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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa explora o universo de vivências, convivência e saberes relativos as 

ervas e demais partes das plantas utilizadas nos Terreiros de variadas religiões afro-

brasileiras para que possamos compreender um pouco desse universo de curas, 

harmonizações e estabilizações de relacionamentos sociais e curas e, num sentido 

amplo, como esses adeptos tratam a saúde física, social, financeira, amorosa e 

principalmente espiritual. A pesquisa foi desenvolvida através de meu convívio com 

pessoas em Terreiros do Estado do Rio de Janeiro (Campo Grande, Barra de Guaratiba, 

Méier, Piedade, Água Santa, Maracanã), e no Estado de São Paulo, em Itanhaém e no 

Bairro Santa Catarina na cidade de São Paulo. Exploramos um universo de saberes e 

práticas de pessoas cuja influência da religião se sobrepõe as demais áreas do 

conhecimento humano, promovendo formas de ver o mundo muito diferente da que a 

sociedade brasileira em seu viés euro centrado está acostumada. Para eles, o processo de 

doença é resultado de desequilíbrio espiritual e, portanto, deve ser tratado primeiro 

através de terapias de fundo religioso. Por isso, as rezas, os chás, os emplastros, os 

banhos, as oferendas e tantas outras formas de tratamento. 

 

Palavras-chave: Cultura. Ervas. Religiões afro-brasileiras. Rituais.  

 



ABSTRACT 

 

 

The present research explores the universe of experiences, coexistence and knowledge 

related to the herbs and other parts of the plants used in the Terreiros of various Afro-

Brazilian religions so that we can understand a little of this universe of cures, 

harmonizations and stabilizations of social relationships and cures, in a broad sense, as 

these adepts treat physical, social, financial, loving and especially spiritual health. The 

research was developed through my acquaintance with people in Terreiros of the State 

of Rio de Janeiro (Campo Grande, Barra de Guaratiba, Méier, Piedade, Água Santa, 

Maracanã), and in the State of São Paulo, Itanhaém and Santa Catarina in Sao Paulo 

city. We explore a universe of knowledge and practices of people whose influence of 

religion overlaps the other areas of human knowledge, promoting ways of seeing the 

world very different from that which Brazilian society in its centered euro bias is 

accustomed to. For them, the disease process is the result of spiritual imbalance and 

therefore must be treated first through religious background therapies. That is why 

prayers, teas, plasters, baths, offerings and so many other forms of treatment. 

 

 

Keywords: Culture. Herbs. Afro-Brazilian religions. Rituals. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos em um tempo em que nossa sociedade se encontra numa profunda crise 

econômica, social e moral impulsionada pela mídia nos canais de TV, rádios, jornais e 

também pelas redes sociais onde grupos disputam poder de toda ordem e onde os 

governantes tanto em esfera federal, como estadual e municipal parecem ter esquecidos 

de qual é a função do Estado e se colocam apenas numa atuação para satisfazer seus 

próprios interesses. Assistimos o país se afastar cada vez mais da ideia de estado ideal 

proposto pelo filósofo Platão onde as cidades seriam governadas pelos melhores 

cidadãos, isto é, pelo que buscassem a excelência social através da educação, saúde e 

segurança. 

Se por um lado essa desestrutura do Estado nos deixa desnorteados sem saber 

qual o caminho que nossa sociedade tomará amanhã, assistimos discursos inflamados 

apontando para uma reação de “olho por olho e dente por dente” numa histeria coletiva 

que parece exaltar um estado onde vigiar e punir (Focault - 1987) ou prender e deixar 

apodrecer na prisão parece ser a solução. Nos traz profunda preocupação essa cultura do 

ódio instalada para se dominar.  

Os preconceitos vários vão se aprofundando em grupos neonazistas, 

fundamentalistas, radicais e terroristas, contra as religiões de matrizes africanas que 

pregam a paz e a harmonia social como cura do ser humano. Por isso tudo precisamos 

afirmar os valores ligados a terra, a cultura da preservação da natureza em equilíbrio 

com a presença humana que em si, já é predatória. Justamente as culturas africanas e 

indígenas são as mais próximas dessa relação homem x natureza. Isso valoriza ainda 

mais a necessidade de trabalhos que se aprofundem, esclareçam e mostrem à sociedade 

a alegria, felicidade e não violência que são o padrão desses grupos de matrizes afro-

indígenas. 

Se a antropologia, no início serviu aos invasores e exploradores de outros povos, 

posteriormente veio se transformando pouco a pouco na voz dos diferentes e 

perseguidos por diversos preconceitos realizando assim um inestimável serviço para que 

a humanidade se aceite como diversa. É no fascínio por essa diversidade que 

encontramos no estranhamento do diferente, o combustível que nos move rumo a um 

entendimento cada vez mais claro, de quem é esse outro que sendo de mesma espécie 
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nos parece tão diferente, mas que é variação de nós mesmos num contínuo de DNA que 

se misturam incessantemente por todos os continentes num processo milenar de 

miscigenação sanguínea, cultural, linguística, econômica, etc. Afinal, como disse 

Antoine Laurent Lavoisier,  “Nada se cria tudo se transforma”. Buscando compreender 

qual o universo estava adentrando e como os indivíduos desses grupos de entrevistados 

entendiam, viviam e conviviam entre si e mesmo com os indivíduos de outros grupos, 

Conseguimos realizar a tarefa a que nos propusemos, qual seja, mostrar para nossa 

sociedade os valores positivos das diversas religiões afro-brasileiras e com isso reduzir 

os preconceitos de modo a possibilitar as condições para convivência pacífica e 

respeitosa entre grupos sociais diversos. 

Infelizmente o que estamos vivendo nesse momento de crise é justamente o 

contrário. Dentro de nossa própria sociedade as diferenças entre grupos se aprofundam e 

os enfrentamentos acontecem, sejam com cristãos neopentecostais destruindo Terreiros 

de matrizes afro ou mesmo quebrando santos católicos, como também grupos ditos 

como héteros perseguindo homossexuais, ou mesmo o radicalismo político que dividiu 

o país entre dois grupos que se digladiam esquecendo o bem comum e o bem-estar 

social. Só conseguiremos frenar esse tipo de comportamento compartilhando e 

divulgando com determinação a cultura de paz e de convivência com a diversidade de 

toda sorte. 



1. RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS 

 

 

Quando iniciei as pesquisas para a realização de meu TCC pretendia faze-lo com 

um tema que tanto eu quanto meu orientador achamos bastante instigante, pois tentaria 

apresentar de forma antropológica a vivência nos Terreiros que realizam Cultos à 

Jurema Sagrada. Religião esta que circunda o cultivo e preparo da erva Jurema Preta e 

do chá alucinógeno derivado dessa planta usado nos rituais que ocorrem no nordeste do 

Brasil, em especial nos estados da Paraíba, Pernambuco e Bahia, embora aconteçam em 

outros estados levado por pessoas que se iniciaram ou tiveram sua formação sacerdotal 

em um desses estados. Ao iniciar o trabalho de campo fui me dando conta da 

dificuldade para realiza-lo tendo em vista que na cidade do Rio de Janeiro existem 

poucos Terreiros dessa vertente religiosa e esses estão realizando cada vez menos 

rituais.  

Na verdade, esses Terreiros trabalham com mais de um Tipo de Religião sendo 

todas de origem afro-ameríndia-brasileiras. Os Terreiros pesquisados faziam também, 

além do culto da Jurema, Rituais de Umbanda e Candomblé Nagô ou que se utilizam a 

língua Iorubá, falada e escrita em alguns países da África. Com essa dificuldade o foco 

da pesquisa mudou e nos direcionamos para um trabalho sobre a utilização de ervas em 

Religiões Afro-ameríndia-brasileiras, basicamente na cidade do Rio de Janeiro e 

entorno e aproveitando um pouco do material que tinha sobre alguns Terreiros na cidade 

de São Paulo. 

Com a letra de um ponto, canto sagrado que nos remete a esse mundo mágico-

religioso brasileiro, iniciamos nossa jornada, invocando uma Entidade Espiritual ou 

Espírito mediador entre o plano Espiritual e os seguidores do Culto da Jurema e dos 

Ritos chamados de Encantaria, onde os Espíritos “acostam” ou “incorporam”, tomando 

conta do corpo do Médium e trazendo suas mensagens de amor, paz e seus processos de 

cura. 

 

"Mestre Canindé deu a volta no mundo 

Canindé não assossegou 

Mestre Canindé deu a volta no mundo 

Só assossegou quando a Jurema encontrou" 
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O Canto acima se refere ao Espírito denominado Canindé - Entidade Espiritual 

cultuada nos Cultos de Jurema - que conhece as dores e os sofrimentos por que passam 

as pessoas no mundo por onde passou e o fato de que encontrando essa erva, essa 

Religião, ele pode então, cumprir sua missão. Ouvi esses cantos na FTU (Faculdade de 

Teologia com ênfase nas tradições afro-brasileiras). 

Durante a pesquisa tanto na literatura quanto nos Terreiros observamos uma 

grande variedade na utilização das ervas dependendo da Religião e dentro de cada 

Religião, também variavam de acordo com as correntes de pensamento que elas 

seguem. Para melhor compreender as diferentes formações da cosmovisão de cada linha 

religiosa praticada. O professor, sacerdote e escritor Francisco Rivas Neto, nos 

apresenta o conceito de “Escolas” dentro das Tradições Afro-brasileiras, não como 

ensino formal, mas como estilos de pensamento dentro da tradição. 

A partir dessa perspectiva universalista e relativista e nomeando algumas das 

Religiões Afro-brasileiras como Umbanda, Candomblé, Tambor de Mina, Jurema, 

Batuques do Sul, Xangôs do Nordeste, dentre tantas outras denominações, ele propõe 

outro conceito que denomina de “Núcleo duro” (RIVAS NETO, 2012). “Núcleo duro” 

seria a parte de cada Religião que quase não se transforma. É o eixo central de cada uma 

que permite que se possa diferenciar cada uma delas. Tem também uma zona periférica 

em cada uma delas que é a parte que dialoga com as demais religiões Afro-Brasileiras. 

Assim dividiríamos as Religiões Afro-Brasileiras em três núcleos duros:  

1- O núcleo duro do culto aos ancestrais divinos ou potestades divinas (os 

Orixás, os Nkisi ou Inquices, e os Voduns, denominações distintas de acordo 

com a região ou cultura originária), chamados genericamente de Candomblés, 

onde temos a presença de uma força interna e primeva de cada indivíduo, que se 

manifesta com o impulso direcionado pelo dirigente da Casa para que esse 

“Orixá” pessoal possa eclodir, isto é, algo que é pré-existente manifestando-se. É 

o culto aos Ancestrais Divinos, primevos, Originários, os Deuses das mitologias 

africanas. 

2- O núcleo duro das Umbandas onde temos o processo de incorporação onde 

algo que vem de fora – A Entidade Espiritual – entra em simbiose com o 

Médium, ou seja, tomando parte ou por inteiro o controle sobre o corpo do 

Médium e juntos realizam o atendimento ao público.  Em geral as Entidades 

vêm sob a forma de Caboclos, Pretos-velhos e Exús. 



3- O núcleo duro das Encantarias. Trata-se de Religiões onde também temos as 

incorporações, mas trata-se de um núcleo com forte influência Indígena e em 

alguns casos a Entidade Espiritual, em lugar de incorporar, acostam no Médium. 

Nesse caso, a regra geral é de que as Entidades são ancestrais próximos a 

comunidade como, por exemplo, avôs, bisavôs ou um tio mais velho que após o 

desencarne vem abençoar o grupo atendendo os necessitados de amparo como 

por exemplo, abençoar a colheita. Em geral, as Entidades se apresentam como 

Mestres ou Mestras. 

Segundo, ainda, Rivas Neto, cada núcleo duro se fragmenta em diversas 

religiões segundo a maior ou menor influência Indo-europeia, indígena ou africana, o 

que dispersa a forma de entender e realizar os seus rituais. Nos candomblés teríamos o 

Keto, o Jeje o Angola, O Batuque, o Tambor de Mina, o Xangô do Nordeste dentre 

outros. Nas Umbandas podemos citar a Branca, a traçada, a esotérica, a iniciática, a 

omolokô, dentre outras. Nas encantarias, encontramos o Culto da Jurema ou Catimbó, o 

Candomblé de Caboclo e a pajelança, dentre outros. 

Todas essas tradições apresentam-se como “fato social total”, conforme o 

conceito proposto por Mauss (2003), pois, embora o aspecto religioso tenha 

preponderância sobre outros aspectos sociais influenciando a todos eles, funcionam com a 

ideia de comunidade, onde o todo é mais importante do que as partes. O indivíduo, assim, 

em linhas gerais, tem a política, a economia, as artes e demais expressões sociais, para 

atender a sociedade como um todo, entendendo que satisfeita a comunidade, o indivíduo 

também será beneficiado.  

A história dessas tradições assim pensada, tem a sua gestação iniciada no modelo 

do encontro das três “raças”, a partir do XV quando as grandes potências navais começam 

as grandes invasões no Novo Mundo, dissimuladas como descobrimentos. Assim, quando 

Portugal invade o continente trazendo humanos de diversas etnias escravizados em África 

e que se juntam a homens escravizados de diversas povos das civilizações da América, 

começa o caldeirão de formação do povo brasileiro. Desse encontro tríplice, mais 

principalmente no enlace de duas grandes culturas, africanas e de Povos originários da 

América, gradativamente, vemos surgir as tradições religiosas e em especial, Religiões 

Afro-brasileiras. 

Essas informações iniciais permitem esclarecer que em nosso estudo, mesmo que 

tentemos fazer uma tabela ou definir quais as ervas ou como são utilizadas dentro desse 

universo citado acima, não conseguiremos contemplar todo o universo das ervas nessas 
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tradições tão diversificadas. Por isso, o que vamos tentar realizar nesse trabalho será uma 

amostragem passível de questionamento, pois mesmo com um recorte de um desses 

grupos, e de dentro deles, de um dos Candomblés, das Umbandas ou Encantarias ainda nos 

depararíamos com as diferenças de Escola para Escola, de Terreiro (Templo) para Terreiro 

pois como são de caráter oral, não possuem, portanto, um livro de códigos que mantenham 

uma unidade do modo de ver, entender e viver o mundo. 

A partir de pesquisas em alguns textos acadêmicos e de autores consagrados bem 

como em alguns terreiros na cidade do Rio de Janeiro e nos Terreiros ligados a FTU 

localizada em São Paulo, apresentaremos algumas ervas com as respectivas utilizações e 

relações que elas têm com o mundo espiritual na expectativa de apresentar de forma 

simples e direta esse mundo de cura, beleza, encantamento e representações no contexto 

acima. Necessário se faz esclarecer que, para os adeptos desse universo, as ervas não só 

representam a presença dos Orixás como se confundem com eles como se parte fossem 

matéria e parte espírito, encarnando as propriedades do mundo espiritual representados por 

toda a gradação espiritual de Orixás, Caboclos e demais entidades espirituais. 

O conceito de Escolas nas tradições afro-brasileiras, segundo Rivas Neto (2012), é 

pioneiro e visa o aprofundamento nas bases da teologia de tradição oral para solidificar a 

proposta de diversidade religiosa, uma vez que defende o respeito a todos os Terreiros que 

possuem epistemologia, ética e métodos próprios de vivenciar a tradição afro-brasileira. 

Valoriza as contribuições de todas as matrizes formadoras e recupera o senso de 

pertencimento e igualdade religiosa entre os vários grupos praticantes da Umbanda, 

Candomblé, Tambor de Mina, Jurema, Batuques do Sul, Xangôs do Nordeste, entre tantas 

outras denominações dentro das Religiões Afro-brasileiras.  

Essas Escolas levam em conta a influência que sofreu cada Terreiro em sua própria 

formação. Assim podemos mostrar como foram essas influências pelas quais as 

tradições afro-brasileiras passaram, algumas com influência mais indígenas outras mais 

negras, orientais ou indo-europeias (brancas). Nessa linguagem totalmente particular 

que cada uma delas traz em relação a nossa, há também uma forma diferente de ver, 

pensar e viver o mundo, Whorf (1949), de forma solidária e cooperativa que não se 

enquadra nos sistemas políticos e econômicos ocidentais. As ervas nada mais são do 

que ingredientes dessa forma de ver, pensar e viver o mundo pelas lentes das religiões 

afro centradas.  



2. ERVAS NAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS 

 

 

As ervas são consideradas nas Tradições Afro-Brasileiras como algo sagrado por 

ser a própria representação ou expressão do Orixás. As ervas detêm grande quantidade 

de Axé (Energia mágica-universal, sagrada). Segundo Pierre Fatumbi Verger (1995) em 

África:  

[...] durante a preparação de alguma fórmula o Babalaô estabelece uma 

ligação mágica entre o remédio e o signo de Ifá. A ligação é feita através de 

elos verbais entre o nome da planta, o nome da ação medicinal ou mágica 

dela esperada e o odu, signo de Ifá no qual é classificada.  

 

Esse signo é encontrado através do jogo divinatório, cujo sistema é chamado de 

Ifá. Ainda segundo Verger (1995): 

 

A transmissão oral do conhecimento é considerada na tradição Iorubá, como 

o veículo do axé. O poder, a força das palavras que permanece sem efeito em 

um texto escrito. As palavras para que possam agir, precisam ser 

pronunciadas.  

 

Temos aí, a afirmação da importância da tradição e da transmissão oral. Por isso, 

existe a afirmativa nas Tradições orais de que não se faz um Sacerdote ou Sacerdotisa 

num cursinho ou num período inferior a sete anos, tempo mínimo necessário para que 

possa vivenciar os Ritos, os segredos, as relações de hierarquia, aprendendo como fazer 

um feitiço, uma comida os verbalizar palavras mágicas de maneira rigorosa, seguindo os 

preceitos milenares que passam de Mestre para Discípulo. 

Nos Candomblés existe uma máxima em Iorubá que diz “Cosi ewé, cosi Orixá”, ou 

seja, sem folha, não há Orixá. Se eles cultuam os Orixás e fazem tal afirmação, isso quer 

dizer que sempre há de se ter folhas. Claro que folhas aqui opera como um conceito que 

se estende ao mundo vegetal em geral.  

Vamos então a alguns exemplos dessa diversidade de utilizações desse mundo 

vegetal complementado flores, frutos, sementes, raízes, caules e plantas por inteiro, 

alimentos, perfumes, cores, medicamentos ou adornos vegetais. Ao falarmos de folhas e 
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plantas de maneira geral, não poderíamos deixar de mencionar o Orixá Ossaim ou 

Ossanha, pois tanto na Umbanda como no Candomblé Ele é um Orixá muito cultuado.  

Cada Orixá possui suas próprias folhas, mas só Ossaim conhece os seus segredos. 

Só ele sabe as palavras (ofó) que despertam o seu poder, a sua força. Essas palavras 

precisam ser recitadas em ritmo, sons e volume apropriados, muitas vezes sussurrados. 

 

Figura 1: Ossaim 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-iggJU-

y1eHk/VO9C1dhaIdI/AAAAAAAAG3s/SvP7BIv93pc/s1600/Ossaim.jpg 

 

Embora seja muito importante também nas Umbandas, não existe todo esse 

destaque para as folhas e para esse Orixá, embora consideradas de fundamental 

importância dentro dos Ritos. Esse Orixá desempenha uma função fundamental no 

Candomblé, visto que sem folhas, sem a sua presença, nenhuma cerimónia pode 

realizar-se, pois ele detém o axé que desperta o poder do ‘sangue’ verde das folhas. É o 

grande sacerdote das folhas, grande feiticeiro, que por meio das folhas pode realizar 

curas e milagres, pode trazer progresso e riqueza. É nas folhas que está à cura para todas 

as doenças, do corpo ou do espírito. Portanto, precisamos lutar por sua preservação, 

para que consequências desastrosas não atinjam os seres humanos. 

Como diz um ponto muito conhecido nos Terreiros de Umbanda, as ervas 

representadas aqui pelas folhas que são sagradas e tão fundamental que só com 

autorização de Pai Oxalá é que se pode retirar as folhas da mata para alguma utilização 

mesmo ritualística. É regra considerar o Orixá Oxalá como o Orixá Pai dos demais 



Orixás, ou associá-lo de maneira sincrética com Jesus, considerado por muitos como o 

espírito governante do planeta Terra. 

 

Tupinanbá Êê Tupinambá 

Só não apanha as folhas da Jurema 

Sem ordem suprema de Pai Oxalá. 

 

 

2.2 Utilizações das ervas 

Como exemplo de utilização das ervas nos Terreiros em geral, tomemos como 

suposição a ida de um adepto ou uma pessoa a um Terreiro e que a mesma precise de 

algum tratamento que a o acalme. Nesse caso pode ser receitado para ele um banho que 

afaste as energias que estão prejudicando a sua saúde, é possível que seja receitado um 

banho de folhas de maracujá. Em um segundo caso a pessoa está muito nervosa e 

desequilibrada, nesse caso um banho de arruda com sal grosso poderia ajustá-la. Outras 

formas de medicamentos são os chás, as infusões, defumações, garrafadas, sachês, entre 

outras. 

Além dos usos em banhos e curas, as ervas também são utilizadas nas religiões 

afro-brasileiras nos altares, na decoração de Terreiros, nas defumações e fumaçadas, no 

padê e no acaçá, nos sacudimentos, nas mandalas, nos preceitos e nas oferendas, nos nas 

vestimentas e colares ritualísticos. 

 

2.2.1 Altares e Decoração de Terreiros 

 

É muito comum a utilização de ervas nos altares em forma de flores e ervas, 

como enfeite para o embelezamento e principalmente como modo de afirmar a presença 

e a força de determinados Orixás, Caboclos ou Mestres responsáveis pela direção da 

casa ou que estejam atuando mais profundamente durante um rito específico. Nesse 

caso é comum utilizarem, nas Umbandas, girassóis, crisântemos, cravos, rosas, palmas, 

saião, copo-de-leite (adicionei porque além de ser bastante utilizado aparece logo na 

figura abaixo), alecrim, manjericão, entre outras. 
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Figura 2: Altar (Congá) de uma casa de umbanda com flores em abundância 

 

Fonte: Centro Espirita São João Batista, Iguaba-RJ, 2017 

Fonte: 

http://1.bp.blogspot.com/_H_0XaCGeFJ0/TDOVBeAqhkI/AAAAAAAAAEQ/GqKxOrsSZik/s1600/

pv02.JPG 

 

No Candomblé não existe altar. Em seu lugar temos a cumeeira que representa o 

sustentáculo da casa, assim sendo, deve-se muito respeito à mesma, pois independente 

do Orixá daquela casa, teremos uma cumeeira e nela são depositadas as mais variadas 

oferendas, pois, se por um lado o assentamento no chão, na terra (òrun) representa o 

centro do mundo, a cumeeira representa a ligação com o céu (àiyê) e nela é assentado 

um Orixá para que o mesmo sustente aquela casa, não deixando que sucumba perante as 

forças inimigas. Fica no centro do salão ritualístico. Em seu entorno se encontram 

alguns elementos ligados aos fundamentos de segurança do Terreiro incluindo aí, 

algumas ervas. 

As ervas também são usadas na decoração dos Terreiros. Se as flores e ervas 

enfeitam o altar nos Terreiros de umbanda, isso acontece também nas mesas da Jurema 

(onde ficam os objetos sagrados das entidades que descem para trabalhar no terreiro) 

que substituem os altares. Nas cumeeiras dos candomblés também observamos muitas 

ervas e flores presentes.  

 



2.2.2 Defumação e fumaçadas 

 

A defumação é imprescindível e opera com um componente do ritual em qualquer 

das Tradições Afro-brasileiras servindo para modificar as condições do ambiente 

limpando e equilibrando, tanto no campo físico quanto no extra físico. E, assim, 

propicia um campo de energia adequado ao trabalho a se realizar. Via de regra são 

utilizadas ervas secas perfumadas e resinas. Esse costume é muito antigo. Os egípcios já 

o faziam.  

Importante lembrar que em alguns terreiros de umbanda mais caseiros observamos 

mais o uso de incensos em forma de palitos. Entre as ervas/resinas utilizadas nas 

defumações: incenso, sândalo, mirra, cravo da índia, alecrim, alfazema e canela o 

processo de movimentar o turíbulo fazendo com que a fumaça se direcione para o 

consulente é acompanhado por cânticos específicos.  

Abaixo, um ponto (cantiga sagrada) muito cantada nos terreiros de umbanda, 

Brasil a fora, mostrando o poder da queima das ervas para limpeza e cura em nível 

espiritual que reflete nos aspectos da vida material do consulente (quem vai ao templo 

se consultar). Arruda, guiné, alecrim e alfazema são ervas e o benjoim é uma resina 

balsâmica de origem oriental. 

 

Defuma com as ervas da Jurema 

Defuma com arruda e guiné 

Benjoim, alecrim e alfazema 

Vamos defumar filhos de fé. 

 



24 

Figura 3: Defumação, a fumaça sagrada no turíbulo 

 
Fonte: http://umbandareligiaobrasileira.blogspot.com.br/2011/03/defumacao-e-suas-

origens-parte-2.html, 2017 

 

Nos Ritos de jurema seus Mestres se utilizam de fumaçadas (como meio 

terapêutico, seja para curar alguma doença, para afastar espíritos indesejados ou mesmo 

como escudo protetor. No culto da jurema com forte influência indígena as entidades se 

utilizam do cachimbo ao contrário, isto é, soprando no forno do cachimbo para que a 

fumaça seja direcionada para quem ele quer beneficiar. Se ele solta a fumaça 

direcionando para seu lado esquerdo é para cortar o mal criando um escudo protetor, se 

soltar para a sua direita é para enviar energias agregadoras. Essa fumaça é criada pela 

queima de certas ervas sagradas e cuja base principal é o fumo. 

 



Figura 4: Mestre canindé acostado em Pai Rivas de Ogiyan soltando uma fumaçada (ilê 

oca 7 estradas em Itanhaém – SP) 

 

Fonte: http://sacerdotemedico.blogspot.com.br/2010/08/umbandizacao-umbanda-para-todos-

nos.html, 2017 

 

2.2.3 Padê e Açaçá 

 

Padê ou Ipadê é uma comida de Exu feita como oferenda, um presente para captar 

vibrações. Qualquer oferenda deve ser feita com zelo e lembrar que as Entidades e 

Orixás iluminados nunca vão pedir para que os filhos sujem seus reinos, portanto, nada 

de sair largando as oferendas nas esquinas ou na natureza.  

Note-se que pimentas (ervas) e outros vegetais são utilizados e que, em alguns 

casos, nas oferendas para exu, são utilizados falos (forma de um pênis) representando a 

potência de exu que penetra fertiliza, seja o solo ou a vida do cliente, promovendo o 

brotar de novas oportunidades, de novos caminhos vitoriosas. 

 

Figura 5: Padê para Exu 

 

Fonte: http://luzdivinaespiritual.blogspot.com.br/2012/06/pade-para-exu.html, 2017 
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Acaçá ou Akàsà trata-se de uma pasta de milho branco ralado ou moído 

envolvida, ainda quente em folhas de bananeira. È considerada nos Candomblés como 

sendo a mais importante comida. Todos os Orixás recebem acaçá, todas as cerimônias 

do candomblé só acontecem com a presença do acaçá. 

 

Figura 6: Acaçá a comida dos Orixás 

 

Fonte: http://jairmoreiradeode.blogspot.com.br/2015/03/acaca-comida-de-todos-os-orixas.html, 2017 

 

2.2.4 Chás 

 

Quanto aos chás esses seguem a mesma lógica dos banhos e podem ser 

receitados para a saúde física, como medicamento ou mesmo para harmonização com 

suas entidades espirituais. O livro de Verger apresenta diversas receitas medicinais e 

mágicas para diversos fins com um glossário de plantas.  

Hoje em dia, temos alguns Terreiros onde o dirigente ou algum médium é 

médico ou fazem cursos técnicos de homeopatia ou de outra terapia alternativa 

oferecendo esses conhecimentos ao público a ser atendido. É o caso do Terreiro de Pai 

Luizinho de Ogum da Cabana de Pai Miguel das almas em Jacarepaguá onde oferecem 

diversos atendimentos utilizando terapias alternativas. 

 



Figura 7: Chá medicinal 

 

Fonte: https://www.altoastral.com.br/qual-o-cha-ideal-para-cada-idade/, 2017 

 

2.2.5 Banhos 

 

Umas das principais utilizações das ervas nas religiões afro-brasileira são os 

banhos. A escolha da folha ou outra parte da planta a ser usada vai depender de 

diversos fatores que variam de pessoa para pessoa, de tradição para Tradição e de 

Escola para Escola 

Os banhos com ervas também são utilizados para o processo de cura de doenças 

materiais e espirituais. Quando se assenta um Terreiro, algumas ervas para alguns 

Orixás podem ser enterradas, ou posta no assentamento de um Orixá específico. 

O Egbo ou Abô é um banho que tem a finalidade de limpeza física e/ou espiritual. 

No Candomblé ele é usado em todas as iniciações até que se complete o caminho 

sacerdotal do abíyàn ou yaô, quando então se tornará egbomi ("irmão mais velho"). 

Lembramos que esse conceito de Irmão mais velho se refere à hierarquia dos Terreiros, 

em especial dos candomblés, onde a disciplina, o respeito aos que se iniciaram ante e 

principalmente ao chefe do terreiro é fundamental para a permanência e 

desenvolvimento do indivíduo. Nas demais Tradições afro-brasileiras esse aspecto 

também é respeitado, mas não tão contundentemente.  

Embora haja divergências entre as ervas utilizadas, de acordo com cada tradição, o 

que normalmente se mantém é a quantidade de ervas utilizadas para esse fim. Segundo 

José Flávio Pessoa de Barros (2011) p. 31, os grupos étnicos Jêje-Nagô utilizam 16 

ervas, sendo 8 fixas e 8 que variam de acordo com o iniciado nessa cerimônia. Da 

mesma forma 8 são classificadas como masculinas e 8 como femininas. As ervas fixas 

são: Pèrègun (Dracaena fragans (L.)) - masculina; Toto (Alpinia zerumbet) - 

masculina; Rínrín (Peperomia pelúcida) - feminina; Ewé òwú (Gossypium barbadense) 
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- feminina; Tètèrègún (Costus spicatus) – masculina; Awùrépépé (Spilanthes acmella) 

– feminina; Ewé ogbó (Periploca nigrescens) – masculina e Gbòrò Ayaba (Canavalia 

rósea) – feminina. 

O banho de desimpregnação ou descarga tem a finalidade de deslocar ou 

eliminar as cargas negativas que ficam agregadas na aura do corpo energético do 

indivíduo. Arruda, e aroeira são ervas utilizadas nesse tipo de banho, além da adição de 

sal grosso. O banho com pipoca que é reconhecida por ter poderes místicos muito 

especiais é banho de descarga. Nos rituais, a pipoca é enxergada como uma espécie de 

esponja pequena, que tem o poder de absorver os excessos de energias negativas 

presentes em corpos e lugares. Existem outros tipos de banho como: para a 

prosperidade, fortuna e outros; Banhos com garrafadas; Banho no mar, cachoeira, dentre 

outros.  

 

Figura 8: Banho de pipoca 

 

Fonte: http://www.sosimpatias.com/2013/08/banho-de-pipoca.html, 2017 

 

O banho de fixação ou ritualístico tem caráter essencialmente mediúnico que 

visa energizar o médium e harmonizar suas vibrações essenciais facilitando o canal de 

comunicação com as vibrações da Entidade Espiritual. As ervas utilizadas nesse tipo de 

banho dependem da vibração original do médium, verificado isso através do signo do 

médium. Por exemplo, saião no caso de uma pessoa do signo de sagitário, cinco pontas 

no caso de uma pessoa do signo de áries. 

Os banhos de elevação ou litúrgico são utilizados por médiuns já iniciados, 

aqueles que são considerados “prontos” ou prestes a sê-los, os que estão mais 

adiantados na hierarquia dos Terreiros, todos esses banhos têm ervas próprias e regras 

de quem, quando e como tomar cada um deles. As Receitas são individuais. O maracujá 

e o girassol são ervas utilizadas nesse tipo de banho. 



O banho de amaci ou de iniciação é uma espécie de iniciação do médium com 

a casa na qual está, efetivamente, participando. Na maioria dos Terreiros, o adepto tem 

de estar participando efetivamente do grupo a pelo menos seis meses. Em alguns 

Terreiros esse ritual acontece anualmente dentro da própria casa onde o médium recebe 

as energias vibrantes do terreiro em outros, acontece quando o grupo vai a uma 

cachoeira e além de oferecer ao filho de fé a limpeza de seu campo áurico, serve para 

confirmar as entidades trabalhadoras da coroa daquele médium. 

 

Figura 9: Ritual amaci 

 

Fonte: http://ciganosencantados.blogspot.com.br/2015/11/ritual-amaci.html, 2017 

 

2.2.6 Sacudimentos 

 

O sacudimento é uma limpeza espiritual feita de forma com que não se deixe 

nada com a pessoa necessitada deste. Muitos Terreiros chamam de "a limpeza 

profunda", na qual tem uma enorme eficácia.  

No sacudimento podem ser utilizados inúmeros materiais, tais como ervas, 

frutas, verduras, flores, velas variadas, água do mar, do rio, de cachoeira, sementes de 

vários tipos, podem ainda ser solicitados algumas comidas de Orixás, e alguns ebós. É 

como se fosse um banho que em lugar de água utilizássemos os elementos necessários 

para essa limpeza passando as ervas no corpo da pessoa de cima para baixo. 

 



30 

Figura 10: Sacudimento 

 

Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-

LnBb2SNHfgc/VruY9aVMZJI/AAAAAAAABQY/4vLeL8UTjyo/s1600/mqdefault.jpg, 2017 

 

2.2.7 Mandalas, Preceitos e Oferendas 

 

Em alguns Terreiros verificamos a presença de mandalas no chão, formadas por 

folhas, flores, ervas aromáticas, velas brancas ou coloridas, ideogramas simbolizando 

presenças espirituais, riscadas com um giz colorido chamado pelos adeptos de pemba. 

São construções, geralmente em forma de círculo em que se procura imitar, no mundo 

das formas, o equilíbrio como projeção de um mundo espiritual que teria esse equilíbrio 

perfeito e assim trazendo boas vibrações. 

 

Figura 11: Mandala para os Caboclos na Choupana do Caboclo 7 Montanhas em 

Maricá, RJ 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Preceitos ou Oferendas nas matas, rios, cacheiras, pedreiras ou mesmo no terreiro: 

São ofertas feitas na natureza ou no templo com o objetivo de restituir parte das 



energias que foram direcionadas para os adeptos ou oferecer essas mesmas energias a 

fim de que boas energias de cura de harmonização e de estabilidade sejam recebidas. 

São utilizadas além de velas, bebidas, tecidos coloridos, folhas, flores, frutos, sementes 

e raízes. Dependendo do preceito poderão ser utilizados mais alguns elementos com 

intenção de enfeitar e tornar a oferta mais bonita. Exemplo: fitas, espelhos, imagem de 

santos, etc.  

 

Figura 12: Preceito para Iemanjá feito na praia.  

 

Legenda: Se observa uma grande quantidade de rosas para oferecer ao orixá Iemanjá. 

Fonte: http://horadobico.com/tags/dia-de-iemanja/, 2017 

 

2.2.8 Colares ritualísticos e Vestimentas 

 

Nas Umbandas são usados colares ritualísticos, pulseiras ou talismãs feitos de 

cristais, contas de louça, metais, ossos, conchas ou sementes chamados de guias ou fios-

de-conta. Nos Candomblés também são utilizados esses colares como forma de ter, 

através deles a proteção, a força, o escudo protetor, a luz, dos Orixás, dos Caboclos dos 

Mestres ou dos exus materializado no corpo dos adeptos. 
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Figura 13: Fios de conta na Umbanda 

 

Fonte: https://lilamenez.files.wordpress.com/2012/07/fiosdecontas.jpg, 2017 

 

A vestimenta de Omolú é feita de ìko, uma fibra de ráfia extraída do Igí-Ògòrò, 

a palha da costa ou fibra de rafia, elemento de grande significado ritualístico, 

principalmente em ritos ligados a morte e o sobrenatural, sua presença indica que algo 

deve ficar oculto. Omulu é o senhor das doenças/cura, é o orixá da renovação dos 

espíritos, senhor dos mortos e regente dos cemitérios; considerado o campo santo entre 

o mundo material e o mundo espiritual. 

 

Figura 14: Omulu, o dono dos cemitérios, das doenças e da cura 

 

Fonte: http://perdido.co/2014/11/obaluaye-e-omulu-os-donos-da-calunga-pequena/, 2017 

 

 

2.2 Propriedades curativas das ervas 

 

Os diversos Terreiros de Umbanda seguem mais ou menos a mesma lógica para 

receitar um banho ou prescrever algum medicamento para o cliente. Embora as 



correspondências sejam distintas, de acordo com o orixá, caboclo ou entidade espiritual 

de cada pessoa, é passada uma receita específica para harmonizar e fortalecê-la e para 

que possa seguir um bom caminho de paz, estabilidade e saúde. Por exemplo, uma 

pessoa do signo de leão teria correspondência com o Orixá Oxalá e por isso deveria 

tomar banho com folhas de oliveira ou com Flor de laranjeira.  

 

2.3.1 Folha de oliveira 

 

A árvore que dá azeitona ou oliveira (Olea europaea L.) é considerada sagrada e  

pode chegar a 10m. As folhas são pequenas. A azeitona tem flores que são brancas de 

cor esverdeada e florescem em grupo Na umbanda é associada ao Orixá Oxalá. Mas 

como são mais valorizados os seus frutos, as folhas não recebem tanta atenção. 

As folhas são eficientes contra o envelhecimento e ainda estimulam o 

metabolismo que elimina gorduras com mais rapidez. O óleo, azeite é muito utilizado 

também nas saladas, o fruto é muito saboroso e comestível. Tanto o fruto como o óleo 

são utilizados sendo também utilizados nas oferendas e rituais consagrados ao Orixá 

Oxalá. 

 

Figura 15: Folhas e frutos (azeitonas) da oliveira  

 

Fonte: http://www.jnkidds.com/wp-content/uploads/2017/09/olives.jpg, 2017 

 

2.3.2 Panaceia (Gomphrena arborescens)  

 

Arbusto grande e perene, ramos com tricomas pardacentos e compridos; folhas 

alternas, oblongas e coriáceas; fruto baga globosa e amarela. Hemostática (raiz), 

desobstruente do fígado (folhas e flores), sudorífera, diurética e depurativa. Usada para 
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moléstias de pele e reumatismo. As folhas torradas substituem o chá da índia. As folhas 

são calmante do coração. Tanto nos Candomblés como nas Umbandas é uma erva 

consagrada ao Orixá Xangô. 

 

Figura 16: Flores de panacéia 

 

Fonte: http://www.plantasquecuram.com.br/ervas/panaceia.html#.WjPUNFWnHIU, 2017 

 

2.3.3 Laranjeira (Citrus aurantium L) 

 

A laranjeira é uma árvore perene que pode atingir até 10m. A flor de laranjeira, 

também conhecida como flor de laranja-amarga, é uma planta medicinal que cresce na 

laranjeira, no limoeiro e na cidreira, sendo caracterizada pela cor branca e pelo suave 

aroma. 

Muito apreciada na culinária e na medicina devido às suas propriedades 

terapêuticas, a flor de laranjeira cresce, principalmente, nos países do Sul e é bastante 

conhecida pelo seu efeito calmante, auxiliando em casos de distúrbios do sono ou 

tensões nervosas. Na umbanda é associada ao Orixá Oxalá e da sua essência se faz 

banhos regenerativos e de harmonização mediúnica. 

 

Figura 17: Flores de laranjeira 



 

Fonte: https://www.remedio-caseiro.com/beneficios-e-propriedades-da-flor-de-laranjeira/  

 

2.3.4 Erva cidreira (Melissa officinalis L.) 

 

É uma planta perene herbácea, da família do boldo, da hortelã e da menta. Muito 

utilizada para combater gases e problemas estomacais. A planta também melhora os 

casos de cólicas. Associada na Umbanda ao Orixá Oxalá ou aos pretos-velhos. Seu chá 

é muito aromático e calmante atuando nos casos de insônia e ansiedade. Sendo 

consagrada ao Orixá Oxalá e Omulú. 

 

Figura 18: Erva cidreira 

 

 

Fonte: https://static.tuasaude.com/media/article/87/mu/beneficios-do-cha-de-erva-cidreira_14176_l.jpg 

 

2.3.5 Alecrim (Rosmarinus officinalis) 

 

É um arbusto de origem mediterrânea, aromático e utilizado como condimento. 

Seu aroma é fresco e possui um sabor muito especial e é muito utilizada como tempero. 

Estimula o sistema nervoso, dando força e vigor aos que sentem fraqueza e exaustão 

física, mental e stress, possui propriedades antiespasmódica, utilizada para problemas 

https://static.tuasaude.com/media/article/87/mu/beneficios-do-cha-de-erva-cidreira_14176_l.jpg


36 

estomacais (para estômago preguiçoso de digerir), antisséptica, antibacteriana e 

fungicida. Nas tosses persistentes, fazer infusões com ele.  

Esta erva também possui propriedades que ajuda a melhorar a circulação 

sanguínea, beneficiando diretamente pessoas que sofrem de hipertensão. A ingestão do 

chá de alecrim ajuda a eliminar excessos de líquido do corpo, pois possui ação diurética. 

A erva é um popular tratamento natural para quem deseja acabar com as dores 

provocadas pela enxaqueca, consagrada ao Orixá Yori, Ibejada ou Crianças. 

 

Figura 19: Erva alecrim 

 

Fonte: https://www.remedio-caseiro.com/beneficios-do-cha-de-alecrim/   

 

2.3.6 Bardana (Arctium lappa) 

 

Planta nativa da Europa e da Ásia, encontrada hoje em várias partes do mundo. O 

caule é robusto. A raiz, comprida e carnuda, é muito apreciada crua na culinária 

japonesa. 

Conhecida também como Gobô (nome japonês), tem propriedades diuréticas, 

laxativas, antissépticas, depurativa, diaforética, estomáquica e antidiabética. Sendo 

muito utilizada em casos de insuficiência hepática, para “limpeza” do sangue e no 

tratamento externo de dermatoses. Suas folhas frescas podem ser usadas em cataplasmas 

que aliviam dores por torções, hemorróidas, picadas de insetos, e em infusão, é 

excelente para limpar feridas e inflamações da pele.  

Como tem ação bactericida e antimicótica, as folhas, esmagadas e aplicadas sobre a 

pele, são remédio ideal para tratar feridas purulentas, úmidas, pruridos, eczemas, herpes 

simples, seborreias e acne sendo utilizadas como Erva ligada ao Exú que serve ao Orixá 

Xangô. Na Umbanda Iniciática é uma erva do Exú Gira mundo, isto é, utilizada para 

https://www.remedio-caseiro.com/beneficios-do-cha-de-alecrim/


ajudar em embates ligados a problemas judiciais ou para que se faça a justiça ou ainda 

em problemas ligados a circulação sanguínea ou males ligados ao coração 

 

Figura 20: Flor de bardana 

 

Fonte:  http://orvalhoverde.com.br/bardana-voce-sabe-o-que-e/  

 

2.3.7 Pau d`água (Dracaena fragans) 

 

É um género botânico pertencente à família Ruscaceae. Tem propriedades 

diuréticas e laxativas. Ligado ao orixá Ogum, o pèrègun é a planta mais popular nos 

candomblés do Brasil, utilizado no àgbo e em sacudimentos, banhos e diversos ritos.  

 

Figura 21: Pèrègun 

 

Fonte: Revista Triplov - http://www.triplov.com/novaserie.revista/numero_28/yuri-rocha/index.html 

 

2.3.8 Café (Coffea arábica L.) 

 

http://orvalhoverde.com.br/bardana-voce-sabe-o-que-e/
http://www.triplov.com/novaserie.revista/numero_28/yuri-rocha/index.html
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É um arbusto de folhas persistentes, em que as folhas são opostas, elípticas, 

acuminadas inteiras por vezes onduladas, glabras e com estípulas pequenas persistentes.  

A bebida é preparada com os frutos torrados e moídos. Segundo os Candomblés 

da tradição Jêje-Nagô estaria ligado ao Orixá Ossaim.  

Nas Umbandas é muito é associado ao Orixá Omulú e também utilizado como 

bebida dos Pretos velhos, os eguns do novo mundo, da diáspora, que, quando 

manifestos, a bebem com sal ou mesmo puro. 

 

Figura 22: Café 

 

Fonte: http://jornaldesantacatarina.rbsdirect.com.br/imagesrc/17342206.jpg?w=620  

 

2.3.9 Romã (Punica granatum) 

 

É uma planta arbustiva que cresce entre 3 a 5 metros, as suas folhas são opostas 

e fasciculadas. Na medicina popular, o chá da casca da romã, em gargarejo, combate as 

inflamações da garganta.  

O xarope feito do fruto é indicado contra amidalites, afecções das vias urinárias, 

gastrites, cólicas intestinais e hemorroidas. Segundo os Candomblés da tradição Jêje-

Nagô está ligado ao Orixá Xangô e Ogum. Nas Umbandas se encontra associadas ao 

Orixá Ogum.  

 

http://jornaldesantacatarina.rbsdirect.com.br/imagesrc/17342206.jpg?w=620


Figura 23: Romã 

 

Fonte: https://www.chabeneficios.com.br/cha-das-cascas-de-roma-veja-seus-beneficios/  

 

2.3.10 Fedegoso (Senna macranthera) 

 

Árvore de pequeno a médio porte, 6 a 8 metros de altura, folhas compostas de 4 folíolos 

de 20 cm. Floração amarela muito vistosa, em cachos. Segundo os Candomblés da 

tradição Jêje-Nagô estaria ligado ao Orixá Oiá e Egungun. Nas umbandas é associado 

ao Orixá Xangô. As folhas são utilizadas em rituais de iniciação, banhos purificatórios e 

sacudimentos. 

 

Figura 24: Fedegoso  

 

Fonte: https://www.chabeneficios.com.br/cha-das-cascas-de-roma-veja-seus-beneficios/  

 

https://www.chabeneficios.com.br/cha-das-cascas-de-roma-veja-seus-beneficios/
https://www.chabeneficios.com.br/cha-das-cascas-de-roma-veja-seus-beneficios/
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CONCLUSÃO 

 

Observamos que em todos os Terreiros das religiões afro-brasileiras, as ervas são 

tratadas de maneira relevante e percorrem todos os rituais e oferendas. Estão presentes 

numa xícara de chá, com flores sobre seus altares, nas mesas ou mesmo sobre toalhas 

estendidas no chão, nas oferendas para os ancestrais, para seus Mestres, Caboclos ou 

demais entidades, em adornos nas vestimentas das Entidades ou mesmo em diversos 

tipos de enfeites ou mesmo instrumentos musicais. É como uma unidade que se 

multiplica em mil utilidades. Outro ponto importante visto nos Terreiros foi essa noção 

de mundo onde o coletivo é mais importante que o individual. Todas essas experiências 

que vivi durante o trabalho de campo me fizeram perceber que as utilizações das ervas 

fazem com que seus adeptos percebam e vivam em um universo próprio onde se 

integram o mundo visível e o invisível, o natural e o sobrenatural, o mundo sensível aos 

cinco sentidos humanos em contrapartida a um universo espiritual que segundo seus 

participantes é um contínuo onde o que diferencia o ser humano e os espíritos é o fato 

de termos um corpo físico assim, os espíritos estariam livre dos limites desse corpo que 

não possuem.  

Essas experiências vividas nos Terreiros nos fazem refletir sobre nosso modo de ver 

e viver numa sociedade onde a individualidade é mais importante, onde poucos tem 

muitas posses em detrimento da maioria que não tem o mínimo que se espera para uma 

pessoa viver com dignidade e felicidade. O assunto não se esgotou e mais estudos 

precisam ser realizados. Afinal as pesquisas trazem esclarecimentos facilitando o 

combate aos preconceitos e permitindo não só, que as religiões afro-brasileiras possam 

se livrar das perseguições e agressões que diariamente assistimos em diversos estados 

da federação com depredações das edificações, dos altares e ameaças a integridade 

física dos adeptos, como também dar continuidade a seus trabalhos cotidianos formando 

novas gerações que serão guardiões dessas tradições. Estamos falando de preconceitos 

enraizados em nossa sociedade tais quais o racismo contra os seguimentos de matriz 

africana, o machismo onde a mulher é tratada como inferior e, por conseguinte, 

subalterna, dentre muitos outros. Esses preconceitos consagram uma sociedade doentia 

e desigual, muito distante do que se poderia esperar de um estado democrático de direito 

Além do que já foi exposto acima, nossa sociedade como um todo tem a 

oportunidade de usufruir dessa medicina popular e sagrada, da sabedoria que percorre 



os terreiros, principalmente nos tratamentos de doenças várias em lugares que muitas 

vezes a medicina tradicional não chega, como no interior do Brasil e aqui mesmo, nas 

favelas e comunidades muito pobres, onde o estado não se preocupa em estar presente 

dando a assistência social necessária. 
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APÊNDICE 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

Figura 25: Altar da Cabana de Mestre Omulú no bairro de Arsenal no município de São 

Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 26: Mesa de jurema com suas bebidas, chás e garrafadas, na Casa da Justiça 

Divina em Campo Grande no estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 



Figura 27: Altar da Choupana do Caboclo Sr 7 Montanhas no município de Maricá, no 

estado do Rio de Janeiro. Notem as flores e ervas em cima do altar e ervas em vasos no 

chão. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 28: Cumeeira do templo de candomblé Ilê Axé Omolu Oxum situado em 

Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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APÊNDICE 2 - RELAÇÃO DAS ERVAS POR ORIXÁS UTILIZADA EM 

ALGUMAS ESCOLAS DE UMBANDA  

 

 

Linhas Ervas 

Oxalá 

Arruda, arnica, laranja-da-terra (folhas), hortelã, poejo, girassol, flor 

de laranjeira, erva-de-oxalá, erva-cidreira, alecrim-do-campo, 

levante, alecrim miúdo, bambu (folhas), erva-quaresma. 

Iemanjá 

Lágrimas-de-Nossa-Senhora (folhas), mastruço, rosa branca (folhas), 

pariparoba, orirí-de-Oxum, erva-de-Santa-Luzia, espada-de-Santa-

Bárbara, bardana, quina roxa, abóbora-d’anta, vitória-régia, açucena, 

erva-de-Santa-Bárbara, malva-rosa, suma-roxa. 

Ibeji ou 

Crianças 

Amoreira (folhas), alfazema, salsaparrilha, manjericão, ipecacuanha, 

anil (folhas), capim-pé-de-galinha, arranha-gato. 

Xangô 

Limoeiro (folhas), erva-lírio, café (folhas), saião (folhas), erva-de-

São-João, abre-caminho, quebra-mandinga, erva-de-Xangô, quebra-

pedra, ruibarbo, louro, aperta-ruã, maria-nera, erva-moira, maria-

preta, erva-de-bicho. 

Ogum 

Comigo-ninguém-pode, espada-de-ogum, lança-de-Ogum, flecha-de-

Ogum, cinco-folhas, jurupitã (folhas), jurubeba (folhas), musgo 

(marinho), ipê (folhas), losna, romã (folhas), sabugueiro, erva-de-

coelho. 

Oxóssi 

Picão-do-mato, cipó-caboclo, barba-de-milho, mil-folhas, funcho, 

fava-de-quebranto, gervão-roxo, tamarindo (folhas), alecrim-do-

mato, boldo, malvarisco, sete-sangrias, unha-de-vaca, azedinha, 

chapéu-de-couro, grama-barbante. 

Almas ou dos 

Pretos Velhos 

Café (grão), guiné (erva-pipi), arruda (folhas), cambará, sete-folhas, 

aroeira (folhas), erva-grossa, vassoura-preta, cravo-de-defunto, mal 

com tudo, cipó-cabeludo. 



Linhas Ervas 

Exús 

Amendoreira, amoreira, aroeira, arrebenta cavalo, arruda, avelós -

Figueira do diabo, azevinho, bardana, beladona, brinco-de-princesa, 

cabeça-de nego, cajueiro, cana-de-açúcar, catingueira, cebola-cancén, 

cunanã, figo do inferno, Laranjeira do mato, mamão bravo, mamona, 

tiririca. 

Oxumaré 
Alcaparreira-galeata, altéia-malva-risco, ingá-bravo, língua de vaca -

erva de sangue. 

Ossãe 
Amendoim, celidônia-maior, coco de dendê, erva-de-santa-luzia, 

guabira, lágrima de nossa senhora, narciso dos jardins. 

Logunedé Piperegun verde e amarelo. 

Obaluaê 

Agoniada, alamanda, alfavaca-roxa, alfazema, babosa, araticum de 

areia -malolô, arrebenta-cavalo, assa-peixe, musgo, canena-coirana, 

coentro, hortelã-brava, jenipapo. 
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APÊNDICE 3 - LISTA DE TERREIROS PESQUISADOS 

 

 

1. FTU – Faculdade de Teologia com Ênfase nas Religiões Afro-brasileiras – Situada 

na Avenida Santa Catarina, 400, Vila Alexandria, São Paulo – SP; 

2. OICD – Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, situada na Rua Chubl Massud, 157, 

Vila Água Funda, São Paulo – SP; 

3. CS7M – Choupana do Caboclo Sr. 7 Montanhas – situada no Condomínio Sítio 

Santa Paula, Rua M, 74, na Estrada do Cassorotiba, Distrito de Inoã, Maricá - RJ; 

4. Casa de Umbanda Guerreiros de Ogum – Situado na Rua Aristides Caire, 33, Méier, 

Rio de Janeiro - RJ; 

5. Templo de Oxossi – Situado na Avenida Dom Hélder Câmara, 6162, Pilares, Rio de 

Janeiro - RJ; 

6. Casa da Vovó Maria Conga – Situada na Rua Paraná, 321, Piedade, Rio de Janeiro - 

RJ; 

7. Tenda Mirim – situada na Avenida Marechal Rondon, 597, São Francisco Xavier, 

Rio de Janeiro - RJ; 

8. UEUB – União Espiritista de Umbanda do Brasil – situada na Rua Conselheiro 

Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro - RJ; 

9. Templo a Caminho da Paz – Cantinho de Pai Cipriano- Situado na Rua Pompílio de 

Albuquerque, 236, Encantado - Rio de Janeiro – RJ; 

10. Templo Umbandista Oxossi Caçador – Situado na Rua Guilherme Veloso, 395, 

Praça Seca, Rio de Janeiro – RJ; 

11. Tenda Espírita São Jorge – Situada na Rua Senador Nabuco, 155, Vila Isabel, Rio 

de Janeiro – RJ; 

12. Casa de Pena Verde – Situada na Rua Massapê 72, Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ; 

13. Casa da Justiça Divina – Situada na Rua Leticia, 174, Jardim Maravilha, Guaratiba, 

Rio de Janeiro – RJ. 

14. Ilê Axé Omolu Oxum – Situado na Travessa Maria Alice, Guaratiba, Rio de Janeiro 

– RJ. 


