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O conhecimento dos vegetais se faz presente no saber tradicional desde os primórdios 
da humanidade, visto que a relação homem e vegetal é necessária para a existência 
humana. Compreender essas relações se torna importante na construção cultural de 
uma determinada localidade, pois influencia diretamente no bem-estar e na qualidade 
de vida da sociedade. O objetivo do trabalho foi identificar os vegetais e suas formas 
de utilização em cultos de Umbanda e Candomblé na cidade de Ponta Porã, fronteira 
Brasil e Paraguai, mediante aplicação de um questionário etnodirigido a um grupo de 
cinco pessoas. Foi informado que as orientações quanto ao tipo, uso e manejo das 
espécies vegetais são feitas por entidades espirituais, sendo que quanto maior o 
número de entidades cultuadas, maior o número de espécies utilizadas. Foram citadas 
17 entidades espirituais e 68 espécies vegetais. Esses vegetais são oriundos de 
plantações particulares (90%) do terreno do chefe espiritual, casa de amigos e adeptos 
às religiões, ou adquiridos em mercados (10%). Foram determinadas 43 famílias 
vegetais, sendo Malvaceae (7,9%), Anacardiaceae (6,5%), Crassulaceae (6,1%) e 
Lauraceae (5,6%) as mais reportadas. As espécies mais frequentes foram: 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 formas de utilização vegetais 
mais citadas foram na ritualização, consistindo em oferendas, enfeite do barracão e 
nas vestimentas para a realização dos cultos, com uso das folhas e frutos (50,4%); a 
maceração das folhas para banhos (44,5%); a alimentação, com uso dos frutos, raízes 
e caules (5,1%). Os vegetais empregados nos cultos pesquisados sofrem interferência 
da variação de região para região, pois as espécies utilizadas precisam ser de fácil 
acesso, portanto, passíveis de substituições de espécies, conforme a disponibilidade 
local e a indicação das entidades cultuadas. 
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