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As religiões de matrizes africanas empregam em seus rituais uma grande variedade de 
vegetais, com diferentes formas de uso, sendo esses conhecimentos botânicos 
transmitidos de geração em geração através da oralidade. O objetivo de nosso trabalho 
foi identificar os vegetais, sua frequência de uso e consequente importância religiosa 
em cultos de três terreiros de Umbanda e dois de Candomblé, na cidade de Ponta 
Porã, fronteira Brasil e Paraguai. Foi aplicado um questionário etnodirigido a um 
grupo de cinco pessoas, visando avaliar o número de vezes que cada planta era citada. 
No cálculo da frequência, consideramos o número de citações pelo número total de 
registros, tanto nas entrevistas no conjunto dos terreiros, quanto isoladamente nos 
terreiros de cada religião. As espécies vegetais se distribuíram em 43 famílias, sendo 
Malvaceae (7,9%), Anacardiaceae (6,5%), Crassulaceae (6,1%) e Lauraceae (5,6%) as 
mais citadas. Segundo o manejo vegetal, foram citadas 68 espécies, sendo Ocimum 
basilicum L. (4,9%) (Manjericão Branco), Parietaria officinales L. (4,5%) 
(Parietária), Piper umbellatum L. (4,0%) (Capeba), Guazuma ulmifolia Lam. (4,0%) 
(Mutamba), Mentha spicata L. (4,0%) (Hortelã) as mais citadas. As espécies de 
plantas mencionadas nas religiões afrodescendentes foram encontradas de forma 
irregular entre as religiões. Verificou-se 22 espécies na Umbanda, entre elas Mentha 
spicata (9,8%) (Hortelã) e Adiantum capillus-veneris L. (4,9%) (Avenca). No 
Candomblé, foram encontradas 48 espécies, entre elas Parietaria officinales L. 
(7,6%) (Parietária) e Piper umbellatum L. (6,9%) (Capeba). As espécies Coix 
lacryma-jobi L. (Lágrima de Nossa Senhora) e Ocimum basilicum L. (Manjericão 
branco) foram as únicas em comum a ambas as religiões. A frequência de citação das 
espécies vegetais pode ter sofrido um viés de disponibilidade de memória dos 
entrevistados, em vista da demanda dos trabalhos espirituais recentes, frequentemente 
relacionados a questões sentimentais e financeiras. A representação dos religiosos e 
entidades relacionadas se dá através das plantas, tornando assim o uso vegetal um 
símbolo do misticismo na religião. 


