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RESUMEN. Se hace una revisión sobre el uso de las plantas en las comunidades afrobrasileñas. Se realza 
la necesidad de interdisciplinaridad en estudios futuros. 
SUMMARY. "Refereiices for the Study of Ethiiobotany of the Cultural Descendants of African people in Brazil". 
A review is giveii on tlie use of plants by the afro-brazilian communities. Emphasis is placed in the interdisci- 
pliiiary iiature of future researclies in this subject. 

INTRoDu~~o  
O Brasil, como enfatizou Santos 1, é um país 

afro-luso-americano. Marcadamente africano pe- 
la profunda influencia que se pode sentir pela 
assimilaciio dos costumes, tradicoes, religiiio, 
culinária e folclore do negro que foi elemento 
base no desenvolvimento da econornia agrícola 
e minéria no periodo colonial e que imprimiu 
ao lorigo do  tempo as suas marcas no Brasil l. 

Visto esse fato por outro angulo, o negro fez 
fortemente sentir a sua influencia nos sistenias 
n~édicos tradicionais, lastreada por uma história 
empírica de corivívio com a natureza e os recur- 
sos que dela buscavam nas preparacks medica- 
mentosas, onde vegetais, minerais e animais se 
associavam. Em funciio disso registra-se uma 
l~istória botanica das trocas entre os povos afri- 
canos e os americanos. Kodrigues 2 foi um dos 
pesquisadores que discutiu sobre a predorni- 
nancia do  povo africano que veio para o Brasil 
na condi@o de escravo, de onde surgiu o ex- 
clusivisnio Sudanes e111 contraposiciio ao Banto 
defendido e propagado por pesquisadores di- 
versos. 

Segundo Ranios 3 a cultura Yoiubá forneceu 
un1 grande número de negros para o Brasil, ori- 
ginários da Costa dos Escravos. Muitos gs~ipos 
genericaniente conhecidos no Brasil por Nag6 

vieram do su1 e do centro do  Daomé (de onde 
provém a maior parte dos Nag6 brasileiros) e 
do sudoeste da Nigéria 1. Dos negros de origem 
Banto vieram populacoes do Congo, de Angola 
e Mocambique, que chegados no Brasil no pe- 
ríodo colonial foram localizados nos atuais esta- 
dos do Rio de Janeiro, Siio Paulo, Espírito Santo 
e Minas Gerais, enquanto os sudaneses (Jeje de 
Daomé e Nago), que incluíam os grupos da 
África Ocidental (Nigéria, Benim), foram instala- 
dos nas zonas urbanas das principais capitais 
do Norte e Nordeste do país, como Salvador e 
Recife 1,4. 

O candomblé, como um modelo de religiiio, 
congregaciio das sobrevivencias étnicas da Áfri- 
ca, encontrou no Brasil campo vasto para dis- 
seminaciio e reinterpretaciio de acordo com a 
regiiio em que se desenvolveu 5. A organizaciio 
dos modelos (nacoes) em funciio de similitudes 
lingüística permite apresentar o candomblé 
com o seguinte quadro: Naciio Ketu-nag6 (Yo- 
rubá), Naciio Jeexá ou Ijexá (Yorubá), Naciio Je- 
je (Fon), Naciio Angola (Banto), Nacao Congo 
(Banto), Naciio Angola-congo (Banto), Naciio de 
Caboclo (modelo afro-brasileiro) 5. Acrescente-se 
que a utilizaciio do bin6mio Jeje-nag6 (muito 
empregado por pesquisadores), figura-se como 
uma uniiio onde imperam motivos éticos e ri- 
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tualísticos como un1 candornblé dito ideal, mais 
próximo do "ideal africano" 5. 

Nesse sentido, as plantas envolverarn-se no 
processo como elementos essenciais 2 vida dos 
africanos no Novo Mundo. Determinados gru- 
pos de plantas, em especial as cultivadas, por 
sua estseita e antiga ligagao com o homeni, tem 
sido considerados como importantes indicado- 
res de culturas do passado. A rota de muitas 
dessas plantas do Ve1110 Mundo para o Novo 
Mundo tem sido tragada com base no seu tsans- 
porte por exploradores europeus 6. Na verdade, 
plantas amplamente cultivadas na atualidade ti- 
veram sua dispersiio realizada, a partir da sua 
pátria de origem, por exploradores e coloniza- 
dores, tendo isso sido acentuado nas viagens 
comerciais em busca de condimentos e espe- 
ciarias do Velho Mundo. Uma importante rota 
que tem sido negligenciada é a representada no 
comércio escravo 6, da África para os países do 
Novo Mundo. Com relagiio ao Brasil, que rece- 
beu uma grande quantidade de escravos, isto 
pode ser fortemerite verificado. 

Configurados em símbolos certos vegetais 
perdem suas características naturais, objetivas na 
vis5o do cientista, e ganham elementos divinos. 
Siio dramatizados em rituais e corporificados en1 
mitos ontológicos e cosrnológicos, e vivenciados 
na forma de preparados que visam uma expe- 
riencia mística, sagrada. A experiencia do sagra- 
do, induzida por psicotrópicos de origen1 vege- 
tal, conduz a um estado de bem-estar e de gra- 
ca, além de possuir inúmeras outras func6es. 

O uso de plantas no candomblé constitui, 
sem sombra de dúvidas, uma peculiasidade da 
vida social e religiosa das pessoas que se con- 
gregam nessas comunidades. Esse conhecimen- 
to em constante processo de reatualizagiio, rne- 
diante as tsansforrnac6es sociais e culturiis, en- 
contra-se socialmente difundido caracterizando, 
por exemplo, a medicina folclórica, complexo 
formado por diversas influencias, inclusive a 
africana. 

Embora o papel das plantas 110s rituais afro- 
brasileiros seja constantemente enfatizado por 
diversos estudiosos, pouco foi escrito e estuda- 
do de forma sistemática e direcionada para esse 
aspecto, cabendo destacar aqui o importante 
trabalho de Barros sobre a classificaciio dos ve- 
getais nas casas de santo jeje-nag6. 

Neste traballio apresenta-se urna breve revi- 
s5o sobre o estado atual de conlieciriiento dos 
estudos etriobot2nicos com comunidades afro- 
brasileiras, sern pretender riiaiores aprof~inda- 
riientos interpretativos. 

PLANTAS E AFRO-BUSILEIROS: MARCO E 
REFERENCIAL 

Coni o titulo "As eivas sagradas na urnban- 
da", José Sebastiao das Chagas Varella publicou, 
por volta dos anos 70, uma das itiais con~pletas 
obras de divulgaciio sobre as ervas dos orixás e 
seus preceitos rituais e rtiedicinais. Trata-se de 
um estudo onde, dentre as várias preocupag6es 
manifestadas pelo autor, se observa a aterig5o 
voltada para o acoplamento dos nomes verna- 
culares aos nomes latinos correspondentes, num 
verdadeiro esforco de catalogacao científica das 
plantas sagradas. Esta preocupa@o reflete a iin- 
portriricia que tem lugar o estabeleciriierito exa- 
to da identidade científica da eiva que se usa. 
Cada erva tem um significado, e entra nos pre- 
parados litúrgicos e medicinais de acordo con1 
as relagoes míticas, seguindo toda uma orienta- 
@O prévia que determina o sucesso do preparo. 

Na obra citada, o autor reiaciona aproxinia- 
damente 499 nomes populares, sinonimizando- 
os em algumas ocasioes, e atribuindo, quarido 
possível, o nome científico que conseguiu loca- 
lizar. Entretanto, as fontes documentais, ou os 
tneios que Varella 8 utilizou para estabelecer o 
binoniio científico nao s5o relatados eni nenhu- 
rna parte do livro, com excec5o a unia alusao a 
Flora Brasiliensis, de ~Martius. Com isso, sob o 
ponto de vista botanico, o estudo terri muitas li- 
mitacoes taxonomicas, nomenclakirais e concei- 
tuais. Muitas vezes, no curso da obra, o autor 
deixa entrever um total desconhecimento de 
conceitos taxon6micos, particularmente o de es- 
pécie. Ao lado dessas questoes, no seu valor 
prático e religioso, a obra caracteriza-se por 
unla enol~ne contribuicao sisteniatizada do con- 
hecimento até aquela época aniplaniente disper- 
so das plantas rituais e iiiediciriais. 

Embora a maior parte da pesquisa de Varella 
8 tenha sido efetuada no Rio de Janeiro, diver- 
sas inforniagoes recolhidas de outsos estados do 
Brasil fora~n acrescentadas 3 obra, com o evi- 
dente intuito de fornecer um rnaior número de 
informagoes sobre as aplicacoes das plantas. Em 
decorrericia, o seu valor excede os limites do re- 
gional, sendo aqui a liniitac50 apenas ta~ononii- 
ca. Conforme enfase de alguns autores, urna 
niesnia espécie pode receber diferentes nomes 
populares de acordo con1 a regiiio do país. ou o 
contrário. diferentes espécies con1 diferentes 
propriedacles (iiiediciriais ou tóxicas), poden1 
ser conliecidas pelo niesiiio vernáculo. Relala- 
se, corno exeniplo, o caso cla "inanjerona"; se- 
gundo levantainento na literatura, o Iioiiie é 
aplicado a duas espécies: O I ~ ~ L L ~ L U I I I  t)~-jo~-utla 
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L. e illcrjorr.l)líi hortensis L. Eiii I>erri;iiiibiico, 
conliece-se pelo iiiesiiio noiiie Ocit~rut?~ crtllrti- 
cotlirttr L. 9 Uni dos grandes probleiiias no cstii- 
do das "eivas sagradas" le111 sido justaiiierite es- 
te. Geraliiiente os relatos de que se dispoe 
atiialiriente sao precários, justificado pelo fato 
que os autores desses relatos, 1150 serido botani- 
cos, procederani a identificacao científica pela 
"coincidencia vernacular", ou seja, de posse do 
noiiie popular procurararn relacionar auavés da 
literatura o rioiiie científico correspondente, seiii 
qiie a planta tenha passado por un1 estudo sé- 
rio nas niaos de taxonoiiiistas. 

Uni dos inforniantes de Varella 8, residente 
no Rio de Ja~ieiro, foi o senlior Francisco Gon- 
calves da Silva, o "Chico Birosca", que deu ao 
trabalho urna expressiva contribuicao. Assiiri se 
expressa o autor ao referir-se ao amigo: "Chico 
Bitvsca ". upesat- de horlier~i de condicao modes- 
ta e lzhtador fktigado pela sorte, dh-se ao luxo 
de ter ?za cabeca urna etiorr,zidade de classijica- 
c6es cietztíjlcas que, ao exp6-las, deixou-me esta- 
rrecido. Dello-lhe vhrias detzominacoes botdni- 
cas: mal-rne-que?- de 0.xt~m: Vadelia pekidosa - 
De catzdolle (sic), o guaco: niikania guaco - 

IVilld. (Sic) cr cqfemt~a: uetvtria condesutu - Ba- 
ker (sic), eput-a rzño ir rna& adiante, deixou-me 
cuwado de ggrntád2o ao apresentar-me un-1 jor- 
rnoso exernplar de sterculia actirrzirlata -Palis 
(sicj e. p a s e  de joell?os, ?tia?-aoilhado diante'de 
tulla jouem r?.iirtdcea . calistemu?n foenicus - 
i21arti.u~ (sic). planta votiua de nossopai Oxalá. 

Muito valiosa essa indicaciio, aparenteiiierite 
simples agradecimento pessoal, indica o aspecto 
nietodológico sobre o qual a obra foi assentada: 
nos relatos de uin fillio de Ossaim que guardava 
na trieiiiória uma série de nomes científicos. Se- 
rá que esses nornes eram corretamente aplica- 
dos? Provavelnie~ite, pois o senlior "Chico Biros- 
ca" foi iiiateiro do Jardiiii Botanico do Rio cle Ja- 
~ieiro, urii~ido o seu traba1110 ao i~iteresse das er- 
vas coiiio sacerdote. No contato con1 diferentes 
pesquisadores obvianiente memorizou as plari- 
tas e os nonies científicos a elas aplicados. Nas 
citasoes de Varella 8, fica evidente que alguns 
dos norries obtidos partirani de uiria fonte oral, 
iiiiia vez que forani escritos como proriuricia- 
dos. Urii gi-~ipo de botiiriicos lo, tenclo como iii- 
foriiiante o niesriio "Chico Birosca", desen\fol- 
veu u111 estudo etnobota~iico sobre as plantas 
utilizadas nos rituais afro-brasileiros praticaclos 
no Rio de Janeiro. Citaiii 51 espkcies. grupanclo- 
as por seus noiiies ~~ulgares. Coiiiparando os 
infornies de Varella 8 con1 o de Guedes et al. i n ,  

é possível reconliecei. u111 conjunto coni~~in e le- 

gitiiiiai. alguiiias tlas ciiacoes clo pririieiro autor. 
Esforyo seiiielliaritc ao cle Varella 8 foi feito 

por Portugal 11 c Silva 12 que, segciinclo o iiies- 
iiio plano geral cle organizacao dos claclos, citaiii 
dezerias de verriáculos, sLia aplical>ilidacle e o 
binoinio científico, quanclo foi possível a sua lo- 
caliza@~. Diferente do encontrado eiii Varella 8, 
1150 existe qualquer indicagao que sugira a fonte 
dos nomes latinos empregados profiisaiiierite 
nos textos. Comparando-se as iriforniacoes de 
Varella 8 e Portugal N ,  nao é difícil constatar 
unia similitude de estilo, ortografia e mesnio de 
conteúdo. O fato é que diversas obras de divul- 
gacao se apoiani no conteúdo clacluelas publica- 
coes. U~ria peculiaridade no trabalho de Silva 12, 

nao notada ou aperias levemente abordada eni 
relacao aos outros trabalhos, é a abundancia de 
nomes latinos nao reconl.iecidos pelos comenta- 
dores citados e mais: apresenta uiii ensaio de 
classificacao erva-orixás e as finalidades das 
plantas nos ritos dedicados 2s suas diviridades. 

Outras obras de divulgacao, algunias sern se 
deterem especificamente no tema, oferecem aos 
leitores uma grande qua~itidade de riomes de 
plantas, suas aplicacoes fitoterápicas 13 e ritualís- 
ticas 14,15. Nesses trabalhos, sao indicaelos recei- 
vas de banhos aromáticos, para diferentes fins, 
conio descarregar eriergias ofensivas, abrir os 
caminhos, trazer felicidade, atrair fortuna, boa 
sorte, ou nos ritos de iiiiciagiio ao culto dos ori- 
xás. A obra de Ribeiro 13 preconiza "as ervas sa- 
gradas" para fins medicinais, fornecendo dados 
rnorfológicos das plantas, seiis nonies populares 
e indicacoes terapeuticas. 

Nas obras de cunho aritropolób' 'ICO ou etno- 
gráfico, de oride provém grande parte das infor- 
macoes atual~nente disponíveis, alguns autores 
reconhecem a importancia das plantas nos siste- 
mas religiosos afro-brasileiros. Pereira 16, no seu 
estudo etnográfico sobre a Casa elas Minas, culto 
de origem Daonieana praticado no Maranhiio, 
refere-se oportunamente ao papel das plantas e 
sua dinamica na vida e religiiio clos descenden- 
tes culturais do africano. Menciona as virtudes 
iiiágicas de alguns vegetais e sua funcao purifi- 
caclora e propiciatória. Partinclo desse aspecto, 
destaca a cajazeira corno árvore sagrada, que se 
circuriscreve na vida religiosa da Casa das Minas 
como uma das mais expressivas plantas na fito- 
latria mina-jeje. Pertericente ao genero Spondius 
(.Ariacardiaceae), conforrrie aponta o autor, a ca- 
jazeira é útil tanto na medicina quanto na litur- 
gia. Suas foll-ias silo espall-iaclas no chao do pegi 
erii situacoes especiais, da iiiesma forma que 
outras plantas em diferentes locais. Ein Iiecife- 
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PE, por exemplo, o mesmo uso se faz das folhas 
do lacre (Viswzia guianensis (Aublet) Choisy) e 
da canela (Cinnamomum zeylanicurn Ness). 
Outras espécies sao referidas pelo autor, como 
o beijoeiro (Panphilia aurea M.) e o cróton 
(Cordiaceum variegatum Blume), sendo ambas 
de fundo sagrado, exercendo diversos papéis. 
Pereira 16 parece ter buscado os nomes no Di- 
cionário das plantas úteis do  Brasil e das exóti- 
cas cultivadas, elaborado por Pio Co~rea 17. 

Ferreti 18 retoma o assunto no seu livro dedi- 
cado 2 etnografia religiosa da Casa das Minas. 
Reforcando os comentários de Pereira 16, discute 
o significado de determinadas plantas, como a 
cajazeira, e os preparados litúrgicos e medici- 
nais nos quais se faz uso de plantas. Segundo 
ele, é costume das pessoas das Casa das Minas 
banharem-se com ervas antes de festas, para pu- 
rificarem o corpo, valendo-se, para tal, de dife- 
rentes plantas. Além disso, entram no preparo 
das tradicionais garrafadas, de uso muito vulga- 
rizado nos cultos afro-brasileiros. Diferente do 
comentador anterior, Ferreti 18 nao cita os no- 
nies científicos das plantas que refere, empre- 
gando, contudo, profusamente, os vernáculos 
pelos quais as mesmas s5o conhecidas e empre- 
gadas. Informa o autor nao ser de costume falar 
de plantas e remédios na Casa das Minas, por se 
tratar de "um dos segredos do  culto". Esta é 
uma verdade que se estende de maneira geral a 
todos os cultos afro-brasileiros, onde se pode 
ouvir em certas ocasiks que "o segredo das er- 
vas é o segredo do  próprio candomblé". Na Ca- 
sa das Minas, planta tambéni importante é o 
pinhao branco que foi assentado para o vodun 
Acossi. Tentou-se plantar a gameleira, árvore da 
divindade fitomorfa Loco, ou Iroko para os yo- 
rubás, mas esta nao conseguiu medrar 18. Dentre 
as plantas citadas pelo autor, as aromáticas, co~i-  
sideradas por alguns as mais auteriticamente 
místicas, sao niuito indicadas nos preparados da 
Casa das Minas, como o alecrim, pau d'angola, 
catinga de mulata, oriza, patchuli, nianjerona, 
manjericao entre outras. Corn tais plantas sao 
lavados objetos e colares rituais e preparados os 
tradicionais banhos de cheiro. 

Tratamento senielhatite ao de Pereira 16 e Fe- 
rreti l*, é O de Motta 19, ao referir-se a alguinas 
das plantas enipregadas no Sítio do Pai Adao, 
candoniblé de tradicao nag6 existente eni Reci- 
fe-PE. O rito do arnaci, objeto da atencio do au- 
tor, é visto corno unia terapia que proporciona a 
criaciio de ví~iculos entre iniciado e sua enlio 
nova família ritiial. Vistas por esse angula, as er- 
vas que entrarii na C O I I ~ ~ O S I ~ ; ~ ~  desses ariiacis 

adquireni uma fúnsao afetiva bem pronunciada, 
ao lacio da terapeutica que Ilie é indissociável. 
Corno o próprio autor ressalta, nao era do seu 
objetivo realizar iim traba1110 etnobotanico, e as- 
sim as suas citacoes liniitam-se aos nonies po- 
pulares. 

Outros estudiosos dos sistemas religiosos 
afro-brasileiros enfocaram o assunto. Por algu- 
mas vezes o pesquisador frances Roger Bastide, 
nas décadas de 50 e 60, exortou os pesquisado- 
res brasileiros a empreendereni um estudo siste- 
mático sobre os vegetais enipregados nos can- 
domblés 7, como o fez Cabrera 20 tratando dos 
cultos afro-cubanos. Bastide zl,  em unla das suas 
mais conhecidas obras, oferece unia breve rela- 
@o de plantas com suas respectivas identifica- 
c6es. Contudo, essas identificasoes foram pro- 
cessadas através da literatura, corn alguns equí- 
vocos nomenclaturais e ortográficos. Cascudo 22 

menciona as espécies, sem referir a origen1 das 
identificagoes, que integram a farmacopéia do 
catimbó, das quais se faz chás, infusoes, cata- 
plasmas, beberagens, xaropes etc. Do conjunto 
das 44 espécies que considera as mais comu- 
mente ernpregadas no catimbó, as aromáticas 
s5o reportadas como as mais adequadas para o 
preparo dos banhos de cheiro, en1 ciija conipo- 
sic20 entram sete plantas: arruda, alecrim, rnan- 
jericao, malva rosa , malva branca, manjerona e 
vassourinha. 

Cacciatore 23 no seu dicionário dos cultos 
afro-brasileiros, arrola entre os verbetes aproxi- 
madamente 241 nomes populares de plantas as- 
sociadas aos cultos mágico-religiosos afro-brasi- 
leiros. A autora aponta de quando em quando a 
identidade botanica das plantas, mas de forma 
muito precária. Pode ser isso o reflexo do fato 
observado por Pires & Andrade 2 sobre a falta 
de preocupaciio taxon6mica evidente eiii niuitas 
pesquisas. A esse respeito, Canlargo 25 destaca a 
importancia da identificaciio botanica para que 
se assegurem outras abordagens que riecessitam 
de dados fidedignps. 

Urri novo sumo se fez sentir nas pesquisas 
etnobot21iicas de plantas riaiais, pelo crescente 
reconheciniento da taxononiia vegetal na solu- 
@o de equívocos nomenclaturais e de identifi- 
c a @ ~ .  Nesse sentido, Figueiredo 26, estudando 
as plantas utilizadas nas religioes mediúnicas em 
Belénl-PA, enumera a designaciio científica das 
espécies coiii base na consulta 5 especialistas 
erri taxoriomia. Camargo 27, uma das mais profí- 
cuas persquisadoras da área, considera o papel 
de certas espécies nuiiia perspectiva etnofi ~rn ia-  
cobota~iica, fornecendo dados inorfológicos e 



acta farniacéutica boriaererise -vol. 18 no 4 - año 1999 

vernaculares de: Lantana camara L. (cambará 
vermelho), Dieffenbachia picta (Lodd.) Schott, 
D. seguine (Jacq.) Schott (comigo-ninguém-po- 
de), Ageratum conyzoides L. (erva-de-Siio Joiio), 
Kalanchoe brasiliensis Camb. (folha-da-costa), 
Nicotiana tabacum L. (fumo), Ficus doliaria 
Mart. (gameleira), Petiveria alliacea L. (guiné), 
Mimosa hostilis Benth. (juremal, Bixa orellana 
L. (urucum), Rosmarinus officinalis L. (alecrim), 
Ruta graveolens L. (arruda), Mangifera indica L. 
(mangueira), Ocimum spp. (manjericiio), Origa- 
num majorana L. (manjerona), Vitex agnus-cas- 
tus L. (pau-de-angola), Coleus barbatus Benth. 
(tapete-de-oxalá), Elaeis guineensis Jacq. (den- 
dezeiro), Cola acuminata Schott & Endl. (obi) e 
Xylopia aethiopica A. Rich. (pimenta-da-costa). 

Em um outro trabalho, Camargo 28, centran- 
d o  seu estudo em Cola acuminata Schott & 
Endl., Mimosa hostilis Benth. e Nicotiana taba- 
cum L., estuda o papel dessas espécies em fun- 
ciio dos componentes psicoativos que encerram 
e que se relacionam com o comportamento co- 
letivo ou individual dos fiéis, frente a outros es- 
tímulos em determinadas situacoes requeridas 
pelos ritos. A autora, com o mesmo pensamen- 
to de elucidaciio de binomios e participaciio das 
plantas nos ritos, suscita novas interpretacoes ao 
discutir a identidade das plantas conhecidas nos 
cultos como "mirra", "incenso" e "estoraque" 29; 

posteriormente, contribui para o conhecimento 
etnobotanico das plantas condimentícias, que 
desempenham importante papel na culinária ri- 
tual afro-brasileira 25. Neste último trabalho, é 
ainda discutido o problema do  transporte de es- 
pécies entre os continentes e as transformacoes 
e adaptacoes sofridas na utilizaciio ritual de es- 
pécies brasileiras. Em trabalho recente, Camargo 
30 estuda a trajetória histórico-geográfica das 
plantas empregadas em rituais dos cultos afro- 
brasileiros, levando en1 coiisideraciio as relacoes 
interculturais envolverido Portugal, África e paí- 
ses da Aniérica Latina. Seguindo o mesnio es- 
quema metodológico dos seus trabalhos anterio- 
res, a autora exemplifica o fato das uocas rela- 
cionadas corn as plantas nas seguintes espécies: 
Arachis hypogaea L. (amendoimj, Cinnarno- 
l t~u fn  zeylanicum Ness. e C. cassia (Ness.) Blu- 
me (canelas), Dieffelzbachiapicta (Lodd.) Schott 
e D. seguine (Jacq.) Schott (comigo-ning~iéin-po- 
de), Ocifiiur?z gratissi~nu)?i L. (estoraque), Cassia 
occidentalis L. Cfedegoso), Jatropha cut-cas L. 
(pinhiio) e Datz~t-a suaueolens Humb. (troinbe- 
tinha). 

Sem propriarnente deter-se numa análise for- 
mal etnobotanica, Barros OCUPOU-se de forma 

muito original, da classificaciio dos vegetais no 
candomblé jeje-nago. Este trabalho, resultante 
de sua tese de doutoramento defendida em 
1983, objetivou a elaboraciio do modelo de clas- 
sificaciio dos vegetais por essas comunidades 
religiosas, focalizando a relaciio homemhegetal. 
O autor arrola algumas dezenas de espécies que 
coletou e procedeu a identificaciio mediante a 
consulta a especialistas, montando sua própria 
coleciio. O trabalho, dentro da abordagem pre- 
tendida, abriu os caminhos para uma explora- 
ciio sistematizada da relaciio homemhegetal 
nos sistemas afro-brasileiros. Estudo semelhante 
fez Voeks 31 sobre a classificaciio de plantas me- 
dicinais no candomblé. 

Outro pesquisador que se voltou para o pro- 
blema foi o alemiio Hubert Fichte, estudioso 
das culturas afro-americanas. No seu trabalho 
sobre as plantas da Casa das Minas, Fichte 32 CO- 
menta o papel das plantas e seus usos, forne- 
cendo uma lista de espécies identificadas com a 
colaboraciio da Profa. Terezinha de Jesus Almei- 
da Silva Rego, da Universidade Federal do Ma- 
ranhiio, complementadas com consultas 2 já ci- 
tada obra de Pio Correa 17. Posteriormente, de- 
vota sua atenciio para o "abó", bebida ritual uti- 
lizada em candomblés Ketu, Angola, Jeje e Na- 
go, para um condicionamento do  transe 33. Em 
candomblés de tradiciio Ketu, se faz uso de uma 
bebida, "ayuasca", para que o neófito fique tran- 
qüilo, controlando suas emocoes para suportar 
o período de reclusiio 30. 

De origem botanica, as publicacoes siio ain- 
da mais escassas. Guedes et al. 10, em um estu- 
do exploratório, referem 51 espécies emprega- 
das nos cultos do Rio de Janeiro. Pires & Andra- 
de S ,  detiveram sua atengiio 2s 10 espécies mais 
freqüentemente conhecidas e utilizadas nos 
banhos e amacis em cultos praticados em Reci- 
fe-PE, onde fornecem descricoes, origem, no- 
mes populares e comentários sobre: Petivena 
alliacea L. (tipim ou guiné), Vismia guianensis 
(Aublet) Choisy (lacre), Jatropha gossypiifolia L. 
(pinhiio-roxo), Vitex agnus-castus L. (liamba ou 
erva-de-caboclo), Aeolanthus suavis Mart. (sic) 
(macassá), Ocimum basilicum L. (manjericiio), 
O. gratissimum L. (alfavaca de caboclo), Rosma- 
rinus officinalis L. (alecrim), Sanseviena zeyla- 
nica Willd. (espada-de-Sao Jorge) e Alpinia spe- 
ciosa Schum. (colonia). Ainda em Pernambuco, 
Silva 34 estudou as plantas utilizadas na orna- 
mentaciio das casas de culto em Olinda e Recife 
e no preparo das diferentes beberagens. Arrola 
65 nomes, identificados através da literatura, de- 
tendo atenciio mais acurada somente para aque- 
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las espécies que obtiveram um percentual de ci- 
taciio superior a 70%, e que foram identificadas 
após análise de exsicatas. Consta entre as plan- 
tas analisadas pela autora, a Mimosa tenuzjlora 
Willd. (= Mimosa hostilis Benth.) (jurema), uma 
das mais importantes plantas utilizadas nos can- 
domblés que vivenciam o culto da jurema e que 
se torna elemento central no acontecer das prá- 
ticas. Van Den Berg 35 cita 126 espécies, distri- 
buidas em 56 famílias, de plantas reconhecidas 
ou confirmadas para a Casa das Minas. A autora 
discute problemas taxonomicos relacionados a 
alguns casos, confrontando seus dados com os 
informes de outros autores. 

Diferente abordagem, aliando um estudo 
comparativo sobre o uso de plantas pelos yom- 
bás, tanto na Africa quanto no Brasil, pode ser 
vista nos trabalhos de Anthony 3637 e Verger & 
Anthony 38,39.40, no caso das plantas utilizadas no 
preparo de remédios para induzir a calma, forta- 
lecer memória, e como tonificantes e estimulan- 
tes. Em se tratando das plantas indicadas para 
fortalecer a memória, Verger & Anthony 38 obti- 
veram, a partir de informantes, 35 receitas desti- 
nadas a dar forca 5 memória, que objetivam 
perpetuar o saber que encontra na oralidade a 
sua forma de transmissiio. Nesses trabalhos, os 
autores também enfocam a nociio de remédio e 
as plantas que silo usadas no preparo destes em 
funciio do contexto das práticas rituais, levando 
em conta as influencias interculturais. 

Estudos contendo Iistagens de espécies e 
considerando o emprego de plantas e a relacao 
com as representacoes de doenca e cura, nos 
seus aspectos teraguticos e litúrgicos, também 
podem ser registrados 9. 41. 42. 43. Tais trabalhos 
tambén~ fornecem informac6es sobre a partici- 
paciio de algumas plantas em determinados ri- 
tos, discutindo aspectos farmacológicos ielacio- 
nados ao princípio ativo que possuem e o com- 
portamento coletivo e individual das pessoas 
após o seu uso. 

CONSWERA~OES FINAIS 
A rnaioria da produgiio aqui focalizada, rela- 

cionado aos sistemas de crencas afro-brasileir os, 
revela um grande interese pelo uso sin~bólico e 
medicinal das plantas inseridas nesses sistemas 
Verifica-se, do  inesrrio modo, unia grande in- 
consistencia taxonomica noiteando as aborda- 
gens Escieveu Caniargo 2' que "Sotilerzte atraués 
dn trotiletlclutrrrcr c~erzt[fica Cpossíuel Z Z L I ~ I  levatt- 
tntlreirto b ~ b h o g r ~ f k o  quepet-rirlta cot?hecer e re- 
corrhecer plczritm r7turrz.s 110  tet?rpo e 110 espaco 

Dessn Jot-ma, trnball?os que etruoli!nrir ett 1060th- 
nica, sejan! quais foretti suas ittlplicac6es cciltu- 
rais. deuem ser ussessomdos por especialistn.~ eitl 
taxorzonzia vegetal, a firn de que as notnet?clnt~~- 
rus cientz;ficas aprese?ztndas nao trzlgat?z dtividns 
aqueles que delas se utilizanr pnru outros estu- 
dos". 

Acrescente-se que essa deve ser unia preo- 
cupaciio niio só daqueles que se envolvam eni 
trabalhos de etnobotanica, mas de todos aque- 
les que estudam plantas nuriia perspectiva cul- 
tural. Em certa ocasiiio escreveu-se sobre o as- 
sunto: "O comum da nzaioria dos registros @- 
tuados (. . .) é a sua incorzsist~ncia taxorz6mica, 
demonstrando pouca preocupacao com Liriz du- 
do de extrema relevhncia para a co.mpreerzsÜo 
das relacoes interculturais. Geralmente, os no- 
mes cientzflcos relatados fomnz obtidos com base 
rzo nome vulgar da planta, citado pelos injor- 
mantes e posteriomzente confrontando con? a li- 
teratura, para o registro do nome cientflco co- 
vespondente. É preciso notar que, do ponto de 
vista bothnico, informac6es obtidas por esse 
meio nao possuenz grande valor cientz;fko, urna 
vez que unza rnesma espécie pode receber diver- 
sas denominacoes populares a depender da re- 
gido do Brasil, ou mesmo u m  notne vulgar estar 
relacionado a várias espécies. c...) CientiJica- 
mente, os passos corretos para a ident flcacdo de 
uvza espécie consistem na coleta da planta pelo 
pesquisador e o seu encaminhamento a zLm bo- 
thzico tmonomista (. . .) 9 

O fato de existir diversas inforniac6es obti- 
das em diferentes realidades culturais, o ele- 
mento de aproximaciio para interpretagoes so- 
ciológicas, antropológicas, botanicas e etnoboti- 
nicas, seria, sem sombra de dúvidas, o noirie 
científico correto das plantas utilizadas e conlie- 
cidas. Esse papel de ligacao do  nome científico 
é clevido, principalmente, ao seu valor de predi- 
@o, permitindo recuperar todo um conjunto de 
iriformacoes ligadas a ele. 'Essa in.ori?zacüo 710s 
petrnite corrzpreender a diversidude de plulztcrs 
conhecidas por um mesttzo notve uulga?; sewr, 
cotrtudo, corresponder ao nzesmo tzome cient@- 
co. Isto se explicapelojirto de certos vegetais nao 
serem erzcontrados enz outlws regioes, m m  ape- 
llas etiz seusprópnos locnis de origem. Nestes crc- 
sos ocorrenz as substitz~ic6es por sncedhneos, cu- 
jas cr~t~cterísticas se aproxitvza~ir, de jbrnirr a 
permitir desettlpenhnr as mesmas fu~zc6es reque- 
ridas pelos t7tunisf' 27.  

Só unia atenga0 dacla a obgiigao desse tipo 
de inforn~agio é que serao \.iabilizaclos estuclos 
que visein coiiiprovai, por exeiiiplo, os efeitos 
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as plantas pelos seus usuários. Nao uni aprofundaniento bo ta~~ico ,  mas 1ia0 despre- 

obstante abordando elementos culturais que  ando a identidade das plantas que iliteragem 

surgem da interacao culturas/plantas, as pesqui- biologicamente, socialmente e culturalmente 

sas futuras devem orientar-se na busca de unya com 0 ser humano. 

abordagem mais "vegetalista", nao pretendendo 
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