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No candomblé os vegetais são importantes elos simbólicos de conexão com o divino, 
sendo seu uso atribuído de forma específica ao culto dos Orixás. Nesse sentido, as 
plantas desempenham um papel preponderante no cotidiano ritualístico dos terreiros 
de candomblé. É conferida a planta o poder vinculante do Axé (força primordial que 
promove os acontecimentos religiosos), representando o resgate mítico e simbólico 
das florestas sagradas africanas. O objetivo desse trabalho foi investigar o uso de 
árvores frutíferas no cotidiano do culto e sua relação com o sagrado na manutenção 
das práticas rituais em casas de candomblé de Ketu no estado do Rio de Janeiro: Ilé 
Asé Atará Magbá em Duque de Caxias, Ilé Oba N’la no Rio de Janeiro e Egbe Ilé Iya 
Omidaye Asé Obalayo em São Gonçalo. Foram realizadas entrevistas livres e 
semiestruturadas com as Yalorixás responsáveis pelas casas de candomblé. Os frutos 
apresentam distintos usos na prática religiosa dos terreiros e podem estar relacionados 
ao uso alimentício-ritual, sendo empregados no preparo de oferendas para os Orixás. 
O coco (Cocos nucifera L. - Arecaceae), por exemplo, é usado para fazer o axoxô, 
comida ofertada ao Orixá Oxossi. Outro aspecto do uso das frutas no culto está 
relacionado aos interditos alimentares, ou seja, as denominadas quizilas, sendo essas 
entendidas como tudo aquilo que o Orixá rejeita. O fruto que mais representa essa 
relação com o simbolismo de repulsa é a tangerina (Citrus reticulata Blanco. - 
Rutaceae), considerada um tabu dentro no candomblé por não atrair o axé. Alguns 
frutos estão presentes no preparo do àgbo (infusão preparada com parte dos vegetais 
sagrados para os banhos dos iniciados), como o jenipapo (Genipa americana L. - 
Rubiaceae), árvore ligada ao Orixá Obaluaiê. Seu uso está relacionado em manter o 
ikú (a morte) afastado da vida dos iniciados no culto aos Orixás. Árvores frutíferas 
podem fornecer outras partes além do fruto para a prática religiosa, como a goiabeira 
(Psidium guajava L. – Myrtaceae), na qual a partir de seus galhos é confeccionado 
um instrumento litúrgico essencial ao culto, o akidavi, varetas utilizadas para tocar os 
atabaques e invocar os Orixás. O uso de árvores frutíferas se destaca no candomblé 
em situações distintas nas práticas religiosas, revelando hábitos e costumes das 
comunidades dos terreiros. Além disso, evidenciam a estreita relação que os Orixás 
exercem com os vegetais. 
 


