a gente pricisa, a gente nun pode dêxa de acumpanhá pruquê é procurá 
o médico né?  Tem que í mais nun vai antes de tomá os remédio, dispois 
a gente...(rs..rs) Mais é do custume. Eu nun dêxo de acumpanhá médico 
não, preciso do médico, mais a gente vai nas raiz tamém da gente ... e 
toma...rs....vai daquele tipo,  a gente cresceu naquele ritmo sabe, parece 
que o trem é. (Divina)
O príncipe é bão pra gripe, é uma beleza! Dá umas foinha durinha assim... 
umas foinha durinha, cherosa que só veno! Nois ainda tem daquele 
Geraldo, o que ocê deu pra nois, tá lá im casa, lá im Vianópis. Pois é, é 
bão dimais aquele trem, dá um chá gostoso! É... (Nilia) 
É... só no pátio do Seu Inácio que tem, nun tem? (Geraldo)
Ele nun é da frô não, né Geraldo? (Nilia)
Não! (Geraldo) 
É só a fôia! Dá uma fôia miudinha... (Nilia)
Aprendi cum a minha sogra. (Cotrim) 
Aprendi cum a minha mãe... Minha mãe era uma muié, que eu vô falá 
pra sinhora... ela era uma assistente, pra oiá muié, pra ganhá neném, ela 
era uma muié que eu vô falá pra sinhora... nun é pruquê é minha mãe 
não! Eu nunca vi daquele jeito, ela era uma muié das mió que tinha pra 
tudo! Ela qui insinô ele a fazê esses trem, qui ele tinha uma irmã, que 
tava cum a peila quais virano lepra. (Nilia)
Cum esses remédio eu curei uma irmã minha que só vivia quais na cama, 
qui ficava cum vergonha de apresentá pros ôto né?! O coipo tudo cheio 
de coisa, e sarô! E aí, uns vizin ficô sabeno tamém, eu curei uma minina, 
moça dum dentista... (Cotrim)
A qui eu falei pra sinhora, du médico. (Nilia)
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Não, ela nunca me disse quem que insinô préla. Eu aprendi quéla, qui 
eu fui nu campo quéla, pegá esses remédio, pra curá minha irmã, né!? 
aí eu aprendi quéla. (Cotrim)
Ela falô prêle assim: ó! vâmo nu cerrado, vô pegá uns remédio pra 
fazê préla. A minina chamava Renilda. Vâmo nu cerrado, vô panhá uns 
remédio pra fazê pra Renilda. Aí ele foi quéla, ai aprendeu quéla a fazê 
os remédio. (Nilia)

Poaia doce Richardia brasiliensis Gomez
Tomava era a raiz dela. No tempo da mãe do Juca, usava pa cortá febre, 
né? E dá quano a gente tá cum arguma coisa assim dento, faizendo mal, 
nun é que sai! tomava ela pa jogá pa fora. Essa poaia. É muito difíci de 
ranjá. A gente quais nun acha. O pobrema, dona Oiga, é a podação. O 
lugá que tinha, o povo arô, cabô, vai cabano cumtudo assim. Pa achá 
memo, só quano sai pa caçá assim... nus lugá que ainda nun é arado 
assim, que nun é podado, sabe? Aí, ainda acha ainda. É remédio bão pa 
várias coisa. (Divina)

Pucumã 

O pucumã acaba de segurá. Todo mundo que tem um fogãozin de lenha 
memo né? Pa fazê um chazin, que aquele bota fôia aí ó... Esse pucumãzin 
aí ó! Se tivé cum o estâmbo rúin de noite, se tivé cuma ruindade memo 
assim, e pa verme, pega o pucumazin iscarda, côa e bebe, mais é bão! E 
aquele pozin, lá tamém cura um trem, lá que tá machucado lá; e se ocê pô 



134  Olga Cabrera e Alexandre Martins

o pozin lá, no ôto dia já tá de pelinha. Esse pózin da madera, da fumaça. 
Pega o fumacê; a barriguinha que tá pendurada ali. Faiz remédio desses 
trem. Pucumã. A gente pega essas coisa assim. Mais esse aí é remédio ó! 
Pa verme, pa estâmbo rúin, pa pô ni machucado assim, a sinhora pega o 
pozin, faiz bem finin, chama ele no machucado, no ôto dia já criô uma 
pelinha! (Divina)

Quaresminha Tibouchina sp. 

 
Essa ai é, é como é que fala? nois fala é essa ai é uma pranta né? Assim, 
em casa memo tem dessa. Tem da piquena essa tem de treis: tem dessa 
aqui ó. Essa nun se usa pra nada não dona. Não, hum, hum,  basta a 
gente usá pó parece uma força que ela é de cipó. Esse assim, essas árve 
assim, que os aroma ficô até bão né, dona Oiga? Arô e dexô os pau, né? 
É, tem muito pau, agora esse baxim, algudãozin, algudãozim tamém 
tem muito, bem aqui ó, eu rancô, bem aqui. Essa ai eu nun cunheço não 
sinhora, não sinhora. Nunsei, nun adianta a gente falá! tem que falá o 
que a gente sabe né? A gente sabe aquilo e nun sabe, falá pro rumo aí 
nun pode né? (Divina).

Quina Strychnos pseudoquina A. St. Hil.
Nó! Essa aqui é a quina, nois tira a casca, não só eu, mais os vizim tamém 
tira, né? Tamém nessa aqui até nun tirei não, mais tô veno que vô tê que 
tirá de cá. Essa aqui quem conhece, vai passano e tirano. Isso aqui é 
uma benção, essa quina aqui ó, isso aqui é quarqué um pode tomá esse 
remédio aqui de quina, pa criança, pa adulto, e pó dá pa criação, nun tem 
nada sabe? Aqui se tivé cum má digestão, tá rúin de apetite, pode! esse 
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aqui pó colocá nu biotôntico, bão pa muita coisa, pro organismu sabe? 
Isso é um remédião, Isso aqui a gente lava a cabeça, é bão pa piôio na 
cabeça, as fôia. É na lua nova. A lua tá boa pa tirá. Ah... nem todas pessoa 
conhece isso aqui; aqui memo ninguém nun cunhecê. Tem veis que tem 
gente que vai lem casa pa podê pegá a quina, pruquê nunconhece. E nun 
acontece nada cum ele não, pruquê tira a casca e torna a rivisti de novo, 
esse aí né? foi bem tirado né dona Oiga? (Divina)

Rapadura (família Myrtaceae) 
Rapadura é madera tamém. Rapadura tamém é pa madera, é pa usá assim 
pa fazê, muita coisa ne Zezin? (Divina)

Romã Punica granatum L.; 

É bão pa gaiganta, se tivé com a garganta rúin, infreccionada. É... 
Racha ela assim, e freve, e toma buchechada assim, gagulêjo... É bão 
pa garganta, romã! Racha ela, né?! Racha ela assim e freve e dêxa ficá 
mornin e toma o gagulêjo. É bão pa gaiganta. É pa tosse... é... iscarda 
ela... (Nilia)
Vai vê isso aqui é romã mêmo, mais isso aqui nun tava cumigo não. 
Romã? É bão pa infrecção de gaiganta. É a fruita, corta ela né? e freve, 
e faiz o gagulêjo, pode pegá ela la nu pé e cortá assim em cruiz assim 
e freve ela e põe só uma pitadinha um pôquito de sal, e faiz gagulêjo, é 
bão dimais pa gaiganta. (Divina).
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Sabuguêro Sambucus nigra L. 
É da horta, é pra gripe tamém...(Manuel)
Pega a frô. É uma beleza pra gripe! Corta até febre! Iscarda ela, põe 
açúca n’água e freve, pega aquela frô e põe na vasia e põe açúca n’água 
e freve e põe... É uma beleza, pra gripe, pra febre! O Sabuguêro tem de 
dois né? tem dum que dá miudim, um assim chato nu chão e tem um que 
dá em árve. Maria cê tem dêle aqui? (Nilia)
Sabuguêro, nun cunheço! (Maria)
É o chá! É aquele pezão branco que tem ali ó. (Nilia)
Aquele Sabuguêro que dá assim nas árve. Que dá aquela tochona de frô? 
Isso é bão pa gripe tamém. É, ela é dois né? Tem uma que dá rastêrim no 
chão, foinha cumpridinha, miudinha e dessas que dá em árve. É, todos 
eles é bão pa gripe tamém. É da frô. Esse da árve dá uma frô grandona 
tochona bonita, branquinha! a gente freve, adoça pa toma é bão pa gripe, 
tosse, bronquite. É quente. (Divina)

Sangra d’agua Croton urucurana Baill.

Sangra d’água  eu cunheço ele, mais eu nunsei pra que que ele vale não. 
(Nilia)
Sangra d’água nois usa pa... bão pa morróida, pa passá ni machucado. Cê 
corta lá assim e vai, saí um sanguim, cê pega ele e passa nu machucado 
assim ó! É pa causa assim de dor de dente, banhá né? As fôias tamém 
pa pobrema de morróida, e bebe a casca. É feito iscardado, pó iscardá 
ele, freve a água e iscardá a casca. É da casca. É de casca, quano eu falá 
a casca pode sabê que é o de casca; tira aquela de fora. Freve, iscarda, 
pó iscardá pa pô pa frevê. A gente junta aí mais coisa, eiva de bicho, 
canafixe, essa coiserada... a gente junta tudo e faiz a garrafada e toma, 
né? (Divina) 
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 Sapêxe branco Vernonia Ferruginea Less.

Esse ai é sapêxe branco, cêis conhece né? Esse aí ó, eu nun faço chá sem 
esse não, esse aí é meu prefirido... pa mode prumunia. Já levantô minha 
minina, e muitos aí, prumunia, esse ai... É o chá do broto, aqui ó! É só 
o broto memo. Faiz cum mel, faiz puro, se tivé mel, bem, se nun tivé, 
faiz puro. Coloca o açúca assim, aí tórra tudo e toma. Tem, tem verde, 
tem branco, várias cor. Esse é branco, esse aí é u lígítimo, do ôto eu nun 
uso não, eu uso só desse aí. É... os ôto não, sempre estão machucado... 
só tômo desse aí. Quano brota, são os brôto mais bunito sabe? Aonde eu 
vô tem uns brôto bunito! Fáci...  é pa prumunia, infrecção, essas coisa, 
sabe? (Divina)

Sapêxe de capim Vernonia sp.
Esse é dôto sapêxe que eu falei, dôta qualidade, esse é pa banho, essas 
coisa assim... Esse aí nun é pa bebê não. É sapêxe, eu falo sapêxe. É, 
ele é bão pa limpá, se tivé uma... arguma coisa, machucado né? É, mais 
tem umas coisa que a gente tamém isola né? (Divina)
É! É aquele qui faiz rubuçá casa cum ele. Sapêxe, é... Primêro, o povo 
rancava muito dele pra rubuçá casa. Mais o negócio dele era, rancá a 
raizinha dele pra bebê, mais agora, praquê eu nunsei, pruquê eu era 
muito mininu! Sapêxe branco, é... é... aquela arvrinha né? Eles tem aqui. 
É sapêxe branco, tem o sapêxe branco que é esse de árvre, e tem esse 

Acervo Flora do Cerrado
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sapêxe de capim. De primêro o povo rancava pra fazê uma casa, assim 
ó, e fazê a cubertura. É nu lugá das têia né Zeca? (Manoel) 
É.(Zeca)
Ele dá ni bêra di mato. Ele gosta mais di dá na bêra do mato, se fô um 
lugá assim, mei fresco, assim, bêra di córgo, bêra di campo. Não, esse 
quais nun vê puraqui mais não, o povo sentô os tratô nas terra né? Arranca 
tudo. Dos ôto pa toda banda tem, de árve, esse tem aqui. ( Manuel) 

Sassafrais Ocotea elegans Mesz
Sassafrais nois pega a fruita sabe? É pa dor de cabeça né? A gente faiz 
um cardo, pega iscarda e bebe, faiz um pozin das fruita. E a casca, a gente 
usa dá pa criança tamém, mode de sarampo. É... de primêro nun usava 
tê vacina, o remédio de sarampo era a casca de sassafrais. A casca. A 
fruita nois usa pa dor de cabeça, e fazê um pó pa cherá né? A casca, pó 
fazê chá tamém. É a entricasca sabe? Aí faiz o chá, as veis começava a 
dá febre ni mininu, e começava a saí aqueles carocim, sabe? Aí a gente 
ia lá e tirava aquela entri casca assim, ó! Aí a gente faizia um chá e dava, 
e a febre subia assim e saía tudo e dispois baxava, e, no ôto dia o mininu 
tava boazim, dona Oiga. Aí nun dexava moiá, né? E cabava o pobrema; 
sarampo! mode de não moia, né? Nun moiá pa nun pegá friage. (Divina)

Sucupira branca Pterodon emarginatus Vog
Sucupira tem muita validade. Bebe sucupira, bebe pro ofendido de cobrra, 
bebe mode pobrema de rin, de coluna, dor de cabeça, rematiso, nun é só 
a branca! É a sucupira que dá semente que gargulêja, a ôta a gente nun; 
utlilização pa ôta roxa não. Branca, aí pa banho né? faiz o banho cum a 
roxa, mais quano eu tô banhano eu banho é qua que eu tô usano memo, 
né? É a sirvintia dela, a gente coloca coisa assim pa banhá, passá, e bebo 
tamém a... pa coluna, é árve dá; sinhora nun cunhece sucupira não? A 
fruita, a madera, a casca dela, nois nem na raiz nun mexe, só mexe na 
madera e na fruita. Faiz o chá, a semente a gente põe nu alco né? de 
infusão, a gente põe cum, cê nun falô no troço maigoso, o milombo, 
põe cum milombo pa gagulejá, aquele mininu memo que vêi aqui tinha 
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pobrema sério de gaiganta. Meus mininu tudo usava tê pobrema de 
gaiganta, quano, assim, piqueno dona Oiga, usô essas coisa asssim, todo 
mundo graças a Deus sarô, negócio de gaiganta, é pa ofindidu de cobra, 
é pa coluna, é pa reumatiso, nois usa pa gaiganta, po sangue, não, é a 
fruita que é junto cum milombo, a gente coloca a fruita da sicupira cum 
milombo nu alco pa gagulêjá! E pó dêxa inguli, pô uns pinquin n’água e 
dexá descê. É bão pa tirá bactéra ne? Limpá a gaiganta. Essa é a fruita, 
a sinhora nun cunhece semente de sicupira não? É uma sementinha, pa 
gripe, é bão pa gripe tamém, amaiga dimais, a sinhora massa jugano a 
água tirano o que é mais maiguento sabe? ela dá um olín dona Oiga, eu 
tô tentano tirá um óio pa podê passá ni na junta po rematiso, se pricisá 
rumá o óio nem lá nu pé eu vô pruquê o óio já tá im casa, a gente pinga 
e bebe, pruquê ela dá o óio mais pra quebrá! É dura, queu nun tem tempo 
sabe? de...eu junto e dispois eu vô fazê um chá dela memo, vô cabano, 
junto, dois ô treis eu quero arrumá um pa mi ajudá e cum isso eu inrolo 
assim, fica véia né? Aí eu quero ôta nova, eu nun tenho tempo não, pruquê, 
tem qui tirá tempo, pruquê ela é dura. Picada de cobra usa e a casca, pa 
banhá, não. Se quisé bebê bebe, se quisé banha só, pa nun inchá pa nun 
dexá dá firida, pruqê banhanu nun dá aquela firida quê quano a cobra 
morde, ai ela usa vim uma boboiinha, e se nun banhá aquela boboiinha 
vira uma firida e vai cumenu! Aí nois tem uns remédio bão, bão pa nun dá 
firida. É a casca do pau terra, e a casca do, a raiz do minduin, e, a casca 
do mama di poica, ai faiz aquele banho e banha pa nun dexá dá boboia 
pruquê se nun banhá, se fô pros médico vem cum a boboia, ai tem que 
caçá o remédio pra banhá! Pruquê os médico... os que já foi prus médico 
ofindidu de cobra, que corre pra lá, nu fim, parece aqui, parece no Erlindo, 
parece no Juca, pa rumá o banho, pa banhá, pa disinchá e sará a firida. 
Faiz uma boboia, uma peula assim vai muleceno, vai lá, médico passa 
um negócio, vai comprano, passano, passano, os dedo vai ismuleceno 
vai cabano assim, tem que banhá pa sara! Cêis quisé até sabê de argun 
aí que aconteceu assim, qui foi prus médico no fim... têve que vim até 
nois, a gente dá tistimunho que, chama a pessoa pra conta! Pruquê se 
nun banhá ...e banhá, mama de poica, casca do pau terra, o minduin do 
campo e a casca de sicupira. (Divina)
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sucupira preta Bowdichia Virgilioides Kunth 

Sucupira preta? Não. Nois aqui, aqui a sucupira preta nun tem não. Aqui 
ixisti sucupira brancá e sucupira vermeia, né Zeca? (Nilia)
É. (Zeca) 
O que usa puraqui, aqui perto a gente vê. Mais aqui, o povo usa é a 
sementinha dela pa gripe, mássa aquela sementinha. Aqui sucupira preta, 
aqui nun ixisti não. (Nília) 
Nois nun tem muita serventia pra ela assim não, é só memo pra banhá 
arguma coisa, argum machucado. Nois nun tem muita coisa pa sucupira 
preta não. Agora da marela, nois usa pa gaiganta, pa magreza, pa várias 
coisa. A sucupira é um remédião, sabe? Tira o óleo pa rematiso, a gente 
toma a casca pa rematiso, pa coluna. A sucupira aqui ela é tomada, viu? 
Dá pra nenenzim que tá cum febre, quano nasce assim... pó pô no umbigo. 
É, pó dá pru neném. (Divina)

Taboa Typha domingensis Pers.
Serve, mais a gente faiz é... é cestinha turcida, a sinhora nun viu lá?  Faiz 
cestinha, faiz essas coisa, né? Trabaio... e é difíci ranjá aqui... uns negócio 
lá, uns curso lá, tava querenu esses trem... É, grossa assim, faiz uma coisa 
assim, é umas fitona assim ó. Aí, se pegá ela na minguante, ela seca! 
Tem que tê pa juntá as foinha assim na... e faiz uma cestinha. (Divina)

Acervo Flora do Cerrado
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Tambú Aspidosperma ramifrôum
É tambú, né? O tambú é, aqui o povo usa pidí pa tirá pa diabeti tamém, 
a casca da madera, aqui memo tem; tem um qui dá bem grandão, mais 
um que dá finin,aí tira aqueles que eles usa fazê cabo de inxada, é bão 
tamém. Qual? Aquele que eu tirei casca dele? Pego pa toda a banda ai... 
Tambú, aquele que faiz cabo de inxada, só pruquê aqui ele é tudo cortado, 
tudo picado, e pra lá pras mata, pra lá ele dá, dá muito assim... é. Não, é 
pru caso que eles tira fazê... é  um só, o tambú é um só, cumprido assim, 
aquelas varona, a terra é, tira cabo de inxada. É pá colesterol. A casca 
é que a gente tira. Coleterol e diabete, e nois nun usa ele muito, muito, 
né? Ele é margoso, essas coisa maigosa assim eu nun uso todo dia não. 
Usa dia sim, dia não. É! Pó tirá a casca, né? Tira a casca. Pa nun dexá 
aquela cocêra na cabeça, né? Pó tamém. (Divina)

Tuiuiá Trianosperma fiocifolia
Tuiuiá queu falo. Tuiuiá é bão assim se tivé cum mal pititi é bão pa fazê... 
o bão memo, se a pessoa tivé assim aveiz sintinu fraqueza toma ele, ele 
é bão pra animia, né? É bão pa muita coisa, sempre mininu busca aqui, 
mais só é didíci pra ranjá, esse é difíci, e quano eu ranjo um, eu seco ele 
e quardu né? pra arguma sirvintia. É prantinha que ninguém quais acha! 
É um cipozin, vem nun cipozin piqueno, é mais a batatona dele não; no 
cerrado, dá uma batata dum tamanho! Molinha, cê pó cortá cum a faca. E 
o povo junta aquilo pruquê ele é bão ne? bão pra criação, pa dá pa criação, 
pó dá pra tamém, pô no sal pa criação comê, bão pa caí coisa assim, 
mundice sabe? bão pa peila, pa diabeti, conbate o carrapatu. (Divina)
Eu falo tuiuiá. Ele é quais da mema famía do infalive, né? É, é bão pressas 
coisa que o Zeca falô. É batata. E aí eu falo Tuiuiá, as veiz tá errado né? 
mais eu intendi por Tuiuiá. Mais ele é diferente do infalive, pruquê o 
infalive dá no cerrado e o Tuiuiá dá na curtura, chêi de roça, eles gosta 
de é... ô é bêra de campo, como bêra de mato, assim. É córgo é. Esse 
nun tem lua não, quarqué lua. Tuiuia e infalíve, mais cada um é um né? 
É, tudo é batata. Ah! tuiuiá, minha mãe falava, diz que era bão pra dá 
pra porco, diz que faizia porco cumê, capa um porco, põe nu chiquêro, o 
porco nun tá querenu comê, a gente mássa aquela raiz e punha na lavage 
dá  pru porco cumê, mais pra gente assim, o ser humano eu nunsei pra 
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qui que ele é bão não! Agora, o infalíve pra gente é bão! o infalíve, né?! 
O tuiuiá, minha mãe falava que era bão pra porco... (Nilia) 

Tamburil-do-campo Enterolobium gumminiferum (Mart.) Macb.
 

É tamburil do campo, ele dá desse tamanho assim, né Zeca? (Nilia)
É, acho que ali tem um pé ali. Hã? A raiz. Tudo é raiz, dele ranca tudo. Eu 
vô lá quano eu vô fazê pra arguém aí, que é muito custoso fazê, tamém 
nun ranja mais, tem é que í caçanu longe, eu panho é um saco. Tudo, 
lava elas tudo, másso, junto tudo numa panela só e conzinha, aí, dispois 
delas conzida, eu tiro, junto as raiz tudo fora, côu a água, aí eu boto na 
panela e põe açúca, até dá ponto de bebê, pruquê ela só, nun bebe não! 
Fica, ponho açúca até o ponto de bebê. Todas junta: o velame, tamboríl 
do campo, cegazói, japecanga, carobinha, salça do campo, um varãozin 
é, algudãozim, é... a lobêra do cupim é cumpanhêro desses aí tudo, é a 
lobêra do cupim, tamém é, no mais, dispois que a gente tá lá nu campo 
é que a gente vai rancano e alembranu, vai rancanu e alembranu, é, fartô 
essa, fartô aquela... é mais ô menos. Tudo são do campo, e tudo é a raiz. 
Tudo fresca. Pruquê pra esses trem assim ó, esses furungo que sai, da 
pereba, nun pode usá nada quente né? Tem que sê só coisa fresca. (Zeca)
Ishi! ele tem feito remédio, assim, pas pessoa, e sára memo! Esse homi 
que eu tô falano memo, a minina dele sarô que lisô, e, ele é um médico, 
um dentista famoso. (Nilia)



Narrativas de remédios e curas    143

Umbigo dos bebês   
Uhum...! minha mãe era uma assistente muito boa pa oiá muié ganhá nenê 
né? dá a lúiz. No tempo dela, ela era chamada na vizinhança todinha pa 
faize o partu duma criança, duma muié cum uma criança, faizê u parto 
né? Intão, o umbigo do nenê era interrado sabe? faizia um buraco assim 
e interrava. Agora, hoje, como as muié gerarmente vai ganhá nenê nos 
hospital, aí nunsei expricá pra sinhora, dicerto elas joga nu lixo, joga 
fora, né? Ah... nu tempo da minha mãe, a gente, nun ixistia esses quintá 
de cimento não, nun ixistia essas coisa igual hoje, ela faizia um buraquin 
pus pé da cama da gente, que era chão! e punha o umbigo do neném lá 
dento e tampava cum a terra. Uai, nun sei! minha mãe faizia assim né?  
mais ela é falecida já quais 40 ano. Peguei...uhummm. Nun tem idéia 
não. O negócio do umbigo? Interrado pros pé da cama? Diz que é pus fio 
ficá amoroso em casa, é... e minha mãe punha lá e discascava treis dentin 
de ái e punha junto e tampava bem tampadin, e dêxava. Agora, quano 
o umbigo do neném caía, pruquê é a pracenta que interra né? quano o 
umbiguin do nenén caía, ela punha numa caxinha de fóisqui e interrava 
num môrão duma portêra dum faizendêro. Intão eu tenho quatro neto, 
que eu tô cuns umbiguin deles lá im casa, posso mostrá pa sinhora. Tá 
lá guardadu, pruquê eu quero qui meu marido faiz isso. E diz  que é bão, 
é fortuna. É, diz que é bão interrá nu môrão da portêra dum faizendêro, 
diz que é fortuna. Agora, minha mãe interrava pruquê o imbigo do nenê 
tem a pracenta, né? Intão pegava aquele cordão assim e drobava assim 
cum a pracênta e punha la e interrava. É...é...fica aquele toquin assim, 
intão a gente trata do imbigo du nenê até ele caí; hora qui ele caí, a gente 
pega e guarda, e eu tem...é...é...em casa no chão. É já era pa tê feito isso 
pruquê os meninu já tão tudo grande, tem mininu de 10 ano, de 11, 12 
e, já tá ai ainda, até hoje. A minha mãe morreu, mais ela dexô na minha 
memória as coisa qui ela aprendeu a fazê. E ela mi dexô eu, sabe? eu...
fiquei naquela, e eu sei quano o nenê tá cum imbigo rúin, mau de imbigo 
eu sei; eu nun tenho as minhas vista, mais neu pegá, a gente parpa, vai 
parpanu assim in roda du imbigo do nenén assim ó, vai parpano. Daí 
dispois a gente aparpa bem im cima do imbigo assim ó, se a gente carcá 
e o nenê ispichá a perna e chorá é pruquê ele tá cum mau de imbigo, tá 
rúin. Aí tem que acudí memo, faizê muito chá, tem que benzê, tem que 
faizê tudo ai pru nenê sará. Não, eu assim, eu nunsei, assim, eu nunsei 
faizê um binzimento, eu nun aprindi não, mais eu sô muito devota, 



144  Olga Cabrera e Alexandre Martins

intão, como minha mãe aprendeu, muita coisa que ela aprendeu assim, 
eu aprendi assim, sem ela me insiná. Que eu, eu tinha, eu tinha, capaiz, 
aquele dom de aprendê, mais hoje, eu nun faço certo tipo de coisa que 
ela fazia, pruquê eu nun tem minhas vista né? Ãh?  nun tem a mínima. 
Minha mãe ó, minha mãe faizia tudo in quantu era tipo de benzimento, 
mais dêxo bem craro procêis que era só coisa pro bem! pro mau não! Era 
uma muié... tá aí a Maria aí que alembra, o Zeca aqui, minha mãe era 
chamada nessas visinhança tudo aqui pa acudí uma muié pa ganha nenê, 
ela era uma benzedêra muito boa, ela era faizedêra de chá muito boa, 
não ó, eu nun gosto nem di ficá falanu qui mi dá uma vontade de disabá, 
sabe? Mais minha mãe dexô, assim, uns certo tipo de coisa que eu fiquei 
naquela... Proteção? Ah, eu uso a noite, né? A noite eu uso, ocêis pode 
í lem em casa eu mostru procêis, na minha cama procêis vê. Meus neto 
tudo, eu tenho minha divoção. E eu, o queu façu? Eu na hora deu deitá 
eu façu, eu façu uma oração, e pego meu terço, é, tem ôta na cabicêra 
da cama, mais assim, é coisa pa bem, pa Deus, coisa isquisitada não! Só 
coisa de Deus memo. É terço. Não, assim usava né?  assim, mais aquilo 
era assim pa vaidade né?  as pessôa as veiz usava assim, um colar, uma 
coisa bunita assim, eu nunca fui disso não, queu sempre fui uma pessoa 
criada assim nas casa dos ôto, qui meu pai morreu eu fiquei piquinininha, 
intão eu fui criada, jogada pás casa dos ôto. As pessôa usava né?  um 
colar assim pa ficá bunita, mais eu mema não. (Nilia)

Velame branco Macrosiphonia velame (St. Hil.) Muell. Arg
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Velame é uma árve, viludo é ôto, é grandão, viludo é grandão, e todos 
dois é remedião, o viludo é bão pa reumatiso, pro sangue, pa muié bebê 
mode dore ni barriga, essas coisa, pressas coisa, cocêrada, essas coisa, pa 
isso que a gente usa isso aqui. Velame, tem velame branco, tem velame 
vermei. Tem um lugá pra nois andá aí pra caçá, tem uma faizendinha 
duma muié aqui, ela é muito amiga da gente. É... Lá tem dimais, viu? 
E eu vô lá buscá. Ele é bão pra várias coisa, muitas coisa nois usa dele 
tamém, sabe? Mais ele é mais pas coisa de muié, nun sabe? Ah.., pruquê 
si não... Assim...velame cabô tudo, dona Oiga, pa achá um velame que é... 
é remédio bão memo... Pra dor memo, que já cabô cum a dor... Velame 
branco, aqui nun tem, velame branco, velame branco, igual um leite, aqui 
pa sinhora achá um velame branco, a sinhora tem que caçá ele poressas 
chapada aí, qui a sinhora fala assim qui qué, que é os mais prifirido prus 
remédio, Pé-de-perdiz, velame branco, essas coisa assim, sabe? Mais pa 
achá aqui, tem que saí pa andá nessas ristinga aí, a sinhora acha uma, 
aqui é coisa que tudo tinha, ó, dava qui nem capim. (Divina)
Prus verme tem tamém né? Tamém é bão prus figo, a raiz dele. Ranca a 
raiz, mássa, mássa, lava, mássa e freve, e vai tomanu, é uma beleza prus 
figo tamém. Velame branco é bão pra peila, igual o algudãozim, é bão 
pra peila, a doradinha é bão pra peila... Proteção da casa, né? (Maria)

Veludo branco Guettarda viburnioides Cham. et. Schlecht
Veludo? Velame. Essas ai meu marido sabe o serventuário delas. O 
velame é prêsses negócio de pereba. Quano o coipo tá perebento assim... 
o Velame é um dos que entra em forma. (Nilia)
É... É craro! (Zeca)
Viludo é de mato, capoêra, Esse aí agora eu nunsei. A raiz du viludo 
é bão prus figo, é bão pus figo. Se a pessoa pensa assim, que tá cum 
probrema assim, tá cum os fígo rúin, aí ele ranca a raiz, ranca ele, raiz, 
lava, e mássa bem mássadim e põe; nun freve a água não! Mássa ele e  
põe numa vasia e guarda. Dêxa lá. Aí, dêxa assim curti e vai tomanu. 
É bão dimais. Tem, tem du branco e du vermêi. E o vermêi a gente nun 
usa ele assim pra tomá não. Agora, aquelas fruitinha assim que a gente, 
a gente usa até ruê ela, né Maria? (Nilia)
Velame é, tem du branco e tem o ôto, né? Todos dois é velame, é um só. 
É mais o Velame, é velame. Viludo é ôta pranta. Eles dois é uma coisa 
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só. O serventuário deles é pruma coisa só, o branco cum o vermêi. É os 
dois, mais o branco a gente quais nun vê não. O velame branco a gente 
quais nun vê não. É difíci de vê ele. Tinha muito mais agora cabô, cum a 
rancáção de pasto cabô cum tudo. É, agora, nem esses ôto remédio, essas 
ôta coisa a gente quais nun vê, pruquê o povo cabô cum tudo. Dispois 
qui o povo pó dismatá né? O cerrado cabô cuns trem tudo. Puraqui é até 
difíci de achá um pezin, nun acha mais pruquê corta tudo, cabô tudo. O 
velame branco é nu campu. Nun é onde tem pedra, que igual esses lugá 
pra lá aí onde tem pedra, cascai e....cê vê eles nesses lugá. O viludo é 
dento da capoêra, né Zé? Não, viludo branco é um e velame branco é 
ôto. Viludo branco dá uns viludin branquin. Dá nu campo, dá nas bêra 
dos caminzin. Pa muita coisa, é pu estâmbo, ele é pa dor de cabeça. Ele 
é pa muita coisa viludo branco. Viludo branco é pa pobrema de figo. Se 
tivé sintinu dor nos figo, assim ó! Não, viludo branco ele nun dá ispin 
não. É branco memo. Ele é redondin, ele é o viludo, pó usá a intricasca, 
a raiz. Tem du vermêi, du vermêi nun usa não, só chupa a fruitinha, 
du vermêi de ispin, e tem du branco. O branco tem argumas terra que 
tem, sabe? Nem todas terra dá u viludo branco aqui. Mais tem aqui. É o 
branco, o vermêi num bebe não, só pega as fruitinha pra cumê; ispinhento! 
Da intricasca da raiz. Tá cuma dor assim ó! Principarmente quem tem 
pobrema de figo, sofreu malêta, essas coisa aí, eu já sufri malêta e eu nun 
tenho esses pobrema de margá dos beiço; figo não. Eu nun tem nem... a 
gente usô desse aí ó! Esses remédio assim, tiranu desse aí, tem mais que 
a gente uso, né? É... aquelas fruitinha que dá vermeinha assim, docinha 
eu mema já usei muito nu tempo que a gente assim mais novo, a gente 
panhava aquelas penquinha assim, já usei, é bão a gente ruê  aquelas 
fruitinha dêle. É, mais é o vermêi. Agora, o branco, a raiz dele é bão pus 
figo, tivé sintinu assim, tem veiz que o meu figo tá rúin, a gente mássa 
a raiz e põe n’água e dêxa ficá de infusão e a gente vai tomanu. É bão 
até. Nun pricisa não.  (Divina) 

Vinhaico Plathymenia rticulata Benth. 
Nois nun tem utilização pra ele não, é só pra madera, vinhaico é caro! 
Tem, vende o pau e é caro, e se um cortá um pau na terra do ôtro dá 
cadeia! nun pode. Ah... isso eu nunsei não. É o memo. Vinhaico que nois 
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conhece aqui; aqui nois fala é vinhaico, né? É, nois fala é vinhaico. É 
vinhaico, vinhaico. Pra quê qui ele serve? Uai, os homi faiz é cerca de 
arami, é cêrca de arame cum ela. Prá estaca. Não, si ele tem ôta sirvintia 
nois aqui nun sabemo não. Sabe não. (Divina) 
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Glossário

Alexandre Martins de Araújo

Aculá: Naquele lugar 
Ainvai: Aí vai
Áio: Alho
Alá: Olhe lá
Amaiguin: Levemente amargo
Antrecasco: Entrecasca
Apiô: Desceu
Árve: Árvore
Arvinha: Arvorezinha
Asvêis: Ás vezes
Azangado: Estragado
Bage: Vagem
Baguin: Bagozinho
Bajona: Uma vagem grande
Bandolinha: Saco de pano ou couro para provisões
Banhá: Tomar banho
Barde: Balde
Barúi: Barulho
Bipapagaio: Bico-de-papagaio
Boboiinha: Pequena borbulha
Bóra: Vamos embora
Broqueio: Arritmia cardíaca
Butelona: Grande
Ca minina: Com a menina
Cá pa roça: Aqui para a roça
Cabá: Acabar
Caçano: Procurando
Caço: Procuro
Calipi: Eucalipto
Calô: Calor
Carcá: Apertar com as mãos
Carda: Calda
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Cardin: Pequena quantidade de caldo
Caso que é: Porque é 
Casquei: Saiu apressado
Catrizado: Cicatrizado
Caxuma: Caxumba.
Cê: Você  
Ceica: Cerca
Cerno: Cerne
Chuvin: Chuvinha
Cói: Colhe
Cóica: Cólica
Comé: Como é 
Cônzin: Cozinho
Córgo: Córrego
Cuié: Colher
Cum: Com um
Cumulação: Tensão
Cuns: Com uns
Cuntudo: Com tudo
Dibaxo: De baixo
Didale: Dedal
Dijunto: Juntado
Dôtro: De outro
Dôta: De outra
Drobano Aquele Cascai: Após aquele cascalho
Dueno: Doendo 
Dum: De um
Duma: De uma
Duns: De uns
Eiva: Erva
Entros: Entre os
Estâmbo: Estômago
Feibe: Febre
Fiçu: Fiz
Fóisqui: Fósforo
Fôlgo: Fôlego
Friim: Friozinho
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Frô: Flor
Furungo: Furúnculo
Furunquim: Furúnculozinho
Gagulêjo: Gorgolejo
Gagulejá: Gorgolejar
Gain: Galhinho
Goifada: Golfada
Guaxinha: Emaranhado
Gueroba: Guariroba
Imbibe: Embeber
Impazinada: Empanturrada
Impé: De pé
Imprastu: Emplasto
Inquano: Em quando
Intirtida: Entretida
Isbirrado: Inclinado
Iscangaiado: Desmantelado
Iscuma: Resina
Ispichá: Estender
Ispin: Espinho
Ispivitadin: De aparência indócil
Isqueceno: Esquecendo
Istoncado: Destroncado
Istroço: Contrário
Isturdia: Outro dia
Jubebim: Jurubebinha
Lastradin: Alastrado
Lencima: Lá em cima
Macêtá: Macetar
Maicano: Marcando
Maiguento: Amargoso
Mais neu pegá: Mas só de eu tocar
Malêta: Maleita
Manupasa: Menopausa
Mardaça: Certa quantidade de sujeira
Marguenta: Amargosa
Márra: Amarra
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Minduin: Amendoin
Mió: Melhor
Miora: Melhora
Mode: Designativa de finalidade (Para)
Moitona: Moita grande
Mundice: Sujeira causada por infestação de parasitas
Musclim: Pequeno músculo
Na nova: Na lua nova
Narguma: Em alguma
Neivo: Nervo
Ni: Em
Nól: Nó
Nolin: Pequeno nó
Nôto: Em outro
Nué: Não é
Num: Em um
Nun dianta: Não adianta
Nun sóco o bico: Não me meto
Nun teno: Não tendo
Nun: Nâo
Nunsei: Não sei
Ô: Ou
Ôi: Olho
Oín: Oleozinho
Oinho: Oleozinho
Óio: Óleo
Pa toda banda: Para todo o lado 
Praculá: Para lá
Parpá: Apalpar
Parpanu: Apalpando
Pectoranti: Expectorante
Pegá a chorá: Cair no choro 
Peila: Pele
Pencona: Uma grande penca
Peraí: Espera aí
Perpéta: Perpétua
Perrengada: Adoentada
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Pidí: Pedir
Piôi: Piolho
Pititi: Apetite.
Pó: Pode
Pô ni vin: Colocar no vinho
Pô ni: Colocar em  
Poico: Porco
Poralí: Por ali
Porvano: Experimentando
Pôsá: Pousar
Praquelas: Para aquelas
Pras: Para as
Prela: Para ela
Prêle: Para ele
Pressas: Para essas 
Prêsses: Para esses
Prô: Para o
Procê: Para você
Prôta: Para outra
Prum: Para um
Pruma: Para uma
Prus figo: Para o fígado 
Puigante: Purgante
Prumunia: Pneumonia 
Punhá: Colocar
Punhava: Colocava
Puzôto: Para os outros 
Quaquêle: Com aquele
Quarei: Apliquei 
Quarqué: Qualquer
Quas: Com as
Quéla: Aquela
Quêsse: Como esse
Quétu: Quieto
Queu: Que eu
Ramaiête: Ramalhete
Rancano: Arrancando
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Ranjá: Arranjar
Recói: Recolhe
Redó: Redor
Rematiso: Reumatismo
Remosa: Gordurosa
Repôi: Repolho
Riba: Cima
Ristinga: Parte da vegetação do cerrado considerada densa
Rôcura: Rouquidão
Rubuçá: Cobrir
Ruê: Roer
Safrão: Açafrão
Sapêxe: Assa-peixe
Sê: Ser
Sentô: Assentou 
Serventuário: Utilidade
Sonêra: Sonolência
Subé: Souber
Subiano: Assoviando
Subrin: Sobrinho
Suiquin: Pequena quantidade de suco
Tambú: Guatambú
Tâmo: Estamos
Tava cum: Estava com um
Temá: Teimar
Temano: Teimando
Tinturadô: Triturador
Tipim: Do mesmo jeito igual 
Tivé: Estiver
Tocuma: Estou com uma
Tomei o bacu: Sofri o baque
Tôxa: Touceira
Tôxinha: Touceirazinha
Troceno: Torcendo
Tuáia: Toalha
Tussino: Tossindo
Tuncuntuá: Tudo quanto há
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