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É esperado nesse trabalho revitalizar a utilização 

dos remédios tradicionais indígenas usados na cura 

de doenças que afetam a população nela 

pertencente, e continuar a sua valorização que era 

passado de pai para filho dentro da cultura do povo 

Terena da aldeia Kopenoty-MT. 

  

   Para elaborar este projeto foi realizado Pesquisas 

na aldeia Kopenoty com Indígenas Terena-MT 

envolvendo entrevistas com os anciões, e membros 

da comunidade com cerca de 15 moradores da 

comunidade indígena. 

• Levantamento de plantas mais utilizados na 

comunidade através de entrevista. 

• Identificação das espécies. 

•  Os remédios tradicionais usados aqui na aldeia 

Kopenoty-MT 

• Nomes dos remédios tracionais e para que tipo de 

tratamento serve; 
 

Amorozo, M. C. M.; GÉLY, Anne. Uso de plantas 

medicinais por caboclos do baixo Amazonas. 

Barcarena, PA: UNESP,1988. 

www2.ipece.ce.gov.br/.../PLANTAS_MEDICINAI

S_INDIGENAS.pdf 

RONDON, Micael Turi TCC-2012_processo de 

Aprendizagem da Lingua Terena-MT. 

 

REMÉDIOS TRADICIONAIS DO POVO TERENA 

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os Terenas chegaram ao Norte do estado de Mato 

Grosso em fevereiro de 2003  no Distrito União do 

Norte  município de Peixoto de Azevedo. Sendo 

que estes passaram por uma grande dificuldade em 

sua jornada desde á saída de SIDROLÂNDIA-MS 

em busca de melhor condição de vida e 

atendimento à saúde da comunidade. A área que os 

Terenas conseguiram com o INCRA (Instituto 

Nacional Colonização de Reforma Agrária) a 

quatro quilômetros do Distrito União do Norte. 

Atualmente tem uma aldeia por nome Kopenoty 

Terenoe na área que foi negociada com o INCRA. 

Os Terena MT tem quatro aldeias constituídas aldeia 

Kopenoty que pertence o município de Peixoto de 

Azevedo e aldeias Turipuku, Inamaty e Kuxonety 

Poke’é que fica na Terra Indígena Terena Iriri Novo 

no município de Matupá. Essas aldeias foram 

criadas estrategicamente para ocupação da área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O trabalho de pesquisa referente ao tema é voltado 

diante da preocupação dos anciões (velhos) da 

Aldeia, tendo como objetivo de conscientizar e 

valorizar os conhecimentos dos anciões, que vem se 

tornando um assunto muito preocupante, pois é de 

suma importância valorizar algo que faz parte da 

Saúde e cultura de um povo. 

As ervas medicinais nos tempos de hoje são menos 

utilizados, devido á procura de medicamentos 

fabricados em laboratórios químicos, e também os 

jovens estão vivendo uma vida demasiadamente 

liberal, não procuram dialogar com os anciões para 

continuar preservando os conhecimentos que vem 

de geração em geração, foi um dos motivos que 

levou o esquecimento de sua utilização. 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

   Manter a cultura e revitalizar tradição do 

povo terena com praticas do uso dos remédios 

tradicional como alternativa ainda deve 

continuar. A importância do raizeiro e 

curandeiro assim conhecido pela comunidade 

indígena nas aldeias é fundamental, eles tem 

um conhecimento que contribui nas curas das 

doenças, seja; oração, benzeção, ou fé.  
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