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RESUMO – O presente trabalho de pesquisa busca fazer um diagnostico levantando os elementos 
que constituem a etnobotânica do território  da comunidade rural Capivari de Cima-PR. Desta forma, 
busca-se compreender como as praticas e saberes dos moradores caracterizam a paisagem atual da 
comunidade. A comunidade rural Capivari de Cima- PR, esta localizada na mesorregião Centro – Sul 
paranaense mais precisamente entre os municípios de Ipiranga e Tibagi. A comunidade acima pode 
ser considerada como um antigo faxinal. Esse tipo de comunidade é caracterizada por apresentar as “ 
terras de plantar” e o “criadouro comunitário”, sendo muito presentes  na região da Mata com 
Araucária do Paraná. Entretanto em função de sua dinâmica cultural, nelas não são mais perceptíveis 
determinados elementos que as caracterizavam no passado, sendo assim o caso da área de estudo 
em questão. A metodologia consistiu no primeiro momento no levantamento bibliográfico seguido pelo 
trabalho de campo exploratório, com a realização da entrevista semiestruturada. A comunidade 
referida apresenta aproximadamente 30 famílias, sendo sua maioria agricultores, tendo como 
principal fonte de renda a fumicultura. Foram mencionadas pelos moradores inúmeros nomes 
populares de espécies de plantas, estas  de grande a médio porte, se possuem uso medicinal  e 
ambiente a ser encontradas. Tais apontamentos realizados na comunidade nos permitem identificar  
um grande potencial nos valores remanescentes da cultura faxinalense, como o conhecimento 
tradicional adquirido de geração em geração, as relações socioculturais cotidianas, dentre outros 
aspectos que constituem  a paisagem presente na comunidade. 
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Introdução 

 
Atualmente observa-se que as comunidades rurais vem passando por diversas 

transformações em seus territórios, tardiamente vinculados ao processo de modernização do mundo 

rural, os territórios da agricultura familiar da Região Centro-Sul e Sudeste paranaense principalmente 

começaram a apresentar sinais dessa transformação do seu modo de vida tradicional a partir da 

década de 1980, sendo alguns elementos favoráveis a este processo o êxodo rural, a alteração da 

estrutura fundiária, a organização social do trabalho, a degradação dos recursos naturais, dentre 

outros.  

Busca- se assim com essa pesquisa fazer um diagnostico levantando os principais 

elementos que constituem a etnobotânica da comunidade rural Capivari de Cima-PR, para assim   

compreender como as praticas e saberes dos moradores caracterizam a paisagem atual da 

comunidade. A área a ser estudada é a comunidade rural Capivari de Cima, localizada na 

mesorregião Centro-Sul paranaense, mais precisamente entre os municípios de Ipiranga e Tibagi. 

 

Figura 1-  Localização da área de estudo. 

 

 

Mapa de localização da Comunidade Rural de Capivari de Cima- Mesorregião sudeste  paranaense. 

 

A área de estudo em questão chamou à atenção por apresentar resquícios de um antigo 

faxinal, este caracterizado por Löwer Sahr (2005), como comunidades caboclas que praticam, 

sobretudo ao longo dos vales dos rios, um sistema de uso integrado da terra que abrange a atividade 

silvopastoril comunitária, a extração de madeira e erva-mate e também a agricultura de subsistência. 

Esta forma de organização composta por terras de criar e de plantar, separadas por valos/cercas. 

Sendo estas muito atuantes na região de Mata com Araucária do Paraná. Porem a comunidade 

estudada apresenta apenas vestígios desta passagem, pois em função de sua dinâmica cultural, nela 

não é mais perceptível determinados elementos que a caracteriza como tal.  

Entretanto observa-se que seus moradores ainda possuem determinados saberes e praticas 

tradicionais, estes a cerca do modo como caracterizam a botânica presente em sua paisagem atual. 
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Segundo Diegues (2000a, p.30), o conhecimento tradicional, é considerado como “ conjunto de 

saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido oralmente de geração 

em geração.”  

De acordo com que expõem Diegues estes saberes estão diretamente relacionados com o 

modo como as comunidades tradicionais estão ligadas ao ambiente ao qual estão inseridas, pois 

nota-se então que estas retiram seus meios de subsistência justamente desse ambiente, tornando-se 

assim boas conhecedoras de seu espaço vivenciado. Como é o caso da comunidade em questão que 

demostra grande saber empírico sobre a botânica de seu território.  

Portanto baseando-se principalmente a partir da utilização da etnobotânica, que no estudo da 

flora, segundo Justo ( 2009) entra como uma ferramenta que busca a compreensão sobre a relação 

existente entre os vegetais e as sociedades humanas, contribuindo no acervo do conhecimento 

científico. Com essa ciência, torna-se possível entender as relações existente nas interações 

dinâmicas entre as plantas e o ser humano, ou seja, no conhecimento popular gerado pelas 

populações tradicionais, consistindo também na compreensão dos usos, aplicações e características  

dos vegetais apresentado pelas pessoas. 

De acordo com Freitas (2009 apud AMOROZO, 1996) o termo etnobotânica foi empregado 

pela primeira vez em 1895 por Harshberger, que a definiu como o estudo dos vegetais utilizados por 

povos aborígines. Desde então, varias definições podem ser encontradas para etnobotanica 

(FREITAS, 2009, p.18).  

Como é o caso de Caballero (1979) citado por Freitas (2009), que descreve: 
 

que a etnobotanica surge como campo interdisciplinar que compreende o 
estudo e a interpretação do conhecimento, das sociedades humanas 
passadas e presentes e as interações ecológicas, simbólicas, e significação 
cultural, manejo e usos tradicionais dos elementos da flora. Assim buscando 
resgatar e preservar os conhecimentos tradicionais das pessoas em relação 
às espécies.(CABALLERO, 1979.p,16). 

  
 Neste contexto a etnobotânica é vista como um dos ramos da etnociência. Linha de pesquisa 

que ganhou impulso no decorrer dos anos cinquenta com alguns autores norte-americanos. Segundo 

Diegues (1999), ela visa estudar o conhecimento das populações humanas sobre os processos 

naturais. Visto desta forma, cabe descrever que a partir do campo exploratório realizado na 

comunidade foi possível observar que isso vem a acontecer devido ao modo como ocorre está 

interação entre as pessoas  e  o  meio ao qual pertencem. Nota-se assim que a convivência com 

qualquer  pratica  que seja  de  trabalho voltado ao envolvimento com as espécies arbóreas, faz com 

que estas pessoas desenvolvam certas  crenças e mitos  a respeito de cada tipo de arvore ou planta 

a qual estão em contato diário.    

  

 

Objetivos 

  O objetivo geral desta pesquisa é fazer um diagnostico levantando os elementos que 

constituem a etnobotânica da comunidade rural Capivari de Cima- mesorregião sudeste paranaense. 

Portanto tendo como objetivos específicos: 
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- Caracterização do processo de identificação etnobotânica da comunidade,  

 

- Caracterização dos aspectos físicos da paisagem do território da Comunidade. 

 

 
Metodologia 

 

A comunidade rural Capivari de Cima apresenta uma população predominante de 

descendentes de cablocos, em menor proporção italianos e ucranianos, os quais possuem em 

comum algumas características culturais com a participação em eventos coletivos ( festas da igreja, 

reuniões da associação), possuem como principal  renda a fumicultura. 

Em um primeiro momento buscou-se fazer um levantamento bibliográfico aprimorando o 

referencial teórico, em seguida visou-se uma aproximação com a comunidade, extraindo informações 

gerais a partir de conversas informais. De modo complementar, fez-se uso da técnica da observação 

participante (ALBUQUERQUE et al.,2010). Após o primeiro contato com a comunidade, foi utilizada a 

técnica de amostragem aleatória (ALBUQUERQUE et al.,2010).  

A escolha dos informantes também seguiu alguns critérios como: tempo de residência na 

comunidade (<15 anos); idade do entrevistado, (<50anos); posse legal da terra; participação em 

eventos coletivos e ter participado de atividades relacionadas a praticas agrícolas. 

Numa outra etapa ocorreram o levantamento fotográfico e entrevistas semiestruturadas 

(VERDEJO, 2006; ALBUQUERQUE et al.; 2010) com aplicação de questionários visando 

compreender como ocorre a identificação das espécies vegetais, bem como os usos a elas atribuídos 

pelos moradores locais. Ate o momento foram efetuadas entrevistas com seis moradores, em suas 

residências. 

Foram mencionadas pelos moradores inúmeros nomes populares de plantas, contudo, a 

coleta das espécies para a identificação cientifica, ainda não foi realizada, pois a pesquisa encontra-

se em andamento. Para síntese das informações foi elaborado um quadro com características 

inerentes as plantas. Tais plantas foram conferidas, a partir da visualização a campo, através de 

consultas à sites da  www (world, wide, web).  

 
 
Resultados 

 

A caracterização física da região onde  encontra-se a comunidade Capivari de Cima, aponta 

para os domínios fitogeográficos dos biomas  Floresta Ombrófila Mista (FOM), Floresta Estacional 

Semidecidual (FES).Segundo IPARDES (2003.p.18) “está concentrado mesorregião sudeste um dos 

maiores estoques de  Floresta Ombrófila Mista (FOM) do Estado (12,3%)”. 

Na comunidade em questão, a comunidade local caracteriza-se pelas propriedades familiares  

possuírem fragmentos de vegetação que normalmente respeitam a reserva legal, sendo locais com 

exploração de recursos vegetais, contudo, preservando a maior parte destes fragmentos, geralmente 

se encontram nas margens dos rios. 
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A maioria das espécies identificadas pelos moradores constata a conservação dos 

fragmentos vegetais, pois foram encontradas em ambiente de mata. A identificação das plantas pelos 

moradores se dá principalmente através da percepção de determinadas características destas 

plantas que são mais evidentes para eles, como casca (textura, forma e cor), folhas (textura,  

tamanho e cheiro), e flor ( tamanho, cor e cheiro).   

 Assim, até o momento foram listadas 30 espécies com nomes populares, das quais 

selecionamos as 10 espécies (tabela) de plantas mais citadas. Quanto ao habito de vida ou 

fisionomia vegetal houve predomínio do arbóreo  e herbáceo. 

 

Família  Nome Cientifico  Nome local  Origem  Fisionomia 

vegetal 

   

Araucariaceae 
 

Araucaria angustifolia 
(Bertol.)  

Pinheiro 
 

Nativa 
 

Arbórea 
 

  

Asteraceae Kuntze 
 
 

 

Vassoureira Nativa Arbustiva   

Celastraceae 
Maytenu ilicifolia 
(Schrad.) Planch. 

Espinheira-santa 
 

Nativa Herbácea 
Arbórea 

  

Lauraceae 
Ocotea puberula 

(Rich.) Nees 
 

Canela/ 
Guaica 

Nativa Arbórea    

Simaroubaceae 
Picrasma crenata 

(Vell.) Engl. 
Pau amargo/ Pau-de-

tenente 
Nativa Arbórea   

Poaceae 
Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf 
 

Erva-cidreira Naturalizada Herbácea   

Leguminosae 
Mimosa scabrella 

Bentham 
Bracatinga 

Nativa 
Arbórea   

Aristolochiaceae Aristolochia spp Cipó de milome 
Nativa 

Herbácea   

Rutaceae 
Pilocarpus 

Vahl 
 

Arruda 
Nativa 

Herbácea/ Arbustiva 
  

Asteraceae. 
Baccharis trimera 

(Less.) DC 
Carqueja 

Nativa 
Arbustiva   

Tabela 1: Plantas conhecidas e/ou utilizadas pelos moradores da comunidade rural Capivari de Cima. 

 

 Tais plantas citadas acima apresentam diferentes tipos de utilidades e usos mencionados 

pelos moradores da comunidade, dos quais foram citados o uso medicinal , artesanal , construção, 

lenha, alimentar, ornamental e o uso mágico. As espécies de plantas podem ter diferentes tipos de 

ambientes de origem, como a mata onde predomina a forma de vida arbórea as áreas de lavoura 

onde predomina as formas de vida herbáceas, os quintais onde predominam espécies de interesse 

medicinais alimentício,  entre outros ambientes antropogênicos que podem ser encontradas. 

 

Conclusões 
 

Como mencionado acima a pesquisa em questão encontra-se em andamento apresentando 

assim apenas resultados parciais, sendo realizado até o momento um  breve diagnóstico, levantando 

os principais elementos que constituem a etnobotânica do território  da comunidade rural Capivari de 

Cima-PR. Busca-se a partir disto compreender como as praticas e saberes citados acima 

caracterizam a paisagem atual da comunidade. 
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