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RESUMO 

As religiões de matrizes africanas trazem consigo muitos conhecimentos botânicos, 
sendo esses transmitidos de geração em geração através da oralidade, nos quais as 
plantas possuem diversas funções e formas de uso, portanto a etnobotânica sendo 
uma ciência que estuda a relação homem e vegetal torna-se importante na 
construção cultural de um determinado espaço, pois influência diretamente no bem-
estar social. Com o objetivo de identificar os vegetais e suas formas de utilização em 
cultos afrodescendentes de Ponta Porã, fronteira Brasil e Paraguai foi realizado um 
questionário etnodirigido visando conhecer as plantas e sua interferência na 
qualidade de vida. Conclui-se que 80% dos chefes espirituais entrevistados são 
heterossexuais, na qual a escolaridade média é o ensino médio completo e o 
número médio de filhos é equivalente a dois. Os responsáveis espirituais quase não 
possuem profissão paralelas, dedicando-se assim, totalmente a lida com as 
entidades espirituais, sendo citadas um total de 17 entidades espirituais. As 
entidades espirituais indicam melhores formas de manejo vegetal, sendo utilizadas 
no total 71 plantas, divididas em 43 famílias vegetais, na qual as plantas mais 
citadas foram: Sansevieria trifasciata Prain (15%) (Espada de São Jorge), Luehea 
divaricata Mart. (15%) (Açoite de cavalo), Persea americana Mill (Abacate) e 
Phyllanthus amarus Schum e Thorn (Quebra- pedra) (15%). A prevalência na forma 
de manejo é a maceração das folhas, parte esta da planta mais utilizada. A maior 
finalidade do uso vegetal foca-se nos “banhos de carrego” e nas oferendas as 
entidades. A população que busca orientação nas religiões de matrizes 
afrodescendentes derivam de todas as classes sociais, na qual busca-se melhorias 
na área sentimental e na área financeira. Conclui-se, portanto que a presença 
vegetal em religiões de matrizes africanas se faz presente de forma constante, 
evidenciando assim o vasto conhecimento botânico. 

Palavras chave: afrodescendência, conhecimento empírico, etnobotânica. 
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1 INTRODUÇÃO 

           A diversidade de conhecimento vegetal ultrapassa barreiras sócio econômica, 

cultural e religiosa, e dentre as culturas que usufruem de grande conhecimento 

vegetal destaca-se para este trabalho a cidade de Ponta Porã-MS, que possui sua 

história e desenvolvimento na exploração da Erva Mate. 

Na cidade de Ponta Porã-MS, situa-se algumas religiões de matrizes 

africanas, dentre elas destaca-se a Umbanda e o Candomblé que possuem em seus 

rituais diversas formas de manejo vegetal, nas quais podem ser: ornamental, 

místico, purificação, trabalhos espirituais, simpatias, entre outros. 

Este trabalho tem por objetivo Geral: Identificar os vegetais e seus usos nos 

cultos afrodescendentes na fronteira Brasil e Paraguai. Desta forma pretendeu-se 

conhecer as plantas e suas formas de utilização a fim de compreender a relação 

etnobotânica em rituais afrodescendentes.  

           Como objetivos específicos foram propostos: 

 Identificar os vegetais e suas formas de uso 

 Caracterizar as formas de aquisição desses conhecimentos vegetais. 

 Caracterizar a frequência vegetal utilizada. 

Este trabalho não visa a indução dos cultos afrodescendentes, muito menos 

sua aversão. Busca apenas a compreensão vegetal para torná-la mais enraizada na 

cultura local, pois é importante a manutenção da diversidade de conhecimento. 

Os registro desses conhecimentos vegetais devem ser mantidos por todos, 

podendo ser enfatizados em disciplinas escolares, na qual os professores devem 

incentivar a busca e integridade destes conhecimentos, e dentre os professores, 

destaca-se o professor de ciências e biologia que lida diretamente com os 

conhecimentos naturais, conhecimentos estes que possuem forte influência na 

cultura da fronteira Brasil e Paraguai, pois a região é rica em conhecimento 

empírico, alicerçando assim as diversas alternativas para a melhoria da qualidade de 

vida de todos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Religiões de matrizes africanas 

Até os anos 1930, as religiões negras eram consideradas religiões inclusas na 

categoria das religiões étnicas ou de preservação de patrimônios culturais dos 

antigos escravos negros e seus descendentes, ou seja, religiões que mantinham 

vivas tradições de origem africana (PRANDI,1998).  

Desde a sua origem, as religiões afrodescendentes formaram-se em 

sincretismo religioso em alto grau com o catolicismo e em grau menor com religiões 

indígenas, os deuses poderiam ser atuantes através de diversas maneiras, 

aumentando assim a possibilidade de expansão dessas religiões. No culto católico 

aos santos, de um catolicismo popular de molde politeísta, foi ajustado como uma 

luva o culto dos panteões africanos (PRANDI,1998). 

As religiões de matrizes africanas por apresentarem um alto grau de 

sincretismo religioso, os deuses poderiam ser atuantes através de diversas 

maneiras, aumentando assim a possibilidade de expansão dessas religiões.   

De acordo com Prandi (1998) as divindades diretamente ligadas às forças da 

natureza, envolvidas na manipulação mágica do mundo, mais presentes na 

construção da identidade da pessoa; os orixás, divindades de diversas formas de 

culto negro, essas vieram a ocupar o centro da nova religião negra em território 

brasileiro. 

Com a chegada das religiões de matrizes africanas no Brasil, iniciou-se então 

o seu desenvolvimento e expansão em terras brasileiras. Segundo Nascimento 

(2010) a história das religiões de matrizes africanas tem sido realizada praticamente 

de forma anônima ao redor do País, devido ao preconceito e menosprezo social a 

sua visão de religião politeísta.  

Apesar do preconceito e menosprezo social encontrados nas terras 

brasileiras, ainda houve regiões do País que aderiram as práticas afrodescendentes, 

como afirma Botelho (2010) várias religiões de matrizes africanas encontraram no 

Nordeste brasileiro um ambiente propício para o cultivo de plantas exóticas, plantas 
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que para as nações africanas são essenciais para a sustentabilidade da religião dos 

orixás. 

Dentre os estados que compõe o Nordeste brasileiro, foi especificamente na 

Bahia que as religiões afrodescendentes iniciaram sua expansão, pois encontraram 

maior facilidade para assimilação devido ao clima semelhante ao continente 

africana. (BOTELHO, 2010). 

Segundo Prandi (2004), com o tempo, as religiões afro-brasileiras tradicionais 

se espalharam pelo Brasil todo, passando por muitas inovações. 

Mesmo depois de se espalhar por diversos estados brasileiros, as religiões de 

matrizes africana ainda continuaram a sofrer preconceito social, como afirma 

Nascimento (2010) as religiões de origem africana são caracterizadas na crença em 

diversos deuses, no uso de plantas nos rituais, sortilégio, que são práticas 

duramente reprimidas pelas autoridades eclesiásticas. 

A religião dos orixás conserva sua imagem de culto de mistérios e segredos, 

o que implica a ideia de perigo e risco no imaginário popular, fato que realimenta o 

preconceito (PRANDI,1998). 

Conforme Souza (2013) as atividades sociais e culturais nas religiões de 

matrizes africanas são reguladas e mediadas pelos Orixás. São cultuados de modo 

particular ou coletivamente por diversas categorias sociais. 

Dentre as religiões de matrizes africanas destaca-se a Umbanda e o 

Candomblé, na qual foram religiões que auxiliaram no desenvolvimento da cultura 

brasileira, podendo-se dizer então que o candomblé e a Umbanda se fazem práticas 

essenciais de resistência africana no Brasil (NASCIMENTO,2010, p. 942). 

Segundo o mesmo autor, o candomblé porque reinventa a religiosidade da 

África no Brasil como forma de expressar as dificuldades e restrições encontradas 

pelos negros para se estabelecerem social e culturalmente como negros brasileiros 

no seio da sociedade brasileira, e a Umbanda porque procurou, pela ação da classe 

média branca e depois dos segmentos menos favorecidos da população, em sua 

maioria negra e mulata, refazer a ideia de Brasil inserindo a África, o africano e sua 
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cultura como elemento da constituição da nação brasileira, ainda que de forma 

depurativa.  

Como afirma Birman (1991, p. 41) a experiência da maioria dos 

frequentadores dessas casas apresenta uma constante: eles iniciam a vida religiosa 

em terreiros de umbanda participando de suas giras de preto-velho, caboclo, exu e 

depois se deslocam para terreiros de candomblé, onde são submetidos ao processo 

de iniciação. 

O sincretismo religioso entre Umbanda e Candomblé também são 

reafirmadas por Prandi, (1998) o centro do culto no seu dia a dia estará ocupado 

pelos guias, caboclos, pretos velhos e mesmo os “maléficos” e interesseiros exús 

masculinos e femininos, as pomba-giras, já cultuados em antigos candomblés 

baianos e fluminenses. 

 

 

2.2 Candomblé 

 Nascimento (2010) destaca e caracteriza o candomblé como o culto de orixás 

que são representados por qualquer objeto, sendo animal ou planta que seja 

cultuado como Deus, a religião que tem por base a “anima” (alma) da natureza, foi 

introduzido no Brasil a partir do conhecimento de sacerdotes africanos escravizados 

trazidos da África para o Brasil. 

Reafirmado por Silva (2005) o candomblé baseia-se no culto aos orixás, seres 

oriundos das quatro forças da natureza: Terra, Fogo, Água e Ar. Os orixás são, 

portanto, forças energéticas, desprovidas de um corpo material. 

Conforme Nascimento (2010), a palavra candomblé vem de uma junção das 

palavras KANDOMBE- MBELE que tem o significado de: Pequena casa de iniciação 

dos negros, tendo origem da palavra Candonbidé, que quer dizer ato de louvar, pedir 

por alguém ou por alguma coisa. 

Com o passar dos anos, o Candomblé foi ganhando espaço dentro na cultura 

brasileira, na qual ganhou adeptos de diversas classes sociais e despertou 

curiosidade da ciência da época, pois, como afirma Nascimento (2010):  
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A expansão do Candomblé que se faz principalmente no pós- 
escravidão e seu desenvolvimento passou a ser visto por muitos 
historiadores como a “reinvenção” da África no Brasil. O movimento 
de resistência e interesse pelo Candomblé despertado por 
pesquisadores, intelectuais e artistas contribuiu para sua 
popularização e permitiu uma aproximação e inserção das classes 
médias, além da aproximação que se dava pela utilização dos 
serviços mágicos das mães-de-santo, levando o candomblé, herança 
da identidade afrodescendente a se tornar símbolo da cultura 
religiosa brasileira.  
 

De acordo com Mattos (2012, p. 161), o candomblé recebeu maior influência 

das tradições religiosas da região ocidental da África, que tem como prática o culto 

de imagens em pequenos altares e o sacrífico de animais em oferenda as 

divindades.  

Dentre as tradições africanas ocidentais, duas em especial marcaram o 

candomblé: o Jêjê ou daomeana, dos cultos voduns, e a ioruba ou nagô, do culto 

dos orixás (MATTOS, 2012). 

De acordo com Santos (2008), no candomblé de origem ioruba os seres 

sobrenaturais que orientam o mundo dos vivos e regem das forças da natureza são 

chamados de orixás. 

Nos cultos candomblencistas de origem ioruba, ou seja, rituais que cultuam os 

orixás, a relação com a natureza possibilita ao indivíduo a própria compreensão, 

facilitando assim, a sua inserção no grupo e no Cosmos. A natureza é o alicerce 

referencial para todo tipo de harmonia e desarmonia, códigos e leituras, mitos e 

rituais que fazem parte de uma organização das relações sociais (SOUZA, 2013). 

          Reafirmado por Souza (2013), os usos e costumes rituais e alimentares, as 

diferentes formas de cultivo e manejo de plantas e ervas, raízes e sementes e o 

preparo de comidas e oferendas, orações, encantamentos, magias, danças, cantigas 

e provérbios mostram o vínculo simbólico e prático, entre a natureza e a cultura na 

tradição de Orixás. 

Birman (1991) afirma que nos candomblés tradicionais, pratica-se em 

algumas casas1, o culto dos eguns2, culto dos mortos, ou seja, orixás que habitam 

em um outro plano, o plano espiritual. 

                                                           
1 Locais onde os cultos são efetuados, podendo ser chamados tambem de tendas e terrei ros.  
2O culto de Eguns está relacionado aos ancestrais. O povo Yoruba acreditan e s t a  e n e r g i a  p o r q u e  
e n t e n d e m  q u e  n ã o  e x i s t i r i a  o  p r e s e n t e  e  o  f u t u r o ,  s e m  a  e x i s t ê n c i a  d o passado. O culto é um dos 
mais difundidos em toda a população Yoruba (FILHO, 1986). 
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2.2 Umbanda 

 

A Umbanda desperta inúmeros questionamentos em relação a sua origem e 

interligação com as religiões de matrizes africanas, o que causou tumulto e 

desvínculo de informações, levando a uma análise mais detalhada na busca da real 

história e desenvolvimento da religião.  

Nascimento (2010) enfatiza que o desenvolvimento da Umbanda, que teve 

sua origem como culto organizado por volta das décadas de 1920 e 1930, quando 

kardecistas3 da classe média do rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, 

passaram a mesclar com suas práticas elementos das tradições religiosas afro 

brasileiras, e a professar e defender publicamente essa mistura com o objetivo de 

legitimá-la com status de nova religião. 

A criação da Umbanda se fez no Brasil, na qual incorporou em suas práticas 

religiosas elementos das religiões afrodescendentes podendo então ser considerada 

religião de matriz africana, pois de acordo com Nascimento (2010, p. 938) a 

Umbanda é criada num contexto de valorização do “ser brasileiro”, na qual 

patrocinou a integração no plano mítico de todas as classes sociais, especialmente 

as excluídas, apresentando uma nova visão distinta da prevalência dos valores 

dominantes da classe média (catolicismo e posteriormente Kardecismo), 

aumentando assim a maior abertura das formas populares afro-brasileiras, 

depurando-as a favor de uma mediação no plano religioso, que representou a 

convivência das três etnias brasileiras. 

Já enraizada no contexto cultural do Brasil, a Umbanda ganha seu espaço na 

aceitação popular e começa então a obter adeptos de diversas classes sociais.  

Sobre esta questão, Nascimento (2010, p. 937 e 938) aponta que muitos 

elementos da Umbanda já se faziam presentes no contexto religiosos popular do 

final do século XIX, especialmente nas práticas originárias dos bantos, cujo chefe do 

culto era denominado embanda, o que nos leva a crer que possivelmente pode ter 

fundamentado o nome da religião que se formou pela ação desses líderes ou se 

difundiu com sua prática. 

                                                           
3 Pessoas que crêem, professam e aderme a práticas do Kardecismo 
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A Umbanda adquire novas características na sua prática religiosa, sendo 

aceita de forma mais natural pelo brasileiro, como afirma Nascimento (2010, p. 939). 

Desta forma, a Umbanda de formação mais recente, e que 
atualmente se subdivide em distintas ramificações, se destaca pelo 
desejo dos brancos, em sua maioria de classe média urbana, de um 
modelo de religião nacional, remonta em suas origens ao culto às 
entidades africanas, aos caboclos (espíritos ameríndios), aos santos 
católicos e, finalmente, às outras entidades que a esse panteão 
(grego=templo dedicado a todos os deuses) foram sendo 
acrescentadas pela influência do Kardecismo, daí a ênfase dessa 
religião em apresentar se como genuinamente nacional, como uma 
religião à moda brasileira.  

 

Proveniente então de um sincretismo religioso com as religiões de matrizes 

africanas e a linha Kardecista4, a Umbanda é considerada uma religião brasileira 

com forte fluência das práticas afrodescendentes. 

As entidades de umbanda são construídas como seres em contiguidade com 

o mundo humano seres que já viveram (BIRMAN, 1991, p. 43). 

 

2.4 Conhecimento empírico e etnobotânica 

O saber local representa todo um contexto social, ambiental e suas 

representações ao longo do tempo (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2007). 

Segundo Medeiros (2012) basicamente, trata-se do saber do “outro” ou do 

pesquisado, saberes esses conquistados através de experimentações e repassados 

essencialmente de forma oral de geração para geração. 

Com o passar dos anos este conhecimento repassado de forma oral foi 

desenvolvendo melhores formas de manejo do meio, essencialmente relacionados 

as plantas, possibilitando assim, maior diversidade de conhecimento, acarretando 

algumas mudanças na cultura, afirmado por Raven et al. (2007) com o passar dos 

anos o ser humano sentiu necessidade em fazer o manejo dos vegetais,  pois 

precisava de novos recursos para sua alimentação, sua população teve um aumento 

significante e houve a possibilidade de se estabelecer em um único ponto. 

                                                           
4 Do antropônimo Kardec + sufixo -ismo. Surgiu no Brasil na primeira metade do século XX. O termo 

foi originalmente utilizado como forma de diferenciar o espiritismo codificado pelo pedagogo francês 

Hippolyte Léon Denizard Rivail, 1804-1869 (conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec), de cultos afro-

brasileiros. 

https://nossalinguaportuguesa.com.br/dicionario/-ismo/
https://nossalinguaportuguesa.com.br/dicionario/w:pt:Hippolyte%20Léon%20Denizard%20Rivail/
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Portanto, considera-se que com o passar dos anos o aumento de 

conhecimento sobre o meio foi crescendo, havendo então o aprimoramento no 

manejo vegetal, proporcionando assim, melhores condições de vida, afirmado por 

Raven et al. (2007) essa população então utilizava seus conhecimentos empíricos, 

com base nas suas experiências cotidianas, para fazer as seleções das melhores 

plantas para guardar suas sementes para possíveis plantações, curar suas 

moléstias e muitas vezes eles para construir seus abrigos. 

Com o desenvolvimento da ciência e da vasta manipulação do mundo 

vegetal, houve a necessidade de determinar diretrizes que elucidam a relação 

homem e vegetal, visto que os conhecimentos não poderiam ser perdidos ao longo 

do tempo, pois ajudavam diretamente na qualidade de vida humana. 

Portanto, os conhecimentos humanos relacionados com as plantas e seu 

manejo define-se como etnobotânica, conhecimentos estes que melhoraram 

significativamente a qualidade de vida da população ao longo do tempo, na qual, 

segundo Alburquerque (2005): 

O termo etnobotânica foi formalmente designado em 1895 pelo 
americano J.W.Harshberger que apresentou uma definição aceitável. 
Publicou um artigo em 1896 onde considerava que a etnobotânica 
pode auxiliar na elucidação da posição cultural das tribos que usam 
plantas para alimentação, abrigo ou vestuário, e que tais 
investigações podem aceitar o problema da distribuição de plantas 
no passado. 

Para Albuquerque (2005) podemos entender a etnobôtanica como estudo da 

inter-relação direta entre pessoas de culturas viventes e as plantas do seu meio, tais 

como: medicinais, frutíferas, hortaliças, ornamentais.  

De acordo com Fonseca-Kruel e Peixoto (2004), tal ciência pode servir como 

auxílio na identificação do manejo vegetal.  

Gandolfo (2010), afirma que a etnobotânica contribui para que o registro de 

informações relacionadas ao meio vegetal, não seja perdida frente a novos 

contextos social, como o aumento do uso de fármacos.  

As plantas se faziam e se fazem presente de uma forma tão expressiva no 

cotidiano do ser humano, que foi aderida também dentro da religião, havendo então 

o aumento ainda maior da lida humana com o mundo vegetal.  
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Alburquerque (2005) afirma também que a etnobotânica é uma análise 

interativa entre o simbólico, o natural e o cultural. O conhecimento botânico 

desenvolvido por qualquer sociedade alia mitos, divindades, espíritos, cantos, 

danças, ritos nos qual verificamos uma perfeita relação entre os três elementos, 

onde o natural e o sobrenatural fazem parte de uma única realidade. 

Havendo, portanto a ligação do mundo vegetal com os rituais envolvidos na 

religião, observa-se maior diversidade de manejo, principalmente nas religiões de 

matrizes africanas, afirmado por Camargo (1998) há grande importância das plantas 

no mundo religioso afrodescendentes, estando presentes nos banhos de purificação, 

nas bebidas e comidas rituais, fazendo ainda parte dos orixás, na qual, o poder de 

cura das plantas está associado ao poder que as divindades lhes atribuem. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O município de Ponta Porã localiza-se no sul do estado de Mato Grosso do 

Sul, na região Centro-Oeste do país (Figura 1). A localização geográfica do 

município fica entre os paralelos 21 e 23, possui uma população de 72.207 com uma 

base territorial de 52.328,5 km, tendo como delimitação territorial a fronteira 

internacional do Brasil com o Paraguai, representando 1,49% da extensão territorial 

do Estado de Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA, 2010).  

O nome Ponta Porã tem o seu significado, de acordo com Reis (1981), 

“PONTA” é a palavra portuguesa, que indicava a existência de uma ponta de mato 

na cabeceira do Rio São João, atualmente já devastada. A ponta de mato era muito 

bonita, o que os paraguaios em guarani, diziam ser “PORÁ”. Ponta Porã quer dizer, 

em uma mistura de língua brasileira, com o guarani, ponta (de mato) bonita. 

O Sul de Mato Grosso do Sul, formado pelo Município de Ponta Porã, teve a 

economia desde seus primórdios alicerçada na erva-mate, a história do povoamento 

da região está ligada diretamente a exploração dos ervais (REIS, 1981). 

Consolidada pela exploração dos Ervais, pressupõe que pela tradição cultural 

relacionada as plantas e pela extensa faixa territorial de fronteira, a cidade de Ponta 

Porã apresente grande diversidade de conhecimentos vegetais inseridos em sua 

cultura proveniente dos povos passados e pela miscigenação cultural com o 

Paraguai.  

Figura 1: Localização da cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul 

 
Fonte: Google Acadêmico 
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Para a realização deste trabalho, inicialmente foi realizada uma extensão de 

revisão bibliográfica com intuito de buscar informações e dados disponíveis em 

artigos científicos, monografias, publicações de revistas e jornais, livros, 

dissertações, internet, relacionadas especificamente a trabalhos envolvendo 

conhecimento empírico sobre plantas, utilizando as palavras chave: religiões 

afrodescendentes, etnobotânica e conhecimento empírico.  

A bibliografia como técnica tem por objetivo a descrição e a classificação de 

livros e documentos similares, segundo critérios, tais como gêneros literário, 

conteúdo temático, autor, data etc. (SEVERINO, 2002). 

Esta pesquisa possui um cunho qualiquantitativo como instrumento de coleta 

de informação, na qual o método qualitativo difere do quantitativo por não empregar 

instrumentos estatísticos, e também pela forma de coleta e análise de dados. 

A aplicação de técnicas quantitativas contribui com um efeito benéfico sobre a 

etnobotânica, possibilitando para determinados grupos comparações e avaliações 

do significado das plantas, fornecendo dados para a conservação dos recursos 

naturais (ALBUQUERQUE, 2005). 

Na prática a união das abordagens qualitativas e quantitativas trarão ainda 

maiores benefícios para a etnobotânica, determinando um processo vertiginoso de 

métodos e técnicas cada vez mais eficientes (ALBUQUERQUE,  2005). 

Este estudo foi realizado em dois Terreiros de Candomblé e três de Umbanda 

no município de Ponta Porã-MS, fronteira Brasil e Paraguai, sendo desenvolvido, 

portanto, como estudo de caso. 

A metodologia de estudo de caso, refere-se ao levantamento com mais 

profundidade de um determinado grupo humano ou situação especifica, sob todos 

os aspectos, é limitado, pois se restringe ao objeto que se estuda (MARCONI e 

LAKATOS, 2008). 

A obtenção das informações foi realizada por meio do método “bola de neve”, 

de acordo com Baily (1994) citado por Santos e outros (2008). Trata-se de uma 

técnica de amostragem que para a escolha dos entrevistados se constitui e 

conversar primeiro com o entrevistado e perguntar quais eram as pessoas que mais 
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entendiam sobre as plantas e a partir de um informante-chave, recomendava outro, 

repetindo-se o processo a partir dos novos incluídos aplicando-se o critério da 

exaustividade para a seleção. 

O número de Terreiros foi determinado pela interpretação de “espaço- 

espécies”, nas quais os terreiros de Candomblé encontrados através do método bola 

de neve forão todos de origem Iorubá. 

Para análise de frequência vegetal foi considerado o número de citações pelo 

número total de indivíduos, sendo feito uma média das religiões de matrizes 

africanas e por religião.  

Para obtenção das informações foi realizado um questionário etnodirigido 

contendo questões fechadas e abertas. Segundo Figueiredo (1994) permite somar 

dados ao conteúdo disso, como entonação da voz, gestos, sorrisos e brincadeiras 

que podem ser observadas e registradas no decorrer da mesma. 

Dentro do questionário foram realizadas perguntas para traçar o perfil 

socioeconômico da população.  

Para identificação das partes vegetais utilizadas e caracterização dos termos 

botânicos foi utilizado o Livro Botânica Organografia de autoria de Waldomiro Nunes 

Vidal e Maria Rosária Nunes Vidal de 2003, e para a análise de dados foi aplicada a 

metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2009). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Pesquisa da referida Faculdade. 

Antes da aplicação dos questionários, os entrevistados assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A identificação vegetal foi feita por pistas 

taxonômicas e por comparação, seguindo APG3 e a Nomenclatura botânica foi 

conferida por meio do Mobot Tropicos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização dos entrevistados 

Foram entrevistados cinco chefes espirituais, sendo quatro mulheres, na qual 

a idade média entre os chefes da espiritualidade equivaleu-se a 44 anos. 

Percebeu-se que a quantidade média de filhos dos entrevistados equivaleu-se 

a dois, na qual a heterossexualidade foi declarada em 80% dos participantes. 

Praticamente não houve relatos de profissão paralela, na qual apenas uma 

chefe de espiritualidade apresentou-se como Administradora de Empresas de forma 

inoperante, outros quatros participantes variaram-se do quinto ano completo ao 

Ensino Médio Completo, mostrando assim a expressiva dedicação a religião. 

           Surpreendentemente, o censo de 2000 do IBGE, citado por Prandi (2004) 

mostrou também que as religiões afro-brasileiras apresentaram a segunda maior 

média de anos de escolaridade de seus seguidores declarados, ficando atrás 

apenas do espiritismo kardecista, religião sabidamente de classe média e de 

seguidores com escolaridade elevada. 

Explorando a dedicação dos entrevistados para a lida com a religião, notou-se 

que o tempo médio dos entrevistados na religião equivaleu-se a 22 anos, 

demostrando assim seu o vasto conhecimento, conhecimentos estes que foram 

adquiridos através da oralidade com pessoas com maior tempo na religião (95%), 

internet (3%) e familiares (2%).  

 Há uma vasta busca de trabalhos espirituais pela sociedade, havendo 

destaque para os trabalhos envolvendo a área sentimental (mulheres) e na área 

financeira (homens).  

 

4.2 Levantamento etnobotânico 

Nas citações das entidades espirituais, houve a descrição de 17, sendo elas: 

Exu (considerado o mensageiro entre os orixás), Iansã (considerada uma guerreira), 
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Iemanjá (considerada a mãe de todos os orixás), Ogum (considerado o senhor da 

agricultura e das ferramentas), Xângo (considerado o orixá do poder e da justiça), 

Oxalá (considerado a representação de Deus), Nanã (considerada a Avó dos 

Orixás), Omolú (considerado o senhor da saúde), Oxosse (considerado o Deus da 

caça), Ossain (senhor das folhas), Oxumaré (considerado o senhor de todos os 

movimentos), Oyá: (considerado o orixá do fogo), Oxum (considerada a deusa da 

beleza e delicadeza), Caboclos (considerado o mensageiro da saúde), Pretos velhos 

(considerado o deus as sabedoria) e pomba-gira (considerada a deusa da 

sensualidade e sexualidade) e Logum Edê (considerado o deus da riqueza e da 

fartura). 

O número de entidades citadas nas religiões de matrizes africanas da cidade 

de Ponta Porã-MS obteve o número total (17) semelhante ao de trabalhos realizados 

por Botelho (2010) na qual foram encontrados dezesseis orixás que resistiram na 

memória e na crença do povo africano. 

Conforme Souza (2013) as atividades sociais e culturais nas religiões de 

matrizes africanas são reguladas e mediadas pelas entidades. São cultuados de 

modo particular ou coletivamente por diversas categorias sociais. 

Nas citações relacionadas as plantas, as religiões de matrizes africanas 

totalizaram 71, divididas em 43 famílias vegetais, sendo os indivíduos vegetais mais 

citados Sansevieria trifasciata Prain (Espada de São Jorge) (15%), Luehea 

divaricata Mart. (Açoite de cavalo) (15%), Persea americana Mill. (Abacate) (15%) e 

Phyllanthus amarus Schum. e Thorn. (Quebra pedra) (15%). 

Dentre os vegetais citados notou-se que os conhecimentos empíricos 

encontrados nas religiões de matrizes afrodescendentes apresentam-se de forma 

vasta, na qual varia-se com maior frequência entre o místico (devido a 

representação das plantas com os orixás), ornamental (pois são encontradas em 

plantações particulares) e alimentício (utilizado apenas no candomblé).  

A parte da planta mais utilizada na alimentação foi o fruto (100%), na qual 

oferta-se o fruto inteiro ou cortado a entidade como forma de oferenda.  
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           De acordo com Souza (2013) o termo comer é ativar o “axé”, desencadear 

ações positivas que trarão renovo de vida à indivíduos e ao grupo, melhorando 

assim sua qualidade de vida. 

Por isso nas religiões de matrizes africanas, a alimentação assume um papel 

de extrema relevância, na qual todo ritual tem comida, sendo considerada ideal para 

a manutenção e ampliação de vínculos entre as divindades e os humanos. Na qual, 

por meio da alimentação é mantida a preservação de memórias individuais e 

coletivas, tradições e significados étnicos e religiosos (SOUZA, 2013). 

A alimentação é parte importante dos cultos, como também as oferendas, na 

qual é afirmado por Souza (2013), as oferendas são realizadas por excelência nos 

lugares naturais, sendo caracterizadas como pedidos, agradecimento a alguma 

dádiva dos Orixás, necessidade ou comodidade, podendo também ser depositadas 

aos pés de cada Orixá. 

Já na ritualização a parte vegetal mais citada é as folhas (90%) e fruto (10%). 

Na ornamentação apresenta-se a planta inteira, adquirida de plantações 

particulares, ou as folhas para enfeitar o local dos trabalhos.  

Esses vegetais são adquiridos de plantações particulares (90%) podendo 

estar localizada no terreno do chefe espiritual, ou na casa de amigos e adeptos a 

religião ou em mercado (10%). 

A aquisição destes vegetais, demostram que as religiões afrodescendentes 

não comentem crime ambiental na busca por vegetais para utilização em seus 

cultos, pois é considerado crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo 

causado aos elementos que compõem o ambiente: flora, fauna, recursos naturais e 

o patrimônio cultural. Por violar direito protegido, todo crime é passível de sanção 

(penalização), que é regulado por lei. O ambiente é protegido pela Lei n.º 9.605 de 

12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), que determina as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente (BRASIL, 1998). 

Dentre os vegetais citados utilizados, nota-se a presença de diversas famílias 

vegetais, como mostra o gráfico a seguir. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
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Figura 2: Principais famílias vegetais citadas nas religiões de matrizes africanas 
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  Fonte: o próprio autor 

 

   Para a análise de diversidade dos vegetais citados, considerou-se a variável 

de riqueza e abundância, na qual percebe-se a presença de 71 plantas, divididas em 

43 famílias vegetais, sendo as famílias mais citadas: Laminaceae (15,33%) e 

Malvaceae (12,50%), Curcubitaceae (12,50%), Rosaceae (11,11%) e Fabaceae 

(9,37%). 

A família Laminaceae foi a mais citada nas religiões afrodescendentes devido 

ao fato de serem vegetais cosmopolitas, possuindo assim uma distribuição mais 

abrangente, sendo considerada ideal para cultivo em plantações particulares, 

podendo ser caracterizada por arbustos de pequenas dimensões, sendo 

representada por indivíduos anuais, bianuais ou perenes.    

As plantas mencionadas nas religiões afrodescendentes totalizaram 71, nas 

quais plantas 48 foram citadas em terreiros de Candomblé e apenas 23 apontadas 

em tendas de Umbanda, e apenas um vegetal foi citado em ambas a religiões, 

sendo ele: Coix lacryma-jobi L. (Lágrima de Nossa Senhora), sendo citado na 

entrevista um da Umbanda, e em ambas as entrevistas do Candomblé. 

Já na diferença de citações vegetais entre as religiões, percebe-se a 

exclusividade de 22 vegetais na Umbanda, entre eles: Persea americana Mill 

(Abacate) 35% e Solanum nigrum (Jurubeba) 13%.  
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Dos indivíduos vegetais encontrados apenas no Candomblé, percebe a 

presença de 47 espécies, entre eles: Psidium guajava (Goiaba) 2% e Musa 

acuminata (banana prata) 2%. 

A diferença no número de citações vegetais entre as religiões pode ser 

embasada na quantidade dos orixás (14) encontrados no Candomblé, em 

contrapartida aos três citados na Umbanda, e no culto ao orixá Ossain (considerado 

o senhor das folhas) encontrado apenas no Candomblé, o que enfatiza a 

proximidade maior com o mundo vegetal dentro dos cultos do Candomblé. 

           Considerando esta visão, o uso terapêutico e todo o conhecimento litúrgico 

relacionados as plantas fazem parte do Culto ao Orixá Ossain, considerado entre o 

povo ioruba como o patrono dos vegetais (SOUZA, 2013). 

 

4.2 Umbanda e Etnobotânica 

           As plantas citadas nos terreiros de Umbanda totalizaram 23, na qual as mais 

citadas foram 15 vegetais representando 2,60% cada uma, dentre esses vegetais 

estão presente: Hortelã, Quebra Pedra e Manjericão Branco, os três constituintes da 

família Laminaceae. 

           Os vegetais citados são utilizados sob orientação de três entidades espirituais 

(Caboclos, Pretos velhos e pomba-gira), na qual as entidades ditam as melhores 

formas de manejo e aquisição vegetal, e os seus adeptos também adquirem 

conhecimentos por meio da oralidade com membros da religião. 

 As entidades apresentam também formas de orientação espiritual, como 

enfatiza os chefes de terreiro, as pessoas que buscam orientação nas religiões de 

matrizes afrodescendentes derivam de diversas classes sociais, porem na Umbanda 

a prevalência é de pessoas de classe média a classe média baixa, visto que todos 

os trabalhos e rituais são cobrados somente os materiais, pois o lema da religião é 

“Caridade e Amor”. 

Os líderes por somente cobrarem os materiais, recebem doações dos adeptos 

e exercem trabalhos que necessitam de pouco tempo de dedicação, como pequenos 

trabalhos de marcenaria, artesanal e diaristas.  
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As plantas mais citadas foram:  

Quadro 1: Vegetais citados na Umbanda 

N. da 
entre
vista 

Nome 
Popular 

Nome Científico Família F Modo de 
preparo 

Entidade 
Espiritual 

Tipo de 
trabalh

o 

1,2 e 
3 

Espada de 
São Jorge 

Sansevieria 
trifasciata Prain 
 

Asparagacea
e 

100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1 e 2 Jabuticaba Plinia 
cauliflora DC. 
Kausel 
 

Myrtaceae 66% Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Acoite de 
Cavalo 

Luehea 
divaricata Mart. 

Malvaceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

3 Jurubeba Solanum L. Solanaceae 33% Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Hortelã Mentha L. 
 

Laminaceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” 

1,2 e 
3 

Quebra pedra Phyllanthus Schu
m. e Thorn 
 

Phyllanthacea
e 

100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” 

1,2 e 
3 

Abacate Persea 
americana Mill. 
 

Lauraceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” 

1,2 e 
3 

Alevante Mentha spicata L. 
 

Laminaceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” 

1,2 e 
3 

Boldo Peumus 
boldus Molina 
 

Monimiaceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Saião Kalanchoe Adans. 
 

Crassulaceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1 e 3 Manjericão 
Branco 

Ocimum 
basilicum L. 
 

Lamiaceae 66% Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Rosa Branca Rosa × alba L. 
 

Rosaceae 
 

100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Santa Luzia Commelina 
erecta L. 
 

Commelinace
ae 

100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 
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1,2 e 
3 

Papo de 
Vaca da flor 

Branca 

Bauhinia 
forficata Link 
 

Fabaceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1 Lágrima de 
Nossa 

Senhora 

Coix lacryma-
jobi L. 
 

Poaceae 33% Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Cipreste Thuja L. 
 

Cupressacea
e 

100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Pinhão Roxo Jatropha 
gossypiifolia L. 

Euphobrbiace
ae 

100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

2 e 3 Gervão roxo Cymburus 
urticifolius Salisb.  

Verbenaceae 66% Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Avenca Adiantum 
capillus Sw. 
 

Pteridaceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Paraíso Strelitzia 
reginae Aiton 
 

Strelitziaceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1 e 2 Uba Uba Myracrodruon 
urundeuva Allemã
o 
 

Anacardiacea
e 

66% Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Folha da 
Maça 

Malus 

domestica Borkh 

Rosaceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água e 
toma 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

1,2 e 
3 

Folha de 
Romã 

Punica 
granatum L. 
 

Lythraceae 100
% 

Macera a 
folha na 
água para 
banho 

Caboclos,pret
os-velhos e 
pomba-gira 

Banho 
de 

“carrego
” e 

oferend
a 

 Fonte: o próprio autor 

 

A análise da frequência vegetal encontrada foi diagnosticada através das 

indicações vegetais nas três tendas. Foram consideradas com 100% de citações as 

plantas referidas nas três tendas, sendo consideradas com 66% as plantas 

mencionadas em duas tendas, e considera-se com 33% as plantas aludidas em 

apenas uma tenda. 

Percebe-se a presença de 23 indivíduos vegetais mencionados na Umbanda, 

na qual foram distribuídos de forma irregular entre as três entrevistas, na qual na 

http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=50269301
http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=50269301
http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=50269301
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primeira entrevista foram citados 21 indivíduos, na segunda entrevista foram citados 

22 indivíduos e na terceira entrevista foram citados 19 indivíduos vegetais.  

Esta distribuição irregular pode ser ocasionada pela memória dos 

entrevistados nos trabalhos mais recentes, na qual há diferença de tenda para 

tenda, visto que os trabalhos são determinados pelo objetivo desejado pelas 

pessoas frequentadoras.  

Há uma grande busca da sociedade em trabalhos espirituais, na qual os 

trabalhos mais procurados são na área sentimental, onde se busca orientação, e na 

área financeira, onde se pede ajuda aos caboclos, pretos-velhos e pomba-gira em 

busca de melhores condições de vida. 

Para objetivar os trabalhos procurados pelos adeptos da religião utiliza-se os 

vegetais, e dentro dos 23 vegetais citados percebe-se a presença de 20 famílias 

vegetais, na qual as famílias mais citadas foram Laminaceae (15,33%) e Rosaceae 

(11,1%), as demais espécies apresentaram 4,08% das citações cada uma, como 

mostra o gráfico a seguir. 

Figura 3: Gráfico das famílias citadas em tendas de Umbanda 

 

Fonte: próprio autor 
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          Os vegetais citados são adquiridos em hortas vegetais, também podendo ser 

chamadas de plantações particulares, na qual o chefe espiritual planta em casa, ou 

adquire de hortas particulares de membros da religião, dentre as plantas utilizadas, a 

parte utilizada foram as folhas.  

A aquisição e manejo vegetal são determinados pelos orixás, na qual a 

Umbanda caracteriza-se pela lida direta com entidades espirituais ditas como de 

“couro” como os caboclos e preto velhos, entidades estas divididas em várias 

falanges, ou seja, linhas de atuação, que visam cada qual de sua maneira a busca 

pela melhoria da qualidade de vida.  

A busca pela qualidade de vida através de trabalhos espirituais envolvendo 

vegetais, atua diretamente na diversidade vegetal indicada pelas entidades, 

tornando assim fator limitante para o uso vegetal, pois sabe-se que cada vegetal tem 

sua função especifica na terapia. 

Considerando-se as terapias naturais, encontram-se os ditos “banhos de 

carrego”, que são equivalentes a purificação que se dá através de banho com partes 

das plantas para melhorar a força energética da pessoa, tirando todo mal olhado e 

inveja e agregando energias boas, sendo elas de paz e harmonia. 

Os “banhos de carrego” são considerados banhos místicos, na qual a crença 

é baseada no auxílio das entidades através da energia das plantas, na qual as 

entidades indicam o manejo do vegetal para trabalhos espirituais, sendo a forma de 

utilização mais encontrada a maceração das folhas na água para os ditos banhos. 

              Conforme Souza (2013) os “banhos de carrego” possuem poder curativo, 

preventivo e atrativo, age para aliviar a dor e a situação de sofrimento, neutralizando 

o mal, ajudando assim as pessoas a superarem as dificuldades, agindo para 

“descarregar” energias contrárias, e livrando as pessoas de qualquer interferência 

negativa na vida delas. 

Para caracterizar a maneira da realização dos banhos Souza (2013) destaca 

que os elementos naturais são passados no corpo da pessoa sendo acompanhados 

de cânticos e preces, na qual se finaliza com um banho de plantas e ervas 

maceradas. 
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Os trabalhos espirituais visam a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, 

e a representação das entidades que conduziram estes trabalhos é representado 

através das plantas, tornando assim o uso vegetal símbolo do misticismo dentro da 

religião. 

 

4.3 Candomblé e Etnobotânica 

As plantas citadas nos terreiros de Candomblé totalizaram 47, sendo dividas 

em 33 famílias vegetais, nas quais esses indivíduos são utilizados sob orientação de 

14 entidades espirituais citadas. 

A forma de uso das plantas variou-se com maior frequência entre o místico 

(caracterizado pelos rituais), alimentício (onde a entidade determina aos adeptos as 

plantas que pode e que não pode comer) e o ornamental, visto que as plantas 

derivam de plantações particulares. 

Os conhecimentos vegetais foram adquiridos de forma oral, na qual os mais 

velhos na religião oferecem ensinamentos aos mais novos e as entidades espirituais 

indicam melhores formas do manejo vegetal. 

Segundo as “Mães e Pais de Santo”, as pessoas que buscam orientação nas 

religiões de matrizes afrodescendentes derivam de diversas classes sociais, porem 

no Candomblé a prevalência é de pessoas de classe média alta, visto que todos os 

trabalhos e rituais são cobrados os materiais a serem usados e a “mão de obra” do 

responsável espiritual da religião, podendo variar de R$ 50,00 a R$ 10.000,000.  

O mensageiro cobra antecipadamente os seus serviços. Toda cerimonia, 

publica ou secreta, se inicia, obrigatoriamente, pelo pagamento a Exú, já que toda 

cerimonia, por definição, constitui um pedido aos Orixás e lhe incumbirá, leva-lo ao 

seu destino. Este pagamento prévio representa uma garantia de entrega do pedido, 

mas também, a garantia da tranquilidade da cerimonia, pois Exú, satisfeito, não 

incomodará e até mesmo afastará as forças que porventura se proponham a 

incomodar (FERNANDES,1988, p. 30). 
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Os trabalhos espirituais mais procurados são relacionados a área financeira, 

onde se busca orientação para busca de melhores empregos. Na área sentimental, 

onde se joga búzios em busca de sorte no amor. 

As pessoas que procuram os trabalhos geralmente são mulheres e homens 

na busca de melhorias na área sentimental e melhorias financeiras. 

As plantas mais citadas nos terreiros de Candomblé foram:  

Quadro 2: Vegetais citados no Candomblé 

N. da 

entrevist
a 

Nome 

Popular 

Nome 

Científico 

Família F Parte  

utilizada 

Modo de 

preparo 

Entidade 

Espiritual 

Tipo de 

trabalho 

Aquisição 

vegetal 

Presenç

a de 

Quizila 

4 e 5 Palmeira de 

Dendê 

Elaeis Jacq. 

 

Arecaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ogum Banho, 

oferenda e 

vestimenta e 

enfeite 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

           

4 e 5 Espada de 

Ogum 

Sansevieria T
hunb. 

 

Asparagaceae 100% Folha Fixa na parede 

ou-e vasos 

Ogum e 

Ossain 

Oferenda e 

enfeita o 

barracão 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Folha de 

Louro 

Laurus 

nobilis L. 

 

Lauraceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ogum, 

Oxum, 

Oxosse,  

Oxumaré, 

Omolú, 

Xângo, Oyá 

e Iemanjá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Mal me quer 

bravo 

Chrysanthem
um L. 

 

Asteraceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ogum, 

Oxum,  

Xângo e 

Oyá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Canela de 

Macaco 

Costus L. 

 

Costaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ogum, 

Oxum, 

Ossain,  

Oyá e  

Iemanjá 

Banho e 

oferenda e 

enfeite 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Bredo sem 

espinho 

Amaranthus 
spinosus L. 

 

Amaranthacea

e 

100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ogum,Oxum

, 

Oxosse, 

Nanã, 

Xângo, Oyá, 

Oxalá e 

Iemanjá. 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Alfavaquinha Ocimum L. 

 

Lamiaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ogum, 

Oxum, 

Oxosse, 

Nanã, 

Xângo, 

Oxalá, Oyá 

e Iemanjá. 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Folha da 

Costa 

Kalanchoe Ad
ans. 

 

Crassulaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

Ogum, 

Oxum, 

Banho e 

oferenda e 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 
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banho Oxosse,Oxa

lá Ossain,  

Nanã, 

Xângo, Oyá 

e Iemanjá 

feitura orixás 

4 e 5 Malva Branca Malva 
moschata L. 

 

Malvaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Oxum, 

Oxalá  e 

Iemanjá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Beldroega Portulaca 
oleracea L. 

 

Portulacaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Oxum, 

Oxalá 

Banho e 

oferenda 

 Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Jarrinha Aristolochia L
. 

 

Aristolochiacea

e 

100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Oxosse, 

Oxumaré, 

Nanã, 

Xângo, Oyá, 

Iemanjá e 

Oxalá 

Banho e 

oferenda e 

enfeite 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Erva de 

passarinho 

Struthanthus 

flexicaulis Ma
rt. ex Schult. 

f.Mart. 

 

Loranthaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Oxosse, 

Oxumaré, 

Omolú, 

Nanã, Oyá e 

Oxalá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Capeba Piper 

umbellatum L
. 

Piperaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Oxum, 

Oxosse,  

Oxumaré, 

Omolú, 

Nanã, 

Xângo, Oyá,  

Iemanjá e 

Oxalá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Piperegun Dracaena 

fragrans L.Ke
r Gawl. 

 

Asparagaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Oxosse, 

Ogum e Oyá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Lingua de 

galinha 

Sebastiania 
brasiliensis S

preng. 

 

Euphorbiacea 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ossain, 

Ogum e  

Oyá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Mutamba Guazuma 
ulmifolia Lam. 

 

Malvaceae 

Juss. 

100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ossain, 

Ogum, 

Oxum, 

Oxumaré, 

Omolú, 

Nanã, 

Xângo, Oyá 

e Oxalá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 Pimenta de 

Peru 

Schinus L. 

 

Anacardiaceae

. 

50% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ossain, 

Oxum,  

Oxumaré, 

Omolú e 

Nanã 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Parietária Parietaria L. 

 

Urticaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Ossain,Ogu

m,Oxum, 

Oxosse, 

Oxumaré,O

molú,Xângo, 

Oyá, 

Iemanjá e 

Oxalá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

http://www.tropicos.org/Name/42000104
http://www.tropicos.org/Name/42000104
http://www.tropicos.org/Name/42000104
http://www.tropicos.org/Name/42000260
http://www.tropicos.org/Name/42000260
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4 e 5 Cajá Spondias 
mombin L. 

 

Anacardiaceae  100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Oxumaré, 

Oxum,Ossai

n, Omolú, 

Nanã, Oyá, 

Iemanjá e 

Oxalá 

Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Lagrima de 

Nossa 

Senhora 

Coix lacryma-

jobi L. 

 

Poaceae 100% Folha Macera a folha 

na água e toma 

banho 

Oxosse Banho e 

oferenda 

Ervário 

particular 

Filhos de 

outros 

orixás 

5 Abobora 

Cabotiã 

Cucurbita 

maxima Duch
esne 

 

Cucurbitaceae 50% Raiz Corta-se e come Ossain Come e 

oferenda 

Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 Batata Doce Ipomoea 
batatas L. 

Lam. 

 

Convolvulacea

e. 

50%  Caule Corta-se e come Oxumaré Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 Inhame Dioscorea L. Dioscoreaceae 50% Fruto Corta-se e come Ossain Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

5 Abobora 

Moranga 

Cucurbita L. 

 

Cucurbitaceae. 50% Fruto Corta-se e come Oxosse Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Cará Dioscorea 
trifida L. f. 

 

Dioscoreaceae

. 

100%  Raiz Corta-se e come Ogum Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 Framboeza Rubus 
idaeus L. 

 

Rosaceae 5% Fruto Corta-se e come Sem 

restrição  

Comer Mercado Sem 

restrição 

4 e 5 Alface Lactuca 

sativa L. 

 

Asteraceae 100% Fruto Corta-se e come Sem 

restrição de 

consumo 

Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Coentro Coriandrum 
sativum L. 

Apiaceae. 100% Fruto Corta-se e come Omolu Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

5 Milho Zea mays L. 

 

Poaceaet 50% Fruto Corta-se e come Oxosse Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

5 Coco Cocos 
nucifera L. 

 

Arecaceae 50% Fruto Corta-se e come Oxosse Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 Pimenta Capsicum 
annuum L. 

 

Solanaceae 50% Fruto Corta-se e come Exu Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 Cebola Allium 
cepa L. 

 

Amaryllidaceae 50% Caule Corta-se e come Sem 

restrição de 

consumo 

Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Pimentão Capsicum L. 

 

Solanaceae 100% Fruto Corta-se e come Sem 

restrição de 

consumo 

Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Feijão Preto Phaseolus 

vulgaris L. 

 

Fabaceae 100% Fruto Corta-se e come Ogum Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

5 Feijão Branco Phaseolus 
vulgaris L. 

 

Fabaceae 50% Fruto Corta-se e come Oxalá Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

4 Feijão 

Fradinha 

Vigna 
unguiculata L.

Walp. 

 

Fabaceae. 50% Fruto Corta-se e come Xângo Comer Mercado Filhos de 

outros 

orixás 

http://www.tropicos.org/Name/42000260
http://www.tropicos.org/Name/42000357
http://www.tropicos.org/Name/42000129
http://www.tropicos.org/Name/42000283
http://www.tropicos.org/Name/42000283
http://www.tropicos.org/Name/42000384
http://www.tropicos.org/Name/42000129
http://www.tropicos.org/Name/42000384
http://www.tropicos.org/Name/42000384
http://www.tropicos.org/Name/50307371
http://www.tropicos.org/Name/42000273
http://www.tropicos.org/Name/42000357
http://www.tropicos.org/Name/42000282
http://www.tropicos.org/Name/42000442
http://www.tropicos.org/Name/42000282
http://www.tropicos.org/Name/42000184
http://www.tropicos.org/Name/42000184
http://www.tropicos.org/Name/42000184
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4 e 5 Melancia Citrullus 
lanatus Thun

b.Mansf. 

 

Cucurbitaceae  100% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Yansã 

4 e 5 Melão Cucumis 
melo L. 

 

Cucurbitaceae. 100% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Oxum 

4 e 5 Manga 

espada 

Mangifera 
indica L. 

 

Anacardiaceae  100% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Ogum 

4 e 5 Abacaxi Ananas 
comosus L. 

Merr. 

Bromeliaceae  100% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Xângo e 

Omolú 

4 e 5 Banana prata Musa 
acuminata   

Musaceae 100¨% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Iemanjá 

4 e 5 Laranja Citrus × 
sinensis L. 

Osbeck 

Rutaceae 

Juss. 

100% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Oxosse 

4 e 5 Morango Fragaria × 
ananassa hor

t. 

Rosaceae  100% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Logum 

ede 

4 e 5 Pêssego Prunus 

persicaL. 
Batsch 

Rosaceae  100% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Iemanjá 

4 e 5 Goiaba Psidium 
guajava L. 

Myrtaceae  100% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Ogum e 

Oxosse 

5 Acerola Malpighia 

emarginata D
C. 

Malpighiaceae  50% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Oxosse 

4 Uva branca Vitis L. Vitaceae. 50% Fruto Corta-se e come Todas, 

exceto. 

Comer Mercado Oxalá 

4 e 5 Obi Cola 

acuminata P. 
Beauv.Schott 

& Endl. 

 

Malvaceae  100%  

Semente 

inteira 

O grão inteiro Todos Está presente 

em todos os 

trabalhos. 

Mercado ou 

plantações 

Filhos de 

outros 

orixás 

4 e 5 Orobô Garcinia 
kola Heckel 

Clusiaceae 

Lindl. 

100% Semente 

inteira 

O grão inteiro Todos Está present 

em todo 

trabalho. 

Mercado ou 

plantações 

Filhos de 

outros 

orixás 

    Fonte: o próprio autor  

A análise da frequência vegetal encontrada foi diagnosticada através das 

citações vegetais nos terreiros, foram consideradas com 100% de citações as 

plantas citadas nos dois terreiros, sendo consideradas com 50% das citações os 

vegetais citados em apenas um terreiro. 

Percebe-se a presença de 47 indivíduos vegetais, distribuídos entre as duas 

entrevistas, na qual na entrevista quatro foram citados 43 indivíduos, na entrevista 

cinco foram citados 42 indivíduos. 

As citações apareceram de forma regular entre as duas entrevistas, 

caracterizando assim uma constância de vegetal citados nos terreiros pesquisados. 

Dentre os vegetais citados na entrevista quatro e cinco, percebe-se que os 

vegetais Cola acuminata P. Beauv S. (Obi) e Garcinia kola Heckel (Orobô)  são 

encontrados em todos os trabalhos, apresentando ambos 100% das citações no 

Candomblé, na qual possuem grande importância nesse cenário religioso como 

http://www.tropicos.org/Name/42000129
http://www.tropicos.org/Name/42000129
http://www.tropicos.org/Name/42000260
http://www.tropicos.org/Name/42000361
http://www.tropicos.org/Name/42000364
http://www.tropicos.org/Name/42000265
http://www.tropicos.org/Name/42000265
http://www.tropicos.org/Name/42000176
http://www.tropicos.org/Name/42000176
http://www.tropicos.org/Name/42000198
http://www.tropicos.org/Name/42000245
http://www.tropicos.org/Name/42000239
http://www.tropicos.org/Name/42000104
http://www.tropicos.org/Name/42000099
http://www.tropicos.org/Name/42000099
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afirma Souza (2013) as oferendas são oferecidas aos pés dos altares e lugares 

consagrados, permanecem ali algum tempo ou dias e depois serão partilhadas com 

a comunidade, se o Orixá através do oráculo do Jogo de Búzios, ou partindo as 

sementes sagradas Obi e Orobô assim o determinar. 

Ainda enfatizando a citação vegetal em ambas as entrevistas do Candomblé, 

percebe-se a presença do vegetal Dracaena fragrans L. (Piperegun) que apresenta 

100% das citações, na qual os resultados obtidos nos estudos de Neto (2012) 

mencionam o vegetal e também enfatiza a ligação com o orixá Ogum.  

Os terreiros de origem Iorubá acreditam que forças sobrenaturais estão 

presentes nos elementos da natureza, conceito este endossado pelo próprio 

conceito de Orixá, havendo assim o reconhecimento da grandeza da natureza e da 

pequenez do ser humano diante dela sedimentando as relações de lealdade, troca e 

proteção de ambos os lados Souza (2013). 

Como análise de diversidade, considerando a variável de riqueza e 

abundância, percebe-se a presença de 47 indivíduos vegetais, divididos em 33 

famílias vegetais, na qual as mais citadas foram Curcubitaceae (12,12%), Malvaceae 

(9,09%) e Anacardiaceae (9,09%). 

Figura 4: Gráfico das famílias mais citadas nos Terreiros de Candomblé 

12,12%

9,09%

9,09%

6,06%

6,06%

6,06%

6,06%

6,06%

6,06%

6,06%

3,03%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%10,00%12,00%14,00%

Cucurbitaceae

Malvaceae

Anacardiaceae

Rosaceae

Solanaceae

Fabaceae.

Arecaceae

Asparagaceae

Poaceae

Dioscoreaceae

Demais famílias cada uma

 

   Fonte: o próprio autor 

 



37 
 

  

 

As possíveis substituições das plantas dependem diretamente da região, 

clima e orixá, visto que o próprio orixá determina a diversidade vegetal, portanto, não 

encontrando na região, a substituição é derivada da orientação do orixá.  

Para Botelho (2010, p.08), muitos vegetais nativos brasileiros foram 

incorporados em substituição aos africanos, para algumas espécies não havia 

similares, surgiu então a necessidade do intercâmbio entre os dois continentes. 

Porém, como o câmbio era, e é demorado, e dependendo da necessidade do 

trabalho, não havia este tempo disponível, houve a necessidade de substituição das 

plantas pela flora local, na qual contribuiu para o aumento do conhecimento vegetal 

na religião.  

Estes conhecimentos trouxeram maiores chances de sobrevivência da religião 

e maior agilidade nos trabalhos espirituais, como é enfatizado por Botelho (2010, p. 

08) os escravos auferiram com esse intercâmbio as folhas fundamentais para a 

permanência religiosa, e também assimilaram através de uma visão empírica e 

secular a flora nacional, ampliando ainda mais seus conhecimentos com mundo 

natural. Na ausência de algumas ervas de axé é necessário fazer a substituição por 

outras folhas.  

 

Já com a diversidade vegetal atendida, era necessário caracterizar o ritual e o 

seu manejo, onde na religião utiliza-se grandemente as folhas antes mesmo do 

início até o final da cerimonia como afirma Botelho (2010, p.03) antes mesmo das 

cerimônias, o ritual começa já na obtenção das folhas e no cuidado que se tem com 

elas. As folhas usadas no terreiro são adquiridas em sua maioria numa horta 

comunitária, onde vários outros terreiros além do pesquisado encontram as ervas 

necessárias. Percebe-se que a tradição exige um cuidado todo especial ao recolher 

as plantas.  

Verger (2005) também enfatiza que no candomblé as folhas possuem grande 

importância, principalmente no processo em que se realiza a iniciação e a cerimônia, 

na qual as pessoas tomam banho de certas plantas para ter esse  axé, essa força 

que está dentro das plantas.” 

 

Todo ritual do Candomblé começa com as folhas, na qual também feito com 

folhas secas, joga-se folhas em todo o chão do terreiro (BOTELHO, 2010, p.03): 
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Dentro do Candomblé, as folhas dos vegetais possuem grande importância, 

pois acredita-se ser a forma de ligação entre o mundo físico e espiritual, enfatizado 

por Botelho (2010, p. 06): 

 
Toda essa força vinda do axé das folhas facilita a incorporação 
mediúnica e também aumenta a saúde física e psíquica(..) É a força 
cósmica da natureza comandando a mente por intermédio dos 
aromas e princípios curativos das ervas, inclusive da descarga 
humana através dos banhos e defumações purificações purificadoras 
que recebem das matas os elementos primordiais dessas magias. 
Através dessa complexa mistura de forças e aroma provenientes das 
ervas, provoca-se uma harmonia de vibrações.  

 
Embora haja a grande influência vegetal nos cultos dos Candomblé, sendo 

estes vegetais determinados pelas entidades, as mesmas entidades apresentam 

aversão a determinadas espécies de plantas, aversão estas denominadas 

“quizilas”5, sendo caracterizada então, como “alergias” dos orixás, onde o indivíduo 

regido por aquele orixá não pode comer e nem tomar banho com aquela planta pois 

causam coceira por todo o corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 É representação de tabus alimentares dos orixás e proibições impostas a seus filhos a partir dos mitos 

africanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Este trabalho agrega informações que podem ser usufruídas por toda a 

comunidade, independente da religião, como afirma Prandi (2004) experimentar 

novos sentimentos e formas da religião, contudo, não significa necessariamente 

mudar de religião. 

Percebe-se nos resultados deste trabalho que as religiões de matrizes 

africanas são detentoras de um vasto conhecimento vegetal, transmitidos de 

geração em geração através da oralidade, mantendo assim vivas a vibração dos 

orixás, que são expressos através das plantas. 

Os vegetais identificados nas religiões de matrizes africanas, são 

considerados como vegetais endêmicos6, ou seja, facilmente encontrados na flora 

local, facilitando assim sua utilização, vegetais estes que são aplicados de diversas 

formas, derivado das diferentes formas de manejo, ditadas pelas entidades 

espirituais.  

Nos terreiros e tendas pesquisados percebe-se que a presença de vegetal 

apresenta-se de forma diversa, determinadas pela orientação das entidades 

espirituais, na qual seu objetivado pelo trabalho procurado, geralmente envolvendo 

trabalhos que melhorem a área financeiras e sentimental.  

A grande quantidade de vegetal apresentada nas religiões de matrizes 

africanas necessita de um cuidado, seja possuindo restrição religiosa ou para a 

própria alimentação e ornamentação, demonstrando assim a importância dos 

vegetais para as boas condições ambientais da comunidade num todo. 

Os conhecimentos vegetais podem ser compartilhados pela comunidade 

independente da religião e paradigmas religiosos, visto que os vegetais partilham as 

mesmas condições climáticas que os homens e animais, e uma boa relação entre o 

mundo animal e vegetal constitui a melhoria do bem comum:  a qualidade de vida de 

todos.  

                                                           
6 Indivíduos que nasceram ou estão restritos a certa região; diz-se da população, espécie ou 

organismo. 
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           Para a realização deste trabalho foram encontradas algumas dificuldades, 

como encontrar as tendas e terreiros, visto que apesar do método bola de neve, os 

terreiros e tendas não apresentaram identificação, ou seja, placa ou símbolos que 

identifique o local como sendo de culto afrodescendente. 

            Apesar da falta de identificação nos terreiros e tendas, Prandi (2004) enfatiza 

que está havendo crescimento do número de adeptos declarados do candomblé e 

da umbanda, que pode ser atribuído a duas fontes de variação; primeiro, a liberdade 

de crença no Brasil faria com que os adeptos do candomblé e umbanda, 

definitivamente se declarassem de religião afro-brasileira. 

              O número de seguidores aparentemente cresce, movido talvez pelo 

aumento da liberdade religiosa no País, devido a lei a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro 

de 1989, alterada pela Lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997, que considera crime a 

prática de discriminação ou preconceito contra religiões (BRASIL, 1997). 

           Mesmo com uma maior liberdade religiosa no cenário brasileiro, a grande 

maioria dos adeptos das religiões afrodescendentes ainda possuem receio em se 

expor, fato este enfatizado pelo senso de 2000 (IBGE) citado por Prandi (2004) na 

qual entre 2000 e 2010, a população sem religião em Mato Grosso do Sul passou de 

165.792 (7,98%) para 225.784 (9,22%), houve a denominação das pessoas de 

religiões afrodescendentes como ditas “pessoas sem religião”, pois o senso incumbe 

essas religiões dentro deste dado, visto que o dado demostra claramente o aumento 

das pessoas ditas evangélicas no qual no Censo anterior, era de 378.654 adeptos, 

já em 2010 passou a ser de 648.831, e o declínio das pessoas ditas católicas 

romanas, na qual em 2000, o percentual de católicos era 69,52%. Na década de 

1960, o catolicismo era quase a religião oficial, escolhida por 92,71% da população. 

            Com as constantes mudanças no cenário nacional referente aos temas 

religiosos, torna-se importante compreender a relação religiosa com essas 

mudanças como enfatizados nos trabalhos de Prandi (2005), que procura entender 

as religiões afro-brasileiras no contexto das novas demandas da sociedade 

moderna, analisando suas mudanças de concepção, valores e práticas rituais, ao 

longo das décadas. 
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            As atuais mudanças no cenário social nacional interferem diretamente nas 

formas de expressão dessas religiões e seus conhecimentos,e estas informações 

não podem ser perdido frente ao novos contextos.  

           Devido a este fator, a analise apresentada no trabalho referente a frequência 

vegetal utilizada demonstrou uma grande frequência contínua das citações vegetais, 

enfatizando assim o uso coeso de determinados vegetais, sendo eles importante na 

religião.  

         As partes vegetais utilizadas representaram um número pequeno considerando 

a imensidão de possibilidades de manejo, na qual Portugual (1987) enfatiza que o 

uso de folhas, sementes, raízes e frutos é por demais complexo, pois varia de 

região, e sobretudo o uso se amplia ou diminui de um terreiro para outro ou até 

mesmo se excluem, em se tratando de nações diferentes. Uma espécie de folha 

pode ser do Orixá Ogum, na Bahia, e a mesma folha, no Rio de Janeiro, pertencer 

ao Orixá Ogum. Seu uso varia também em relação ao que se chama no Brasil de 

nação, pois uma folha pode ser predileta de um deus, no candomblé Ketu, e ser 

rejeitada por todo povo Jeje.  
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APÊNDICE A  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntario, em uma pesquisa. Após ser esclarecido sobre as informações 

a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e 

a outra do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. 

Telefone para contato: (67)3437-3804 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Sou Ana Júlia Fernandes, estudante das Faculdades Magsul, aqui em Ponta Porã, e estou desenvolvendo um trabalho sobre 

o conhecimento popular sobre plantas em terreiros de religiões afrodescendentes, aqui na região de fronteira. O título do 

trabalho é: ”O uso vegetal em cultos afrodescendentes- um estudo de caso na fronteira Brasil- Paraguai”. 

O trabalho será apresentado na minha faculdade em meados de dezembro de 2017, como sendo meu Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) de Ciências Biológicas. Além de mim está envolvido no projeto o professor Sebastião Gabriel Chaves Maia, 

meu orientador. 

O que queremos com este trabalho é aprender com vocês sobre plantas usadas em cultos afrodescendentes. O nosso 

objetivo é estudar o conhecimento local sobre plantas. Mas para que este trabalho possa ser realizado e possamos conhecer 

mais sobre as plantas, gostaríamos de pedir autorização para visita-los, conversar sobre o conhecimento dessas plantas e 

tirar fotos dessas plantas e de vocês. A qualquer hora o senhor ou senhora pode parar nossa conversa e desistir de participar 

do trabalho, sem trazer nenhum prejuízo. É importante destacar que não temos nenhum objetivo financeiro e sua identidade 

será preservada. 

Entrevistado: Depois de saber sobre a pesquisa, de como será feita, do direito que tenho de não participar ou desistir dela 

sem prejuízo para mim e de como os resultados serão usados, eu concordo em participar desta pesquisa. 

 

Entrevistado 

 

 

Data: __:__:___ 

 

Entrevistador 

 

 

Ponta Porã-MS 
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APÊNDICE B 

FORMULÁRIO UTILIZADO NAS ENTREVISTA BOTÂNICA 

 

O USO VEGETAL EM CULTOS AFRODESCENDENTES- UM ESTUDO DE CASO NA FRONTEIRA BRASIL- PARAGUAI”. 

Informante: _________________ Data:________ Entrevista numero:__________ 

N Nome 

Popular 

Frequencia 

utilizada 

Parte 

utilizada 

Mode de 

Preparo 

Cargo 

Religião 

Armazenamento Entidade 

Espiritual 

Trabalhada 

Tempo 

na 

religi 

Ao 

Trabalho 

mais 

utilizados 

com 

essa 

planta 

01   ( ) Folha 

( ) Raiz 

( ) 

Caule 

( ) Flor 

( )Fruto 

( ) Infusão 

( ) Cozimento 

( ) Maceração 

( )______ 

 ( ) Sim 

( ) Não 

   

02   ( ) Folha 

( ) Raiz 

( ) 

Caule 

( ) Flor 

( )Fruto 

( ) Infusão 

() Cozimento 

( ) Maceração 

()______ 

 ( ) Sim 

( ) Não 

   

03   ( ) Folha 

( ) Raiz 

( ) 

Caule 

( ) Flor 

( )Fruto 

(  )Infusão 

 ( ) 

Cozimento 

( ) Maceração 

( )______ 

 ( ) Sim 

( ) Não 

   

04   ( ) Folha 

( ) Raiz 

( ) 

Caule 

( ) Flor 

( ) Fruto 

( ) Infusão 

( ) Cozimento 

(_) 

Maceração 

()______ 

 ( ) Sim 

( ) Não 

   

05   ( ) Folha 

( ) Raiz 

( ) 

Caule 

( ) Flor 

( ) Fruto 

( ) Infusão 

( ) Cozimento 

(_) 

Maceração 

()______ 

 ( ) Sim 

( ) Não 
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APÊNDICE C 

FORMULÁRIO UTILIZADO NA ENTREVISTA BOTÂNICA 

 

O USO VEGETAL EM CULTOS AFRODESCENDENTES- UM ESTUDO DE CASO NA FRONTEIRA 

BRASIL- PARAGUAI”. 

Informante: _________________ Data:________  

 

N Como aprendeu? Procura em livros 

e revistas 

maiores 

informações 

sobre a planta? 

Onde adquire 

essas plantas? 

Obs Extras 

01 ( ) Pais 

( ) Avós 

( ) Vizinhos 

( ) Sim 

( ) Não 

  

02 ( ) Pais 

( ) Avós 

( ) Vizinhos 

( ) Sim 

( ) Não 

  

03 ( ) Pais 

( ) Avós 

( ) Vizinhos 

( ) Sim 

( ) Não 

  

04 ( ) Pais 

( ) Avós 

( ) Vizinhos 

( ) Sim 

( ) Não 

  

05 ( ) Pais 

( ) Avós 

( ) Vizinhos 

( ) Sim 

( ) Não 
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APÊNDICE D 

FORMULÁRIO UTILIZADO NA CARACTERIZAÇÃO SÓCIOECONOMICA DA 

POPULAÇÃO 

 

O USO VEGETAL EM CULTOS AFRODESCENDENTES- UM ESTUDO DE CASO 

NA FRONTEIRA BRASIL- PARAGUAI”. 

Informante:_______________________ 

Terreiro Nome do 

informante 

Idade Sexo Numero 

de 

Filhos 

Orientação 

Sexual 

Renda 

Mensal 

da 

familia 

Estado 

Civil 

Profissão 

paralela 

Nivel de 

escolaridade 

          

          

          

          

 

Data:_____Entrevista numero:______ 
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ANEXOS 
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ANEXO A  

Figura 5- Foto de uma plantação particular na Umbanda 

 

                                                         Fonte: próprio autor 
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ANEXO B 

Figura 6- Foto de uma plantação particular no Candomblé 

 

Fonte: próprio autor 
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ANEXO C 

Figura 7- Foto do vegetal Jatropha gossypiifolia L. (Pinhão Roxo) citado na 
Umbanda 

 

 

Fonte: próprio autor 
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ANEXO D 

Figura 8- Foto do Caboclo (Uma das entidades cultuada na Umbanda) 
 
 
 

 
Fonte: próprio autor 
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ANEXO E 

Figura 9- Foto do Exu (Umas das entidades cultuadas no Candomblé) 
 

 
Fonte: próprio autor 

 
 


