
Etnobotânica de Plantas Mágico-religiosas Utilizadas no Povoado Mussuca,
comunidade Quilombola em Laranjeiras (SE).

Ingrid Mendes Guimarães & Myrna Landim

Centro de Ciências Biológicas e Saúde – UFS, Departamento de Biologia, Laboratório
de Ecologia Vegetal, São Cristóvão, SE, Brasil. mgingrid@gmail.com

A presença de plantas na medicina popular não se restringe apenas nos usos
fitoterápicos, elas estão presentes também em rituais de cura de caráter mágico-
religioso. Na Mussuca, comunidade Quilombola em Laranjeiras (SE), estes rituais são
praticados por especialistas, que são localmente conhecidos e se auto-denominam como
rezadores ou rezadeiras, xangozeiros ou xangozeiras. O método utilizado para a
identificação dos especialistas na comunidade foi o da Bola-de-neve, sendo
entrevistados sete deles. As entrevistas foram do tipo semi-estruturadas e as plantas
citadas foram coletadas através de turnê-guiadas com cada um dos especialistas. As
plantas mágico-religiosas, utilizadas por eles nos rituais, estão relacionadas com curas
de doenças materiais e espirituais (de caráter cultural), como “mau-olhado”,
“macumba”, “espinhela caída”. A estas plantas são atribuídos poderes sobrenaturais
e/ou mágicos que as tornam capazes de curar enfermidades e proteger contra males. As
formas de manipulação registradas foram benzeduras/rezas, banhos, amuletos, chás e
cachaças. No universo mágico e simbólico das práticas de cura do povoado foram
citadas 49 plantas mágico-religiosas, distribuídas em 29 famílias e 29 gêneros. A
família que apresentou maior representatividade de plantas mágico-religiosas foi
Lamiaceae com quatro espécies e o gênero foi Allium (Alliaceae) com três espécies. As
espécies mais citadas foram, Scoparia dulcis L. (Plantaginaceae), a Vassourinha e
Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae), o Pinhão Roxo. Ambas são utilizadas
principalmente em rezas/benzenções. As plantas mágico-religiosas são coletadas em
terrenos baldios, beiras de estradas e em uma área remanescente de Mata Atlântica,
próxima ao povoado, caracterizando-se como espécies espontâneas e/ou ruderais e
nativas. Porém, somente uma especialista coleta as plantas no fragmento de Mata
Atlântica, conhecido localmente por “mata”. A folha foi a parte da planta mais citada
para as manipulações. Os resultados demontraram que na comunidade a utilização de
plantas de caráter mágico-religioso em rituais de cura está mais presente na religião do
Candomblé do que no Catolicismo e que a maioria dos especialistas entrevistados não
faz uso das espécies mágico-religiosas nativas da área de Mata Atlântica.
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