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RESUMO 

 

Adriana Cristina Tussi. Tratamento De Animais Domésticos Por Meio De Práticas 

Tradicionais Utilizadas No Faxinal Dos Kruger, Boa Ventura De São Roque – Paraná. 

 

Este artigo é resultado do estudo realizado com camponeses do Faxinal dos Kruger, no 

município de Boa Ventura de São Roque, PR, em relação ao tratamento tradicional de animais 

domésticos. O objetivo foi conhecer e registrar as práticas com o uso de plantas medicinais, 

benzimentos e simpatias.  Optou-se pela metodologia qualitativa, por meio da técnica do 

grupo focal.  Na pesquisa, identificou-se que muitos tratamentos tradicionais ainda são 

utilizados na comunidade; porém, em relação ao conjunto dos saberes tradicionais, muitos 

deles se perderam pela dificuldade em garantir a reprodução do conhecimento entre os mais 

jovens e pelo falecimento dos mais velhos.  Nesse contexto, considerando o reconhecimento 

da importância da preservação desses saberes e conhecimentos e o papel que os mesmos 

desempenham como alternativa ao modo de se relacionar com a natureza, neste artigo 

também enfatiza-se a relação entre saberes tradicionais e agroecologia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Medicina Veterinária; Plantas medicinais; Benzimentos; Simpatias.  
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ABSTRACT 

Adriana Cristina Tussi. Tratamento de animais domésticos por meio de práticas tradicionais 

utilizadas no Faxinal Dos Kruger, Boa Ventura De São Roque – Paraná. 

 

ABSTRACT: This article is a result of the study realized with farmers of “Faxinal dos 

Kruger”, in the municipality of Boa Ventura de São Roque, PR, in relation to the traditional 

treatment of domestic animals. The objective was to know and register the practices with the 

use of medicinal plants, blessings and sympathies. The qualitative methodology was chose 

through the focal group technique. In the research, it was identified that many traditional 

treatments are still used in this community; but in relation to traditional knowledge, many of 

them have been lost as a result of the difficulty in assure the reproduction of knowledge 

among the youngest and because of the death of the elders. In this context, considering the 

community's recognition of the importance of preserving this knowledge and the role they 

play as an alternative in the relation with the nature, this article also emphasizes the relation 

between traditional knowledge and agroecology. 

 

KEYWORDS: Veterinary Medicine; Medicinal plants, Blessings; Sympathies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo como pressuposto que os camponeses são possuidores de uma herança de 

saberes e conhecimentos tradicionais herdada de seus antepassados e que fazem parte do seu 

dia-a-dia, é possível notar que foi graças a isso que estes conseguiram sobreviver, adaptar-se e 

readaptar-se ao ambiente ao longo de uma história que ultrapassa 10 mil anos. No início, 

existiam apenas os caçadores e coletores; aos poucos, com a descoberta da utilidade dos 

produtos para a subsistência, foram se transformando e os camponeses passaram a aprender 

com a natureza e a repassar estes conhecimentos entre eles mesmos, transmitindo este 

conhecimento decamponês para camponês. Desenvolveram uma cultura de, aprender com os 

ciclos de vida da natureza através da observação, a gravar em sua memória coletiva 

experiências herdadas de geração em geração, (re) produzindo uma riqueza de conhecimentos, 

além de aprenderem na prática e através da prática. A observação da natureza, porém, vem 

sendo esquecida pelos agricultores modernos1, mas se fizermos uma análise acerca desse 

assunto, veremos que foi esse conhecimento prático, ou empírico, o responsável pelo 

conhecimento científico de que somos detentores nos dias atuais (GONZÁLEZ, 2008).  

Segundo Moura (1986), camponês é a pessoa que se envolve com os segredos 

contidos na natureza para produzir alimentos para si e para os outros do seu entorno e, às 

vezes, destina-os a outros locais, fora da propriedade. Aindade acordo com o autor, é a pessoa 

que possui profundo conhecimento do tempo e do espaço onde atua, construindo muito tempo 

antes aquilo que a sociedade moderna passou a chamar de ciência. Moreira e Medeiros (2006) 

afirmam que os camponeses, com o passar dos anos, transformaram-se em excelentes 

observadores. Observavam os astros, a direção dos ventos, as pragas e os momentos em que 

elas ameaçavam suas plantas e seus animais. Também distinguiam o tempo necessário para 

cada atividade a ser desenvolvida no campo.  

No decorrer dos últimos anos, com tantas pesquisas a respeito da qualidade dos 

alimentos e sua influência na vida das pessoas, a população vem mudando seus hábitos em 

busca de um equilíbrio maior entre ela e o meio ambiente e, com isso, resulta uma procura 

cada vez maior por produtos de qualidade e seguros ao homem. Atualmente, há uma 

                                                           

1Agricultores que, devido à Revolução Verde do século XX, tiveram uma elevada motorização-mecanização, 

seleção de variedades de plantas, raças de animais com forte potencial de rendimento, ampla utilização de 

fertilizantes, dos alimentos concentrados para o gado e produtos de tratamentos para as plantas e animais 

domésticos (MAZOYER e ROUDART, 2009, p. 27). 
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preocupação e uma cobrança muito grande por parte da população em saber como estes 

alimentos são produzidos e, principalmente, se consideram o bem-estar animal. Neste sentido, 

o conhecimento tradicional é um forte aliado a essas questões, pois traz consigo o respeito ao 

meio ambiente, contribui com a sustentabilidade do meio rural e com o bem-estar animal. 

Nesse sentido, destaca-se a importância de se identificar e preservar estes conhecimentos.  

A preservação desses saberes, tradições e costumesatravés de pesquisas faz com que 

esse conhecimento tradicional não se perca completamente. Deve-se ter cuidado para que este 

aprendizado/conhecimento não seja interrompido, pois é importante que ele passe de geração 

em geração. A todo instante, o conhecimento é gerado, transmitido, inovado, recriado e 

inventado. O acúmulo de experiências e sabedorias individuais e comunitárias são formas de 

vida; o conhecimento, a compreensão e a representação de mundos de vidas- novas e antigas -

coexistem com o nascimento da aprendizagem de novas culturas (GONZÁLEZ, 2008). 

Os saberes dos camponeses se transmitem através de práticas e linguagem própria, 

oral e gestual. Ao contrário do conhecimento científico, sua importância deriva do fato de, 

além de ser o resultado do conhecimento de ancestrais, os processos de conhecimento são 

válidos para os camponeses que os recriam e, sobretudo, expressam uma forma de pensar e de 

estar no mundo (GONZÁLEZ, 2008). William Balée, em Fooprints of the Forest (1993), 

apud Diegues (2004), enfatiza também uma outra diferença relevante entre o pensamento 

científico moderno e o tradicional: enquanto o primeiro é comunicado pela escrita, o segundo 

utiliza a oralidade. Nesse sentido, o conhecimento tradicional somente pode ser interpretado 

dentro do contexto da cultura em que ele é gerado.  

O problema está no privilégio quea ciência moderna e as instituições de ensino 

outorgam ao conhecimento científico, impondo como sendo o único “jeito certo” de se obter 

conhecimento, o que por vezes conflita com o conhecimento tradicional, categorizando-o 

hierarquicamente e, por sua vez, descreditando o conhecimento prático e tradicional em 

relação ao conhecimento científico. 

Com relação à produção animal, que é o foco desse estudo, observamos uma carência 

em pesquisas na área de Medicina Veterinária quando falamos em conhecimento tradicional. 

Isso ocorre porque o ensino tradicional está ligado a uma racionalidade instrumental e aos 

interesses capitalistas, não priorizando a qualidade e os métodos de produção utilizados, 

muito menos menos onde e como são produzidos.  

De acordo com Leff (2004, p. 223),  
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As instituições educacionais e as universidades enfrentam políticas econômicas que 

orientam o apoio à educação, à produção de conhecimentos e à formação 

profissional, em função de seu valor no mercado. Isto tem criado obstáculos à 

transformação do conhecimento nas instituições educacionais para incorporar o 

saber à formação de recursos humanos que sejam capazes de compreender e resolver 

os problemas socioambientais do nosso tempo.   

 

Não podemos esquecer que a educação e a formação do profissionaldevem ser 

realizadas através de um processo de construção de um saber interdisciplinar e de novos 

métodos holísticos para analisar os complexos processos socioambientais, integrando 

conhecimento científico ao saber popular. A educação científica falha não tanto por ser 

disciplinar, mas por não instigar e orientar as capacidades cognitivas, inquisitivas, e criativas 

do aluno, e por estar desvinculada dos problemas do seu contexto sociocultural e ambiental 

(LEFF, 2004).  

Caporal (2004) afirma que, em vez de formar profissionais que entendam as condições 

específicas e totalizadoras inerentes aos processos agrícolas, o ensino das universidades e 

escolas agrícolas adotou um modelo que privilegia a divisão disciplinar, a especialização e, 

por consequência, a difusão de receitas técnicas e pacotes tecnológicos. Os profissionais não 

têm a oportunidade de chegar a uma compreensão da agricultura como uma atividade que, 

além da função de produzir bens, é um processo que implica uma relação entre homem e o 

ecossistema onde ele vive e trabalha, sem considerar que, para muitos, pode ser também uma 

forma de vida. 

Ainda segundo Leff (2004), entre saberes tradicionais e a ciência moderna, existe uma 

diferença muito grande em suas formas de conhecimentos, formas de justificação e 

constatação com a realidade, suas motivações e interesses na transformação prática do mundo 

e na apropriação da natureza. Os saberes tradicionais, nos últimos anos, vêm sendo ignorados 

e substituídos pelos modelos científicos e pelas novas tecnologias, e as universidades ainda 

não se deram conta da importância deste saber para novas descobertas.  

Diante disso, é possível compreender a dificuldade em identificar estes saberes 

desconhecidos e, muitas vezes, esquecidos dentro das comunidades rurais. Mais do que 

nunca, se faz necessário um profissional que tenha este olhar para o invisível, para descobrir, 

identificar e resgatar estes saberes das memórias dos camponeses, estas práticas arrasadas pela 

violência da certeza do poder dominante (PEREZ TAYLOR, 1996 apud LEFF, 2004). Leff 
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(2004) afirma que estes são os efeitos da modernização na destruição ecológica e cultural, que 

elimina aquilo que não tem valor atual de mercado (valor de troca); com o tempo este valor 

(de uso) se volatiliza no esquecimento, porque se desarticula das práticas cotidianas.  

Para muitos, a agricultura refere-se ao trato com a terra e seu cultivo, enquanto a 

pecuária é somente a arte de criar animais para fins lucrativos. Porém, se fizermos uma 

análise além do nosso tempo, mais crítica e profunda, observaremos que ambas são, para 

muitos camponeses, um estilo de vida que nos remete à várias diferenças étnicas, culturais e 

de tradições (SHANIN, 2008). Não podemos esquecer que foram os camponeses que 

inventaram a agricultura através da experiência, conforme já salientamos. Foram eles que 

descobriram várias formas e jeitos de se fazer a agricultura, e que hoje continuam a adaptar-se 

às condições atuais de geração e difusão de diversas inovações tecnológicas próprias.  

Ao analisarmos uma comunidade rural, devemos compreender que cada propriedade 

rural, mesmo pertencendo a um mesmo território, é única, com suas especificidades, costumes 

e, principalmente, com suas perspectivas e modos diferentes de se olhar a terra, os animais, as 

florestas e os recursos hídricos. Ademais, no dia a dia, são descobertos conceitos, crenças e 

práticas diferentes como parte da cultura desses grupos específicos (MOREIRA e 

MEDEIROS, 2006). 

Quando se trata de agroecologia, não existem fórmulas prontas, “receitas de bolo” ou 

pacotes tecnológicosseguidos por todos da mesma forma. Ela deve ser adaptada à realidade 

vivida em uma determinada propriedade, levando em consideração as características 

ambientais, sociais e econômicasde um determinado grupo. Os camponeses são dotados por 

saberes que vão além dos saberes científicos existentes em livros, revistas ou jornais. O 

conhecimento que eles detêm não só são importantes porque são produto de uma 

ancestralidade que herdaram como parte de seu patrimônio cultural, mas também porque eles 

são válidos enquanto expressão de um modo de vida, resultado da sua concepção e da sua 

prática e vivência na agricultura.  

Neste sentido, buscamos através dessa pesquisa identificar de que maneira os 

conhecimentos tradicionais dos camponeses podem ser úteis no que se refere ao tratamento de 

animais em suas propriedades, bem como apontar como podem promover a troca de 

conhecimentos e experiências entre universidade e a comunidade. Para isso, estabelecemos 

objetivos que serão detalhados no próximo item. 

 



17 

    

 

1.1 Objetivos 

 

Objetivo geral: identificar os tratamentos de saúde tradicionais utilizados pelos 

camponeses em animais domésticos no Faxinal dos Kruger, município de Boa Ventura de São 

Roque, Paraná.  

Objetivos específicos: 

a) Verificar, junto à comunidade do Faxinal dos Kruger, quais as práticas tradicionais 

utilizadas para tratamento de animais com plantas medicinais, benzimentos e 

simpatias;  

b) Conhecer as plantas medicinais utilizadas e seu modo de uso; 

c) Registrar os benzimentos e simpatias utilizadas em animais domésticos e sua 

forma de uso.  

 

1.2 Procedimentos Metodológicos  

 

O estudo foi realizado no Faxinal dos Kruger, localizado no município de Boa Ventura 

do São Roque, Estado do Paraná, no qual os camponeses, em sua maioria, criam bovinos de 

leite ou corte, suínos, galinhas e equinos de forma comunitária. A escolha desse local baseou-

se na história dos camponeses do Faxinal e se deu por meio de consulta às populações do 

meio rural, que foram questionadas sobre quais comunidades ainda preservavam o 

conhecimento tradicional. Essa comunidade foi citada por várias pessoas como sendo uma das 

que ainda preservam suas origens e por apresentar um número significativo de camponeses 

que utilizam os tratamentos tradicionais.  

Na pesquisa, optou-se pela metodologia qualitativa (MINAYO, 2001), na qual 

valoriza-se o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos. 

 A pesquisa qualitativa vai além, analisando dados subjetivos do tema em estudo. 

Segundo Liebscher (1998) apud Dias (2000), para aprender métodos qualitativos é preciso 

aprender a observar, registrar e analisar interações reais entre pessoas, e entre pessoas e 

sistemas. A opção pela abordagem qualitativa permite ao pesquisador, conforme Triviños 

(1994), ampla liberdade teórico-metodológica para realizar seu estudo. O suporte básico para 

a escolha da metodologia está nas quatro características descritas por Ludke e André (2011): 
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a) o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o investigador como seu 

principal instrumento; 

b) os dados coletados são predominantemente descritivos; 

c) a preocupação com o processo é muito maior do que o produto; 

d) o significado que as pessoas dão às coisas e à vida são focos de atenção especial 

para o pesquisador. 

A coleta dos dados realizou-se por meio da técnica do grupo focal (MORGAN, 1997; 

KITZINGER, 2000; TRAD, 2009) derivada das entrevistas e da coleta de informações por 

meio das interações grupais.  

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa qualitativa, 

derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações no grupo. 

Kitzinger (2000) afirma que o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na 

comunicação e na interação. Para Trad (2009), o objetivo principal do grupo focal é verificar 

informações detalhadas a respeito de um tema específico, delimitado pela pesquisadora partir 

de um grupo de participantes selecionados; ele busca colher informações que possam 

proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou 

serviços. 

Dias (2000) complementa que a técnica do grupo focal faz com que ocorra a interação 

entre os participantes e o pesquisador, que objetiva colher dados a partir da discussão focada 

num assunto específico. Autores como Dias (2000) e Trad (2009) afirmam que o número de 

participantes pode variar, sendo que a recomendação é que este número deve ficar em torno 

de 6 a 12 participantes, para que ocorra uma melhor integração entre eles, bem como para 

manter o foco das discussões em torno das questões centrais pretendidas.  

Segundo Trad (2009), os participantes de um grupo focal devem apresentar certas 

características em comum, que estão associadas à temática central em estudo. O grupo deve 

ser, portanto, homogêneo em termos de características que interfiram radicalmente na 

percepção do assunto em foco. Os participantes devem ser selecionados dentro de um grupo 

de indivíduos que convivam com o assunto a ser discutido e que tenham profundo 

conhecimento dos fatores que afetam os dados mais pertinentes. 

De acordo com Johnson (1994), referenciado em Dias (2000 p. 4), 

 

[...] o esforço combinado do grupo produz mais informações e com mais riquezas de 

detalhes do que uma entrevista individual, e a sinergia entre os participantes leva a 
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resultados que ultrapassam a soma das partes individuais. Ou seja, a energia gerada 

pelo grupo e a aproximação dos participantes resulta em maiores detalhes e 

profundidade nas respostas, o que pudemos observar na nossa prática de grupo 

(DIAS, 2000 p. 4). 

 

A partir destes pressupostos metodológicos, foi articulado interações entre um grupo 

de camponeses da comunidade, onde obtiveram-se informações que proporcionaram a 

compreensão de percepções, crenças e atitudes sobre o tema da pesquisa. Para facilitar os 

trabalhos, foi elaborado um questionário a fim de se obter um mínimode informações e uma 

sequencia a ser seguida (anexo 01). Os camponeses relataram o uso de plantas medicinais, os 

benzimentos e as simpatias utilizadas por espécie animal, o que facilitou a descrição de cada 

tratamento, com destaque para as doenças.    

A partir disso, a discussão e os resultados foramdivididos em três partes, que são 

apresentadas neste trabalho. Na primeira parte, referimos especificamenteà agroecologia e as 

suas relações com o meio rural, identificando como os conhecimentos tradicionais, mesmo 

com toda modernização do campo, continuam sobrevivendo em algumas comunidades 

específicas. Na segunda parte, foram destacados os Faxinais, um sistema que existe há várias 

décadas em muitos municípios do Paraná e que vem há anos sobrevivendo à modernização da 

agriculturae ao modelo capitalista imposto pelas grandes empresas ligadas ao meio rural. É o 

Faxinal o meio pelo qual os moradores buscam reproduzir o seu modo de vida comunitário 

esustentável.   

Na terceira parte, abordamos especificamente o Faxinal dos Kruger, seus integrantes: 

camponeses que detêm um conhecimento único, que perpetuam as tradições e as mantêm 

vivasno seu dia-a-dia, realizando no seu cotidiano tratamentos tradicionais. Descrevemos 

também os tratamentos tradicionais com plantas medicinais que são realizados no Faxinal, 

assim como os benzimentos e simpatias mais comuns realizados pelos moradores. 
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2.  AGROECOLOGIA: NA CONTRAMÃO DA AGRICULTURA MODERNA 

 

A partir da década de 1970, com a modernização da agricultura, foram implementadas 

novas técnicas de plantio, fertilizantes e agroquímicos, com a promessa de reduzir a fome 

através da produção em larga escala de alimentos. Porém, com a mordernização, veio o êxodo 

rural, a degradação do meio ambiente, a dependência de sementes modificadas (transgenia), a 

contaminação do solo e, principalmente, a mudança na cultura dos camponeses locais, 

passando-se à concepção de priorizar a quantidade em detrimento da qualidade dos alimentos 

produzidos. Aliada a essa agricultura moderna, ocorreu a desvalorização dos saberes locais e 

do conhecimento tradicional adquirido através de muitas gerações pelos camponeses, e muitos 

desses conhecimentos passaram a ser considerados mitos (MOREIRA, 2012; SILVA, 2012). 

Com o passar dos anos, começam a aparecer os impactos negativos deste modelo de 

produção para o meio ambiente, com alterações no clima, solo e, principalmente, na saúde da 

população. Passam a surgir, então, novos conceitos e concepções para a população rural no 

que tange à produção de alimentos, conceitos estes quevoltam-seprincipalmente para a 

qualidade dos produtos.Neste contexto, a partir da década de 1990, segundo Schmitt (2009), a 

agroecologia passou a se afirmar como uma referência conceitual e metodológica, com a 

demanda de reverter todo o processo de degradação ocorrido no meio rural. 

A agroecologia vem como forma de superar os problemas e garantir a produção de 

alimentos de maneira sustentável. Para Altieri (1989), a agroecologia é uma ciência 

emergente que estuda os agroecossistemas, integrando conhecimentos de agronomia, 

ecologia, economia e sociologia. De acordo com Caporal et al. (2009), a agroecologia busca 

integrar os saberes históricos dos camponeses com os conhecimentos de diferentes ciências, 

permitindo tanto a compreensão, análise e crítica do atual modelo do desenvolvimento e de 

agricultura, como o estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento rural e 

novos desenhos de agriculturas mais sustentáveis, desde uma abordagem transdisciplinar e 

holística. 

Já para Feiden (2005), a agroecologia surge com a busca para construir um sistema de 

produção que se aproxime ao máximo do sistema natural. É uma ciência que está em 

construção e visa atender várias áreas do conhecimento. Embora a agroecologia estude e 

valorize os agroecossistemas tradicionais, ela o faz de um ponto de vista crítico, para 

conhecer a lógica e as interações que os mantêm. A partir daí, aplica-se essa lógica para se 
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desenhar novos sistemas que aperfeiçoem os processos e as interações ecológicas, com a 

finalidade de melhorar a produção de bens úteis à sociedade. 

A agroecologia não se preocupa apenas com o lado da sustentabilidadeeconômica, ou 

seja, somente com o lucro. Sua maior preocupação é com a saúde e bem-estar das pessoas 

envolvidas, com a qualidade de vida, com o meio ambiente, recursos hídricos e, 

principalmente, com a preservação dos conhecimentos adquiridos dos seus antepassados. 

Conforme afirmam Saquet e Spósito (2008), a agroecologia nos remete a uma agricultura que 

respeita o meio ambiente e é capaz de promover a inclusão social, pois proporciona ao 

camponeses melhores preços dos seus produtos, aliados à segurança alimentar dos 

camponeses e consumidores. Não podemos esquecer de que a agricultura é uma das 

atividades fundamentais da humanidade e dela depende, entre outras coisas, a alimentação de 

que o homem necessita. Portanto, torna-se extremamente necessário o seu desenvolvimento 

de forma sustentável (LOVATTO; ETGES; KARNOPP, 2008).  

Essa forma de produção é menos dependente de insumos externos; ela é uma 

alternativa para o produtor rural tornar sua propriedade rural sustentável e economicamente 

viável. Alves, Carrijo e Candiotto (2008) afirmam que a agroecologia, além de produzir sem a 

dependência de agrotóxicos, destina-se à subsistência e à qualidade de vida dos camponeses e 

de sua família, promovendo também a sua inserção do mercado, que a cada dia vem se 

tornando mais exigente. 

A agroecologia, além de permitir a vivência e a integração entre os saberes práticos e 

teóricos, permite-nos identificar e valorizar os saberes tradicionais dos camponeses. Saldanha, 

Antongiovanni e Scarim (2009) também afirmam que a agroecologia é capaz de promover a 

perpetuação das tradições, por permitir a realização de práticas antigas que foram nos últimos 

anos esquecidas ou até mesmo abandonadas. Conforme afirmam Caporal e Ramos (2006), é 

uma ciência que integra diferentes disciplinas científicas e sua principal característica é a de 

resgatar e perpetuar os saberes, conhecimentos e experiências vividas pelos camponeses. A 

agroecologia não prioriza somente o hoje; ela preocupa-se principalmente com as gerações 

futuras.  

Um aspecto muito importante da agroecologia e que vem sendo destacado e exaltado é 

que as técnicas agroecológicas não tentam mudar ou transformar os ecossistemas, mas sim 

otimizar os manejos já existentes dentro do sistema de produção, a fim de melhorá-lo e 

respeitando o meio onde se vive. Altieri (1996), afirma que a agroecologia tem como 
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princípio o uso de tecnologias alternativas, sempre respeitando as características de cada local 

e a cultura da população. 

Conforme Gusmán (2014), há muitos sistemas agroecológicos, sendo que cada um 

está vinculado a um território específico que tem uma cultura também específica. A 

agroecologia respeita cada ser e sua identidade sociocultural, preservando seus 

conhecimentos. O mesmo autor afirma que a agroecologia tem uma intencionalidade de 

mudança social e política, e que busca a equidade. 

A construção do conhecimento em agroecologia deve estar integrada ao conhecimento 

científico e aos saberes locais, sempre com um olhar sistêmico e levando-se em consideração 

o produtor, o seu lado social, cultural, ambiental, político e econômico. Social e cultural 

porque promove a autossuficiência alimentar, a comercialização justa, possibilitando uma 

vida digna no campo e na cidade, com qualidade de vida e bem-estar. Ambiental pois 

promove a conservação dos recursos naturais, a produção sustentável e mantêm as funções do 

ecossistema, preocupando-se com as gerações futuras. E, por fim, política e econômica, uma 

vez que promove as relações justas e solidárias e o acesso às políticas públicas (CAPORAL et 

al., 2009). 

Cada camponese carrega consigo muitos conhecimentos e, infelizmente, muitos desses 

conhecimentos já foram perdidos. Nesse sentido, a agroecologia busca a identificação e o 

resgate desses conhecimentos tradicionais para pô-los em prática. Todavia, é necessário 

compreender que isso não significa voltar no tempo ou retroceder, mas sim, somar esse 

conhecimento dos antepassados com o conhecimento científico dos dias atuais, afim de 

promover uma agricultura sustentável. Ao analisarmos a agricultura de hoje, veremos que a 

tecnologia e as ciências modernas não conseguem resolver todos os problemas e as crises 

ecológicas e sociais provocadas nos últimos anos 

 

2.1 Conhecimento Tradicional: plantas medicinais, benzimentos e simpatias  

 

Com a modernização da agricultura no campo, o uso dos tratamentos tradicionais 

(Plantas medicinais, benzimentos e simpatias) foi caindo no esquecimento, e formas mais 

modernas deram lugar a formas mais antigas de tratamento, principalmente a partir da 

introdução e uso de medicamentos alopáticos. 
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Ao analisarmos o conhecimento dos camponeses, devemos partir de uma visão 

agregada para entender que esse conhecimento está sempre sofrendo mudanças, uma vez que 

ele vem sendo transformado desde a invenção da agricultura. 

O conhecimento tradicional pode ser entendido como: 

 

Um corpo de conhecimento construído por um grupo de pessoas através de sua 

vivência em contato próximo com a natureza por várias gerações. Ele inclui um 

sistema da classificação, um conjunto de observações empíricas sobre o ambiente 

local e um sistemade auto-manejo que governa o uso dos recursos (PNUMA, 2001, 

p.1).  

 

Diegues (2004) complementa ao afirmar que o conhecimento tradicional pode ser 

definido como o saber e o saber-fazer – a respeito do mundo natural, sobrenatural – gerados 

no âmbito da sociedade não-urbana/industrial, transmitidos, em geral, oralmente e de geração 

em geração.  

Como conhecimentos tradicionais, podemos considerar que são os costumes, crenças, 

rituais, mitos e práticas que são passados de geração para geração. Sallaberry (2006) afirma 

que o conhecimento tradicional é também empírico.  Porém, para Saéz (1998), partir do 

empirismo como uma das condições de aquisição do conhecimento tradicional não significa 

dizer que há uma espécie de “naturalidade” desse conhecimento, como se este fosse uma 

continuidade do homem primitivo com a natureza, ou como se fosse uma forma de 

engajamento prático instintivo e inconsciente. Ao contrário, as populações tradicionais não só 

vivem e convivem com o ambiente natural, como também pensam sobre ele e elaboram 

categorias próprias com as quais nomeiam, classificam, ordenam e experimentam a sua 

eficácia nos planos prático, simbólico e espiritual (DIEGUES, 2004; ARRUDA, 2001).  

O conhecimento tradicional é o saber que no dia-a dia-praticamos, muitas vezes sem 

mesmo entender o porquê; é o conhecimento que possuímos sem haver estudado para isso, 

sem refletir. Assim, gerações se apropriam desse conhecimento e dele obtêm conclusões a 

respeito de algo, sendo, muitas vezes, conclusões sensitivas (BABINI, 1957). 

Otoniel Benites, índio Guarani Kaiowá, em uma fala proferida durante uma Mesa-

Redonda no Colóquio de "Educação Indígena", promovido pelo Programa de Mestrado em 

Educaçãoda Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em 2004, traz mais elementos que 

podem caracterizar esse conhecimento: 
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“[...] três coisas são importantes: a língua (o oral), a confiança e o respeito. O 

conhecimento tradicional [...] sempre foi oral e prático. Na escrita, ele se perde. 

Nosso conhecimento produz muita coisa de valor: remédio, família, ensina nós a 

ouvir. Meu pai falava muito em respeito. Eu confiava nele. Assim é a nossa 

pedagogia. Começa aí. É oralmente, passado pela família. A metodologia é essa: 

oral. Para alcançar esse respeito, confiança, esses valores eram transmitidos pela 

família, na hora de dormir [...] também na hora do chimarrão, do tereré, manhã ou 

noite, aí passava a educação. Nenhum conhecimento é assim de passado por acaso. 

[...] Como eles avaliavam que deu certo? Se eu aprendi? Fazendo roça, pescando, na 

festa, no canto, nas nossas práticas, no modo de falar, no modo de vestir, no modo 

de ser”. (BENITES, 2004, apud, SOUZA PERRELLI, 2008, p 381-396). 

 

Pode-se destacar alguns atributos do “conhecimento tradicional”: 

 

(1) a dinâmica e a organização das sociedades nas quais é gerado, experimentado, 

modificado e transmitido; (2) a sua geração em um determinado grupo e local; (3) a 

sua relação com o natural e sobrenatural; (4) a oralidade como forma de transmissão; 

(5) o engajamento prático; (6) a confiança nele depositada pela sociedade que o 

produziu; (7) a exigência intelectual para saber e fazer; (8) as peculiaridades do 

processo de produção desse tipo de conhecimento, isto é, os modos como ocorrem a 

sua aquisição, ensinamento e transmissão. Importa explorar um pouco mais cada um 

desses aspectos tomando como referência alguns estudos sobre a questão (SOUZA 

PERRELLI, 2008, p 381-396). 

 

É no dia-a-dia, e ao longo de muitas gerações, que os conhecimentos são repetidos, 

reforçados, modificados e até mesmo abandonados em decorrência das mudanças de 

condições de sua produção e/ou aplicação e transmissão (ELLEN, HARRIS, 1996).  

Por vezes, o saber científico e o conhecimento tradicional entram em conflito, 

principalmente quando os leigos exercem formas alternativas de cura. Esse conhecimento, em 

geral, é desvinculado do saber acadêmico, sendo muitas vezes considerado ilegítimo pelo 

meio científico, que desconhece a verdadeira origem deste conhecimento. É preciso ter certo 

cuidado quando tratamos o conhecimento tradicional como ilegítimo, pois estamos ignorando 

o fato de que muitos destes saberes têm aplicações práticas – inclusive até mesmo 

comprovados, paradoxalmente, por meio de artigos científicos já publicados. É importante 

salientar que os remédios artificiais e sintéticos contêm os ingredientes ativos de muitas 



25 

    

 

plantas medicinais. Ou seja, os povos antigos usavam de forma natural os mesmos princípios 

ativos que encontramos hoje em medicamentos manipulados encontrados nas farmácias.  

Um exemplo que podemos citar é um arbusto que os chineses chamam de mahuang 

sinica, cujo chá alivia tosses, resfriados e asma. É fonte da efedrina, usada em muitos 

remédios, incluindo os descongestionantes nasais. Medeiros & Cabral (2001) questionam o 

privilégio da medicina “moderna” sobre a fitoterapia na sociedade ocidental, remetendo ao 

fato de que a fitoterapia, em geral, tem menor quantidade de contra-indicações e de efeitos 

colaterais. Os autores apontam também para a importância do cruzamento do saber popular e 

acadêmico-científico: o popular desvelado pelo senso comum e o científico pela bibliografia e 

pela produção acadêmica, intermediados pela dialogicidade crítica entre pesquisador e os 

detentores do conhecimento tradicional. Segundo Freire (1980), se trataria de uma forma de 

produção conjunta do conhecimento. 

Almeida (1993) afirma que o conhecimento do uso de plantas medicinais foi 

repassado de geração para geração através do intercâmbio entre os povos. A busca por alívio e 

cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas talvez tenha sido uma das primeiras formas de 

utilização dos produtos naturais (VIEGAS JR et al., 2006). 

A medicina tradicional e o conhecimento tradicional vêm aliados, pois normalmente 

ambos são passados de geração em geração pelos camponeses, para o uso em animais e em 

pessoas. A medicina tradicionaltem duas áreas distintas: a medicina caseira – baseada 

principalmente no uso das plantas medicinais – e a medicina religiosa – baseada 

principalmente no benzimento e simpatias (QUEIROZ; CARRASCO 1995). A medicina 

religiosa é uma área extremamente importante no contexto da medicina popular. Essa, a 

exemplo da medicina ocidental, tem seus próprios agentes – curadores, rezadores, benzedores 

etc. – que acreditam ter o “dom” de restaurar a saúde das pessoas que a eles recorrem. 

Existe hoje uma busca do equilíbrio do homem com o meio, diminuindo os efeitos 

tóxicos dos remédios, que são substituídos, diversas vezes, pelos fitoterápicos, garantidos e 

testados pelos chás, que têm sido usados ao longodosséculos (BALBACH, 1992).  

Assim, pode-se dizer que há muitas teorias sobre os saberes e práticas relacionadas ao 

uso de plantas medicinais. Mapear a diversidade destes saberes e práticas é de interesse desta 

pesquisa, bem como de todos aqueles que buscam um modelo de desenvolvimento de vida 

mais sustentável. 
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Atualmente, há muitas controvérsias sobre as plantas medicinais, pois muitas são suas 

formas de uso; as partes das plantas utilizadas também variam de acordo com o local ou a 

pessoa/grupo que está utilizando. Pode-se usar, por exemplo, casca, caule, raízes, folhas, 

flores, frutos e até mesmo suas sementes. O uso das plantas medicinais para diversos tipos de 

tratamentos e enfermidades é conhecido há vários séculos pela humanidade.  

O tratamento dos animais com plantas medicinais vem aumentando gradativamente, 

devido, principalmente, à pressão do consumidor, que cada vez mais busca por produtos 

produzidos de forma sustentável, conforme os princípios da agroecologia: produtos livres de 

agroquímicos e que propiciam um aumento da biodiversidade e da preservação do meio 

ambiente, dentre outros aspectos. Já a utilização das plantas medicinais nasceu com a 

humanidade. É considerada uma das práticas mais remotas utilizadas pelo homem para cura, 

prevenção e tratamento de doenças, servindo como importante fonte de compostos 

biologicamente ativos (ANDRADE et al., 2007). 

Oliveira & Silva (1994) afirmam que o descobrimento das propriedades curativas das 

plantas foi, no início, meramente intuitivo, pela observação dos animais doentes que 

buscavam nas ervas a cura para as suas afecções. Accorsi (1998) corrobora quando diz que a 

utilização das plantas medicinais remonta à Pré-História, quando o Homo sapiens, procurando 

adaptar-se às condições de seu habitat quanto às necessidades de alimento, abrigo e proteção, 

buscava, quando enfermo, os recursos para a cura, encontrado principalmente nas plantas. No 

início, movido mais pelos seus instintos do que pelo seu discernimento, o homem primitivo, 

observando os animais, aprendeu a distinguir as plantas medicinais das plantas tóxicas ou 

venenosas (TESKE; TRENTINI, 1995). 

Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, encontraram-se índios que usavam 

urucum (Bixa orellana L.) para pintar e proteger o corpo das picadas de insetos e também para 

tingir seus objetos cerâmicos. O Padre José de Anchieta, em suas "Cartas", bem que tentou 

despertar seus superiores para a riqueza que eram a flora e a medicina indígena, mas não 

obteve sucesso. Os cientistas, raras exceções, ainda não acordaram totalmente para a riqueza 

que representa a flora brasileira (PRIM, 2008). 

Cunha (2003) relata que existem algumas teorias sobre o início da utilização das 

plantas medicinais, como a que fora pautada no conhecimento empírico adquirido por meio da 

observação dos animais herbívoros domésticos ou ainda pela ingestão deste ou daquele 

vegetal pelo próprio organismo humano (instinto de sobrevivência). Conforme afirma Viana 
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(2004), são os índios, os caiçaras, os quilombolas, os caboclos, os ribeirinhos e os 

extrativistas que detêm o conhecimento mais sofisticado sobre a história de usos das florestas, 

sua variabilidade geográfica, taxonomia, ecologia, usos e manejo das espécies de plantas e 

animais, entre outros conhecimentos fundamentais para a tomada de decisões coerentes. No 

Brasil, os grandes responsáveis pelo uso das plantas foram os índios, com contribuições dos 

negros e europeus. 

Assim como os indígenas, os colonizadores começaram a fazer uso dessas terapias. 

Este processo gerou uma diversificada bagagem de usos para as plantas e seus aspectos 

medicinais, que sobrevivem até a atualidade. Em muitas cidades brasileiras, ainda nos dias 

atuais, o acesso aos medicamentos veterinários é muito restrito e caro, o que faz com que a 

população do meio rural recorra às plantas medicinais como forma de tratamento dos animais, 

principalmente para controle de ectoparasitas e endoparasitas.  

Com o passar dos anossurge a fitoterapia, muito importante na criação de novos 

fármacos, além de ser uma opção terapêutica eficiente, barata e culturalmente difundida 

(RODRIGUES; AMARAL, 2012). Um terço dos medicamentos mais prescritos e vendidos no 

mundo foi desenvolvido a partir de produtos naturais. “No caso das drogas anticancerígenas e 

dos antibióticos, por exemplo, esse percentual atinge cerca de 70%” (CALIXTO, 2003, p. 37). 

O termo fitoterapia vem do grego phyton, que significa vegetal, e therapeia, 

tratamento, ou seja, é o uso das plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas 

para o tratamento de diversas enfermidades (RODRIGUES; AMARAL, 2012).  

Arnt (1994) afirma que, no Brasil, foram as comunidades indígenas, de seringueiros, 

ribeirinhos, agricultores, camponeses, quilombolas e outras que, ao longo de anos e gerações, 

descobriram, selecionaram e manejaram espécies com propriedades farmacêuticas, 

alimentícias e agrícolas. Porém, estas mesmas comunidades não têm assegurados quaisquer 

direitos sobre os seus conhecimentos ou sobre os benefícios gerados pela sua exploração. Isso 

demonstra a importância dessas pesquisas com os verdadeiros sabedores desse conhecimento 

e, principalmente, da sistematização, divulgação e valorização deste conhecimento para que 

não seja esquecido.  

Os mais variados grupos étnicos conservam a sua tradição, seus hábitos e costumes 

religiosos e, principalmente, seu folclore, em que as plantas medicinais e tóxicas ocupam 

lugar de destaque (DIEGUES, 2000). E foi a partir desses conhecimentos que surgiram 

numerosas práticas de utilização das plantas com atividade terapêutica, hoje empregadas 
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amplamente por todos os níveis populacionais (ALMEIDA, 1993). Infelizmente, segundo 

Arnt (2001), as empresas de biotecnologia utilizam-se, direta ou indiretamente, dos 

conhecimentos tradicionais para desenvolver processos e produtos que depois são patenteados 

e monopolizados, não beneficiando nem assegurando aos detentores desse conhecimento 

qualquer crédito por este benefício para a população. 

A todo momento, surgem informações baseadas nas práticas tradicionais sobre 

aplicações terapêuticas de novas plantas. É o caso da “batatasimon” e da “vinca”(ou “boa-

noite”) para o tratamento da leucemia, ou do “pepino-chinês”, utilizado pelos chineses no 

combate a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), dentre outras (ACCORSI, 

1998).  O conhecimento tradicional é considerado um alicerce de comprovação farmacológica. 

Neste sentido, torna-se cada dia mais importante o resgate e a valorização do uso dessas 

plantas medicinais, principalmente na área da Medicina Veterinária. São as pessoas detentoras 

desse conhecimento tradicional, muitas vezes residentes no meio rural, que fornecem 

informações que podem ser úteis aos pesquisadores para o desenvolvimento de medicamentos 

e fármacos para o tratamento de doenças (BENINI et al., 2011).  

 Aliada à medicina tradicional está a medicina religiosa. Apesar de suas práticas 

consistirem, muitas vezes, em rituais com rezas ou frases, em algumas delas o uso de plantas 

medicinais se faz presente. Na medicina religiosa, através de benzimentos e simpatias, as 

práticas de cura assumem uma finalidade social, que é fazer um resgate dos indivíduos que 

impulsionaram a medicina popular, fazendo com que essas memórias não sejam esquecidas e 

apagadas da mente de todos os que participaram da história. Também desperta nas pessoas o 

senso de acreditar em algo que transcende seu entendimento e que pode resolver os seus 

problemas.  

Em relação aos benzimentos e às simpatias, de acordo com  Bruschetta (2015), trata-se 

da cura de diversos males através de rezas e orações, ramos verdes, remédios naturais, rituais 

de cura, entre outras práticas, que permeiam todo o território brasileiro. Normalmente os 

benzimentos e simpatias são desenvolvidos por mulheres e homens ligados às religiões e 

práticas tradicionais de cada região, podendo variar os ritos conforme o contexto de cada uma 

delas. 

Em alguns lugares essas pessoas são chamadas de benzedeiras/benzedores e, em 

outros, rezadeiras/rezadores, e, embora a maior parte delas/es sejam considerados 

católicas(os), definir sua religiosidade nem sempre é fácil, pois é comum o sincretismo em 
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suas práticas, já que encontram-se fundidos elementos de diversas religiões (como as de 

matriz africana, por exemplo). Algumas delas aprenderam seu trabalho com um vizinho 

próximo e outras dizem ter recebido esse dom diretamente de Deus (BRUSCHETTA, 2015). 

Para Sousa (2004), o ato de benzer significa “dar a benção”, e esta pode ser dada a 

outra pessoa ou até mesmo a um animal. Pode dar a benção a pessoa que a recebeu por dom 

divino. Collins (1985) diz que a benção pode ser dada diretamente de Deus ou ainda por seres 

humanos que a pedem em seu nome. Notadamente, o detentor deste dom também possui um 

caráter divino, sendo visto como um instrumento ou um enviado da divindade. 

As simpatias, segundo Gori (2012), são rituais praticados por um conjunto de atos e 

palavras preestabelecias, podendo ser realizadas por benzedeiras ou por qualquer pessoa não 

especializada que as repetem sem lhe acrescentar nada, a não ser nomes das pessoas ou dos 

animais. As simpatias geralmente são praticadas aliando palavras com atos físicos ou gestos, 

como também se utilizando de outros elementos externos, tais como pedaços de madeiras, 

ferros, roupas e etc. 

Existem poucos registros escritos do tratamento de animais na literatura, mas essas 

práticas são observadas nas comunidades camponesas tradicionais, entre elas os Faxinais, 

onde o animal tem valor econômico e sentimental como descrevemos na próxima parte 

comatenção especial no faxinal nos Kruger onde permanecem vivas estas práticas.  
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3. FAXINAL DOS KRUGER E A PRÁTICA DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS 

PARA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

Conforme Sahr (2008) aponta, os faxinais constituem-se numa formação socioespacial 

agrícola que possuem história e cultura próprias. No Paraná, sua origem remonta às reduções 

jesuítas no período colonial e à organização cabocla no século XVIII. Com a chegada dos 

colonos europeus no século XIX e XX, os mesmos assimilaram o modo de vida caboclo, de 

modo que o faxinal representa uma história multicultural. Para a autora: 

 

A existência de uma história e uma cultura próprias, a preservação e o respeito às 

suas tradições e aos seus costumes, bem como a vivência comunitária, solidária e de 

união, transformou essas comunidades, que hoje estão inseridas numa sociedade 

moderna, no que se convencionou chamar de comunidades tradicionais (SAHR, 

2008, p.214).  

 

Em relação aos processos modernizadores, a resistência dos faxinais não se dá sem 

conflito, os quais, muitas vezes, tensionam e promovem transformações e até mesmo 

desagregação no modo de vida faxinalense. 

 

Tais comunidades possuem formas peculiares de apropriação do território 

tradicional, baseadas no uso comunal das áreas de criadouros de animais, recursos 

florestais e hídricos e no uso privado das áreas de lavoura, onde é praticada a 

policultura alimentar de subsistência com venda de pequeno excedente. Baseados 

em normas de conduta e de uso ambiental próprias, sobretudo na combinação de uso 

comum e privado dos recursos naturais, os faxinais são considerados uma forma de 

organização camponesa diferenciada no sul do país. (ROCHA; MARTINS, 2007, 

p.209). 

 

Os faxinais também têm sido reconhecidos como importantes mecanismos ecológicos 

devido à integração do seu modo de vida aos recursos naturais, fato que levou à sua 

regulamentação por meio do Decreto n° 3.446, de 14 de agosto de 1997. A partir deste 

decreto, o governo do estado do Paraná passou a reconhecer formalmente a existência de um 

modo de produção autossustentável, denominado “Sistema Faxinal”, possibilitando aos 

mesmos  enquadrar-se, mediante interesse da comunidade, às Áreas de Uso Regulamentado 

(ARESUR). Isto lhes dá direito ao registro no Cadastro Estadual de Unidade de Conservação 
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(CEUC) e, por conseguinte, proporciona ao seu município o acesso aos recursos do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico, para ser utilizado na 

preservação do Faxinal. 

 Para os povos tradicionais, o território é a condição essencial para sua existência e 

permanência. E essa existência está alinhada ao respeito sociocultural, às suas formas de se 

relacionar com a terra e com território. A territorialidade de povos tradicionais é aqui 

compreendida como “esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se 

identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu 

território ou homeland” (LITTLE, 2002, p. 3).  

Nos faxinais do Paraná, presentes em áreas de Florestas com Araucárias, a reprodução 

cultural de várias práticas sociais, como a tradição do uso de plantas medicinais, benzimentos 

e simpatias no tratamento à saúde animal, é um exemplo dessa relação entre sociedade e 

natureza. Dentre eles, está o recorte espacial deste estudo, o Faxinal dos Kruger, localizado a 

aproximadamente 314 km de Curitiba-PR, no município de Boa Ventura de São Roque, 

mesorregião Centro-Sul do Paraná. Este é regulamentado por meio da ARESUR, possui 500,7 

hectares e 46 famílias (com cerca de cento e cinquenta pessoas).   

As moradias se espalham por toda extensão do faxinal em diferentes localizações.  A 

criação coletiva dos animais se desenvolve no âmbito da Floresta com Araucárias 

permanecendo soltos durante o dia e retornando à residência na parte da noite. As lavouras 

(soja2, milho e feijão) estão localizadas em áreas distantes até 18 km das residências. A 

maioria das plantas medicinais está em hortas nas imediações das casas, de modo a facilitar o 

acesso. 

As famílias vêm lutando e buscando intensificar sua permanência no meio onde 

vivem, respeitando e criando formas de perpetuar a sua história e, principalmente, garantir a 

sobrevivência e reprodução dos saberes faxinalenses.  Sobre isso, o Sr. Zico Kloster, membro 

da comunidade, afirma que sempre é cobrado para que os mais novos aprendam, “senão vai se 

perdendo, e o que o mais velho puder passar para o mais novo é bom; os mais novos têm que 

aprender a curar rendidura, simpatia, um remédio”3. 

                                                           

2 A soja é um exemplo de modernização existente nos Faxinais. Há uma flexibilidade visível nos Faxinais, por meio 
da incorporação de práticas modernas. A pressão capitalista sobre territórios faxinalenses leva-os a combinarem suas 
práticas tradicionais a outras modernas. 
3 Entrevista concedida por Zico Kloster, Faxinalense, em 12 de abril de 2016. 
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Os faxinalenses herdaram os conhecimentos dos seus pais e buscam perpetuar a 

tradição por várias décadas. O uso das plantas medicinais é praticado pela maioria das 

famílias e, conforme identificou-se na pesquisa, existe uma grande preocupação dos mais 

velhos em transmitir os saberes aos mais jovens pois, no que tange ao tratamento animal, 

segundo eles: 

O que está limitando o uso são os mais novos, por falta de conhecimento; os mais 

velhos ainda usam, mas os novos não sabem e não têm interesse. Hoje se mandar 

uma criança cortar um chazinho na horta, eles vêm com outro mato, não sabe o que 

é. Isso é a falta do pai e da mãe ensinar, às vezes até da gente mesmo. 4 

 

Conforme Reis et al. (2004), na maior parte dos casos, o desinteresse das gerações 

mais jovens associado aos processos de aculturação a que são submetidas tais comunidades 

impedem a apropriação dos saberes tradicionais.  

Porém, na comunidade, o cuidado de manter esses conhecimentos é visível. Os 

participantes possuem anotações em folhas e cadernos, principalmente dos benzimentos e 

simpatias realizados para a cura das doenças. Existem inúmeros tipos de tratamentos para os 

animais que são criados no Faxinal dos Kruger, e as pessoas detentoras destes saberes fazem 

questão de compartilhar o que sabem, como será apresentado na sequência deste artigo. 

No Faxinal os animais têm uma importância econômica e ambiental fundamental. 

Econômica pois essa criação está voltada para o autoconsumo familiar, assim como para a 

comercialização do excedente; e ambiental pois a forma de integração de vários animais no 

mesmo espaço (aves, suínos, bovinos, caprinos, ovinos e equinos) cria uma interação entre 

eles na coleta dos alimentos: enquanto o bovino consome o capim com a língua, o cavalo o 

faz com lábios e dentes, o porco fuça, a galinha cisca e assim vão sendo realizadas diversas 

dinâmicas, de modo que há um aproveitamento maior dos alimentos e do pasto, integrando os 

animais com a natureza. Há também uma exploração dos alimentos florestais, a exemplo do 

pinhão e da guabiroba. Outro fator importante é a interdependência dessa criação com a 

manutenção da mata, a qual faz com que o faxinalense tenda a preservá-la5. 

                                                           

4 Idem. 
5 Contudo, a redução da área em alguns faxinais tem diminuído também as faixas com mata nativa e, com isso, a 
criação extensiva em menor espaço tem provocado stress ecológico devido à pastagem e ao pisoteio dos animais. Essa 
redução está ligada à aquisição de terras por pessoas que não pertencem ao modo de vida faxinalense e que, via de 
regra, não respeitam os acordos coletivos, substituindo as áreas de pastoreio por outras formas de produção (soja e 
pinus, por exemplo) e também aumentando as áreas de cercas, fato que reduz o espaço para os animais. Esse é um 
dos conflitos atuais nos Faxinais do Paraná.  
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A criação de aves, comumente chamadas na comunidade de “galinhas caipiras” - 

apesar de também haver integração de outras espécies, como a galinha de Angola, peru, patos 

e marrecos - é uma atividade praticada por todas as famílias do faxinal. A criação é tanto de 

corte como de postura. 

Conforme aponta o quadro 1, as principais doenças das aves no Faxinal são a bouba - 

denominada pela comunidade como pipoca - o tifo e o piolho. Os tratamentos são realizados 

pelos faxinalenses por meio do uso de plantas medicinais, entre as quais as principais são a 

figueira, o alho, o fumo e a erva-de-bicho.  

 

Quadro 1 - Tratamentos tradicionais realizados em aves no faxinal dos Kruger 

DOENÇAS PLANTA FORMA DE USO/PREPARO 

Bouba 

Aviária 

Figueira (Ficus 

carica) 

Cortar a casca da figueira e colocá-la na água 

para as galinhas beberem durante vários dias, até 

cessarem os sintomas. 

Febre 

tifoide 

aviária 

Alho (Allium 

sativum) e folha 

de bananeira 

(Musa 

paradisíaca).  

O alho é macerado na água e fornecido para as 

galinhas. Da bananeira são retiradas algumas 

folhas, que são cortadas em pedaços pequenos e 

colocadas na água. Outra forma de controle 

citado foi usar cal para desinfetar o aviário. 

Piolho  Folhas de fumo 

(Nicotiana 

tabacum) 

Erva de bicho 

(Polygonum 

aquifolium) 

As folhas de fumo são colocadas no ninho da ave 

e espalhadas por todo o ambiente.  

A erva de bicho é cortada em pequenos pedaços e 

colocada somente no ninho da galinha. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Org.: TUSSI, A. C. (2016). 

 

Os equinos são tradicionais nos faxinais, pois além de serem fundamentais para o 

trabalho como tração animal no manejo da terra, ainda hoje, embora também seja comum o 

uso de outros meios de transporte (carros e motocicletas), são usados no deslocamento dos 

faxinalenses.  
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Conforme o quadro 2, nos equinos, as doenças mais comuns são o “garrotilho” -

cientificamente denominada como adenite equina - a cólica Equina, as endoparasitas e as 

feridas. Essas últimas são provocadas por intervenções cirúrgicas (castrações), acidentes ou 

como consequência da picada de insetos ou outros animais.  Para o tratamento destas, são 

utilizadas plantas como a cataia, o sabugueiro, o fumo e o pau-de-andrade6. 

 

Quadro 2 - Tratamentos tradicionais realizados em equinos no faxinal dos Kruger 

DOENÇAS PLANTA FORMA DE USO/PREPARO 

Adenite 

equina  

(Garrotilho) 

Cataia (Drymis 

brasilienesis) 

Sabugueiro 

(Sambucus nigra 

L.) 

É retirada a casca, moída e depois torrada, sendo 

colocada no sal para o cavalo comer à vontade, 

por vários dias.  

São retiradas suas folhas, que são cozidas e 

colocadas em uma garrafa, e depois dadas para o 

equino beber. 

Cólica Equina Pinga com 

pimenta do reino 

(Piper nigrum)  

Pega-se uma garrafa de pinga e colocam-se 

aproximadamente 2 colheres de pimenta do 

reino, fornecendo-a para o equino beber. 

Endoparasitas Semente de fumo É misturada com sal e fornecida à vontade para 

os equinos comerem. 

Feridas Pau-de-andrade  

(Persea pyrifolia) 

A casca é moída e colocada em forma de pó na 

ferida; pode-se também colocar a casca de 

molho na água por algumas horas e passá-la na 

ferida. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Org.: TUSSI, A. C. (2016). 

                                                           

6 No meio rural, o uso da casca do Persea pyrifolia, popularmente conhecido como “pau-de-andrade”, para a 
cicatrização de feridas em equinos, é um tratamento muito comum. Como cita Silva (2013), o “pau-de-andrade” tem 
seu uso restrito às comunidades tradicionais, que detêm o conhecimento empírico do emprego dessa planta, sendo 
utilizada no tratamento de feridas cutâneas. Na conclusão do seu trabalho, o autor afirma que as aplicações do 
extrato bruto do “pau-de-andrade” sobre as feridas de equinos foram eficazes na promoção da cicatrização, 
permitindo a reparação das lesões. 
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As principais enfermidades dos equinos são tratadas tradicionalmente, sendo solicitada 

a ajuda de um profissional somente se o animal não apresentar nenhuma melhora em seu 

quadro clínico.   

A bovinocultura de corte ou de leite é uma atividade presente na maioria das 

propriedades no faxinal. Conforme indica o quadro 3, os problemas de saúde mais comuns em 

bovinos são: a diarreia (em bezerros), a retenção de placenta, a rabuja ou sarna, os bernes e 

carrapatos. Para o tratamento destas doenças são utilizadas carqueja, confrei, tendente José, 

alho, sementes de girassol e rosário. 

Quadro 3 - Tratamentos tradicionais realizados em bovinos no faxinal dos Kruger 

DOENÇAS PLANTA FORMA DE USO/PREPARO 

Diarréia 

em 

bezerros 

Carqueja 

(Baccharis 

trimera) e 

Confrei 

(Symphytum 

Officinale) 

Ambas colhidas e cortadas em pedaços 

pequenos, colocadas em uma garrafa de 500 ml 

e fervidas por aproximadamente três minutos. 

Após isso, o líquido é administrado via oral para 

bezerros. 

Retenção de 

placenta 

Semente de 

Girassol 

(Helianthus 

annuus)  

Semente de 

Rosário (Coix 

lacryma-jobi)  

Ambas são fornecidas junto à alimentação por 

vários dias.  

Rabuja ou 

Sarna 

Tenente José 

(Quassia 

amara) 

A casca é levada ao fogo e permanece em 

cozimento por alguns minutos sendo, por fim, 

passada no local. 

Ectoparasitas 

(bernes e 

carrapatos)  

Alho (Allium 

sativum)  

É macerado e misturado no sal e dado aos 

animais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Org.: TUSSI, A. C. (2016). 
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Algumas dessas plantas, como o alho e a carqueja, já possuem um conjunto de 

trabalhos científicos comprovando sua eficácia nos tratamentos animais; porém, ainda há uma 

carência de pesquisas nesta área se comparada a proporção dos usos pelos camponeses nas 

suas práticas cotidianas.  

Além do tratamento animal por meio de plantas medicinais, no Faxinal é muito 

comum a prática de benzimentos e simpatias. O ato de benzer é uma prática muito antiga que 

é compreendida no Faxinal com um “dom” de determinadas pessoas, conforme relatado pelos 

faxinalenses Ironi Aparecida de Deus e Zico Kloster.  

Há uma preocupação evidente no Faxinal quanto à preservação desses rituais para que 

não sejam esquecidos pela comunidade. Existe uma infinidade de benzimentos e simpatias 

para cada tipo de doença, conforme informações no quadro 4.  

 

Quadro 4- Tratamentos Tradicionais: Benzimento e Simpatias  

DOENÇAS SIMPATIA OU BENZIMENTO 

Papilomatose 

Bovina (conhecida 

como “figueira” ou 

“verruga”) 

Deve-se chamar o animal que está acometido com os 

papilomas pelo nome de “figueira”, durante vários dias. Após 

isso, a verruga cai. 

 

Amansar novilha Pega-se cacho de “maria mole” e esfrega-se em cruz, nos 

“quartos”, no úbere e passa-se em cruz em cima do lombo do 

animal. Fazer algumas orações.  

Hérnia de umbigo 

de suínos (ou 

“rendidura”) 

Deve-se esfregar a “rendidura” do leitão em três cantos da 

casa na lua minguante, não esfregando o mesmo no canto em 

que o sol entra. Realizar somente nas quartas-feiras ou sextas-

feiras da lua minguante. 

Amansar o suíno Descasca-se espiga de milho e passa-se a espiga na sola do 

pé, fornecendo-a para o porco comer. Pode-se fazer o 

procedimento mais de uma vez ou ainda cortar a “sedenha” 

(ponta) do rabo do porco e enterrar na porta do chiqueiro. 
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Amaldiçoar a 

“bicheira” (miíase) 

Contar os números de 1 a 100; após isso, contar os números 

de trás para frente (100, 99, 98...). Depois, deve-se 

amaldiçoar a “bicheira” no nome de uma pessoa que trabalha 

em dia de domingo e fazer uma oração de defesa, que pode 

ser o Pai Nosso, Salve Rainha, Santa Maria, Creio em Deus 

Pai ou outra.  

Anemia A pessoa ou animal é colocado na grama em forma de cruz, 

de braços abertos. Pega-se um fio branco, a fim de medir a 

pessoa/animal da ponta da cabeça até a ponta do pé; risca-se 

com faca ao redor dela e pergunta-se para a pessoa (com 

anemia ou dona do animal) o que ela quer que seja cortado. A 

resposta deverá ser “a anemia”. Após isso, são feitas rezas 

para alguns santos, vira-se toda a terra abaixo de onde a 

pessoa/animal se deitou e, quando a grama do lugar morrer, a 

pessoa estará curada. Deve-se realizar esse procedimento na 

lua minguante. 

Hepatite ou 

amarelão 

É retirado o cacho no topo da palmeira, desde que o cacho 

esteja bem fechado. Cozinha-se o cacho na água, que será 

ingerida pelo animal ou pela pessoa hepática. 

Bronquite  É utilizada a casca do ipê amarelo, folhas de eucalipto e 

casca da canela. A casca do ipê amarelo é tirada e raspada; 

pegam-se folhas de eucalipto (da folha miúda) e a casca da 

canela e mistura-se em 2 litros de água. Coloca-se tudo na 

panela com açúcar e ferve-se até a mistura ficar mais 

concentrada e virar 1 litro. 

 

Cobreiro  Pega-se o talo da couve, passa-se em cruz em cima do 

cobreiro e pergunta-se para a pessoa o que ela quer que seja 

curado. Ela responde: “o cobreiro brabo”. Então, passa-se o 

talo da couve em forma de cruz em cima do cobreiro e se 
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declara: “corta a cabeça e corta o rabo”. Este tratamento é 

feito por vários dias, até secar o cobreiro. 

 

Quebrante (inveja, 

mau olhado)  

Pega-se um copo com água, colocam-se nove brasas, reza-se 

um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, um Santo 

Anjo e oferecem-se as orações para a pessoa que está 

curando. Após isso, joga-se a água pela janela. Esta oração 

deve ser realizada antes do sol se pôr, três dias seguidos, na 

mesma hora. Todos os carvões devem flutuar na água. Se um 

deles afundar, deve-se dar 1 colher da água para a pessoa 

beber. 

 

Vermes ou 

lombriga  

Pega-se um prato de água e colocam-se 9 pedaços de fio no 

prato - podem ser fios de costura. Durante nove dias reza-se 

um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, um Anjo 

da Guarda, um Creio em Deus, outro Pai Nosso e faz-se o 

sinal da cruz. 

 

Afugentar cobras Reza-se a oração para São Bento e Jesus Cristo no Altar, 

proferindo-se, ao final, a seguinte fala: “cobra, abaixa a 

cabeça e me deixa passar”; ou “limpa este caminho que eu 

quero passar”.  

Doença mingua Utiliza-se o banho com pente de mico, folha de guabiroba, 

marcelão, picão, confrei, hortelã, arruda, alecrim, levante e 

erva-doce. Fazer uma oração de defesa que pode ser o Pai 

Nosso, Salve Rainha, Santa Maria, Creio em Deus Pai. 

Garrafada 

(limpeza de útero, 

restos 

9 folhas de cada planta: folhas de lima, cravo, confrei, folha 

de gabiroba, hortelã, erva cidreira, salvinha, picão ou gervão. 

Mistura-se tudo e bebe-se vários dias até acabar a garrafa. 
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placentários) 

Animal com mau 

olhado 

Caso se saiba o nome da pessoa que “fez o mau olhado”, 

deve-se escrevê-lo num papel, que deverá ser queimado ou 

jogado para o animal comer, ao mesmo tempo em que se 

declara a frase “coma os invejosos”.  

 

 

Defumação para 

inveja e mau 

olhado.  

É realizada com as seguintes plantas medicinais: pimenta do 

reino, espinhão de açucareiro (espinhão feio), sal grosso (um 

“punhado”), erva-mate e palma benta. Colocam-se todas as 

ervas em um frasco com carvão. Acende-se o fogo e, com a 

fumaça, é defumado todo o ambiente onde os animais se 

encontram. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Org.: Autores (2016) 

 

Observa-se que as orações realizadas têm como base o catolicismo popular e parte 

delas integra os benzimentos e simpatias ao uso de plantas medicinais. No que se refere à 

predominância da Igreja Católica, Sahr (2008) argumenta que esse tem sido um fator de 

manutenção das tradições no faxinal e, justamente, as práticas de tentativa de mudança desses 

ritos pela própria Igreja ou por outras denominações religiosas, têm exercido influência na 

transformação da cultura no Faxinal7.  

Em relação ao conjunto desses saberes é importante registrar que, de acordo com os 

depoimentos dos faxinalenses, muitos deles se perderam com o falecimento de algumas 

pessoas, embora se observou, com a pesquisa, que há uma vontade da comunidade em 

resgatar e preservar esses conhecimentos. 

É nesse sentido que alguns autores reafirmam a deficiência de estudos e pesquisas 

específicas sobre estes tratamentos na área de Veterinária. Segundo Marinho et al. (2007, p. 

65): 

                                                           

7 Por isso, há determinados segmentos da Igreja Católica que apresentam postura mais flexível e criam espaços 
específicos para os ritos, ou até mesmo adaptam as manifestações tradicionais aos ritos modernos. 



40 

    

 

Diante da importância da fitoterapia e da escassez de pesquisas em Medicina 

Veterinária, torna-se necessário estudar e aprofundar os efeitos terapêuticos das 

plantas inseridas no contexto agroecológico e social da população, pois mudanças no 

uso da terra devido à urbanização destroem muito o habitat das plantas úteis, e os 

raizeiros tradicionais não propagam seus conhecimentos. Assim, a perda do 

conhecimento medicinal tradicional em uma cultura que é submetida a uma 

mudança rápida é tão irreversível quanto a perda da espécie da planta.  

 

Com o envelhecimento das pessoas nas comunidades, muito conhecimento está sendo 

perdido. Daí a importância dos esforços para documentar os conhecimentos tradicionais antes 

que muitos destes sejam esquecidos. Os tratamentos tradicionais aproximam o homem com a 

natureza e contribuem para possíveis descobertas de novos medicamentos para restituir ao 

homem e aos animais uma vida mais natural e saudável (BARATA, 1995).  

A valorização do tratamento tradicional nos dias de hoje apresenta-se como uma 

alternativa de cura menos agressiva ao paciente e viável para os animais e para a maioria da 

população brasileira (MARINHO, et al., 2007).   
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo pautou-se em analisar o tratamento de animais domésticos por meio de 

práticas tradicionais realizadas por camponeses no Faxinal dos Kruger, município de Boa 

Ventura de São Roque-PR. Nesta pesquisa identificou-se que muitos tratamentos tradicionais 

que ainda são utilizados nesta comunidade promovem o bem-estar animal.    

Contudo, ressalta-se que a modernização do campo trouxe consigo a ideia de que os 

tratamentos tradicionais são atrasados, incentivando a introdução de pacotes tecnológicos com 

base em insumos químicos que, via de regra, tornam os camponeses dependentes dos 

mesmos, retirando sua autonomia técnica e econômica. 

 Porém, a valorização da agroecologia, que busca incansavelmente a sustentabilidade 

da produção baseada na necessidade de um olhar holístico, reforça-se a cada dia a urgência de 

trabalhos científicos que busquem articular os conhecimentos científicos aos saberes 

populares. Somente através do desenvolvimento de trabalhos nesta perspectiva é que haverá a 

compreensão e a troca entre esses saberes. Assim, podem nascer novas tecnologias que 

atendam às demandas dos povos do campo, com tratamentos não só ambiental e 

economicamente viáveis, mas que também respeitem a cultura dos povos tradicionais.  

É importante ressaltar que neste estudo não buscou-se julgar a eficiência e eficácia dos 

tratamentos utilizados pelos camponeses no Faxinal dos Kruger, mas identificar como a 

comunidade, no seu cotidiano, utiliza-se de saberes próprios para os problemas práticos no 

cuidado com os animais, e como isso tem garantido o seu modo de vida e produção ao longo 

dos anos. Reconhece-se que são necessárias mais pesquisas sobre o tema com o objetivo de 

identificar com mais profundidade os conhecimentos dessas comunidades, assim como 

verificar espaços de diálogo entre o saber científico e o tradicional. Espera-se, todavia, que 

esse artigo desperte o interesse de outros profissionais da área de veterinária, de modo a 

promover mudanças na forma de conceber os diferentes saberes no tratamento animal. 
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ANEXOS 

1. Questionário  

Questionário  

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade _____   Cidade: __________________ Localidade: ____________________________ 

Nº membros família: H _____    M _____   0-12 _____ 12 - 18 anos _____   acima 65_____  

Origem étnica da família: ______________________________________________________ 

 

1) Há quantos anos sua família mora nesta propriedade? Foi herdada? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2) Trabalha com a criação de quais espécies de animais? Quantos animais de cada (para 

consumo e venda)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3) Quais as doenças que mais acometem os animais?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4) Como é feito o tratamento destas doenças?  

 

Espécie 

Animal  

Doenças  Planta usada  Como faz  Observações 

Suínos  

 

 

    

Bovinos 

 

 

    

Equinos  

 

 

    

Ovinos 

 

 

    

Aves  

 

 

    

Outros 

 

 

    

 

5) O que limita o uso destas plantas?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6) Pontos positivos e negativos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7) Como obteve esse conhecimento?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8)  Como transmite eles a seus filhos? Eles acreditam? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9) Você acredita que existe alguma influência da natureza, da lua ou do sol na cura pelas 

plantas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10) Existe alguma benzedeira na família? Sabe algum conhecimento delas? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11) Porque é importante este conhecimento? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Observações relevantes: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2.  Foto da Familia do Sr Zico Kloster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TUSSI, A. C. (2016). 

 

3. Foto das anotações realizadas pelos Camponeses do Faxinal dos Kruger dos benzimentos e 

simpatias.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TUSSI, A. C. (2016). 
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4. Foto dos animais do Faxinal dos Kruger, observa-se Bovinos, Equinos e suínos. 

 

Fonte: TUSSI, A. C. (2016). 

 

 

 


