


Humanos e plantas mantêm intensa relação desde os primordios da 

civilização. Muitas religiões, por exemplo, fazem (um ainda misterioso) uso 

de cascas, folhas, sementes e raízes em seus cultos ou as prescrevem para 

o combate a males do corpo ou da alma. Esse vasto conhecimento popular 

tem, por sua vez, al imentado as pesquisas científicas no mundo inteiro -

inclusive, no Brasil. E, com base nele, já foram descobertas várias moléculas 

que hoje são a base de medicamentos para tratar doenças que vão de um 

resfriado a quadros bem mais graves, como o câncer. 

Nas páginas a seguir, discutiremos alguns aspectos dessa longa - e frutífera 

- relação, com foco no uso religioso das plantas. 
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O misterioso uso de 
plantas e a sabedoria 
na cura pela fé 

s poderes mágicos das plantas curam desde diarreias, como 
o chá dos brotos de goiabeira, à leucemia, como as subs-

tâncias vincristina e vimblastina, extraídas da maria-
-sem-vergonha, hoje comercializadas para o tratamento 
dessa doença. 

A magia que envolve a prática popular de cura pelas 
plantas deve-se à presença de substâncias produzidas 
pelos vegetais - muitas vezes, essenciais para sua sobre-

vivência na luta pela preservação da espécie. Os terpenos, 
algumas substâncias fenólicas e alcaloides são as principais 

classes de substâncias produzidas pelas plantas. Falaremos um 
pouco sobre cada um deles. 

No primeiro grupo, estão, por exemplo, o limoneno e o mentol, que têm chei-
ro agradável e são produzidos pelas plantas para atrair os polinizadores notur-
nos. Duas das muitas aplicações industriais dessas moléculas vão dar gosto a 
alimentos e aroma a produtos de limpeza. Já os flavonoides, pertencentes ao 
segundo grupo, protegem as plantas contra a radiação ultravioleta e, por esse 
motivo, têm propriedades antioxidantes. 



Os alcaloides, por sua vez, são substâncias que têm o 
elemento químico nitrogênio em sua estrutura e que pro-
duzem acentuado efeito no sistema nervoso central. Plan-
tas que produzem alcaloides têm sido usadas como vene-
nos e alucinógenos ao longo de nossa história. Talvez, o ca-
so de envenenamento mais conhecido tenha sido a conde-
nação à morte do filósofo grego Sócrates por ingestão de uma 
bebida à base de cicuta (erva rica no alcaloide coniina). 

Muitos alcaloides proporcionam efeitos alucinógenos, 
como a atropina e a escopolamina, usados na preparação 
de unguentos a partir das espécies beladona, meimendro 
e mandragora, com as quais as 'bruxas' da Idade Média 
se untavam e que, supostamente, as faziam voar. Esse un-
guento era conhecido como 'fórmula de voo' e utilizado 
pelas 'bruxas' em certas partes do corpo - principalmen-
te, nas mais peludas - e também esfregado sobre o cabo de 
uma vassoura - que era, como sabemos, o 'instrumento de 
voo'. Em contato com as mucosas vaginal e anal, o uguento 
era absorvido mais rapidamente pelo organismo. A sensação 
de voo está associada aos delírios e, ao que parece, à sensa-
ção de levitação, fato que explicaria os supostos voos. 

Outras propriedades alucinógenas proporcionadas 
pelo consumo desses alcaloides são: estado de embria-
guez, seguido de sono profundo, acompanhado de amnésia. 
Hoje, a ingestão de escopolamina, associada a bebidas 
alcoólicas, é conhecida como 'Boa noite, Cinderela', mistu-
ra usada para dopar vítimas de assalto ou abuso sexual. 

Cipó dos mortos O uso de plantas alucinógenas es-
tá, muitas vezes, relacionado à prática religiosa. A reli-
gião deriva do termo latim religare e significa religação com 
o divino, definição que abrange quaisquer doutrinas ou 
formas de pensamentos metafísicos. Religiões, como o 
Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal, foram 



criadas a partir do consumo da bebida chamada ayahuasca, 
preparada de plantas amazônicas (ver 'Catolicismo, um-
bandismo e kardecismo'). 

Ayahuasca é uma palavra de origem indígena e signifi-
ca cipó dos mortos (aya = pessoa morta, alma, espírito; 
waska = corda, cipó). E preparada a partir do cipó ya-
gé ou caapi (Banisteriopsis caapi) e das folhas do arbusto 
chacrona (Psychotria viridis), ambos contendo alcaloides. 

As tradições de cada local e a ocasião de consumo dessa 
bebida determinam os métodos para o preparo, mas o pro-
cesso é longo: dura cerca de 24 h. Normalmente, raspa-se 
a casca dos pedaços recém-cortados do talo do cipó, que, 
em contato com a água e as folhas de Psychotria viridis, dão 
origem a ayahuasca - os métodos para o preparo variam 
segundo as regiões onde o chá é consumido e são seme-
lhantes ao preparo de extratos aquosos nos laboratórios 
de pesquisa de química de produtos naturais. 

Em algumas regiões, as cascas devem ferver por várias 
horas, e o líquido amargo e denso resultante é consumido 
em pequenas doses. Esse procedimento é uma extração 
aquosa a quente, e o produto final é um chá com elevadas 
quantidades de substâncias retiradas das plantas. Em ou-
tras regiões, são consumidas doses maiores de ayahuasca, 
pois o preparo consiste em amassar as cascas pulveriza-
das com água fria, tornando-se uma preparação menos 
concentrada, ou seja, observa-se um chá com coloração 
mais clara, indicativo de baixas concentrações de substân-
cias extraídas das plantas. 

O método de preparação, o contexto no qual a bebida é 
consumida, a quantidade ingerida, o número e o tipo de 
misturas determinam os efeitos que a bebida proporciona. 
Alucinações visuais, diarréia e vômito podem ser observa-
dos com o uso regular da ayahuasca. Taquicardia e morte 
em casos de intoxicação. 



Ciência da arruda Ainda hoje, a crença religiosa 
está associada ao poder de cura das plantas. Apesar dos 
conhecimentos médicos e farmacêuticos estabelecidos e 
oficializados, a população, em muitos casos, prefere ou-
tros agentes de cura, como o raizeiro, o candomblezeiro, a 
benzedeira, a rezadeira, o vidente e o médium. 

Para as práticas de cura, é necessário conhecimento e 
sabedoria no emprego de raízes, plantas e folhas para se 
restabelecer a saúde do doente. Uma planta bastante co-
nhecida é a arruda, usada desde a Idade Média até hoje 
para a proteção contra doenças contagiosas, feitiços e 
quebrantos - em tempo: a arruda é uma planta abortiva 
e não deve ser utilizada por gestantes, principalmente 
nos primeiros meses de gravidez. 

Há relatos de que, na Grécia Antiga, a arruda era utilizada 
para tratar diversas doenças, mas principalmente as 'forças 
negativas'. Já, em Roma, as mulheres carregavam ramos de 
arruda pelas ruas para se protegerem de doenças contagiosas 
e de feitiçarias. Ainda na Idade Média, o uso de arruda 
também é descrito no combate a bruxarias e maldições. Nessa 
época, a Igreja Católica empregava ramos de arruda para a 
aspersão de água-benta nos fiéis em missas solenes e em 
rituais de exorcismo, nos quais os possessos, antes de serem 
exorcizados pelos padres, ingeriam um 'preparado' à base de 
vinho e arruda. Esse fato foi destacado na obra Hamlet, de 

William Shakespeare, em que a arruda ficou conhecida co-
mo "a erva sagrada dos domingos", pois os rituais de exor-
cismo eram realizados só nesses dias pela Igreja Católica. 

Toda a 'magia' que envolve as aplicações da arruda pode 
ser explicada pela ciência. Estudos realizados com extratos 
alcoólicos e chás preparados a partir das folhas dessa plan-
ta revelaram propriedades inseticidas, antiparasitárias, 
anti-inflamatórias, febrífugas, vasodilatadoras e, como dis-
semos, abortivas. Essas propriedades devem-se às subs-
tâncias que as folhas da arruda produzem (flavonoides, 
cumarinas, saponinas, lignanas e alcaloides). 

Entre as substâncias sintetizadas pela arruda, a rutina 
é a mais importante. E um flavonoide com ação anti-infla-
matória e vasodilatadora comprovada. E indicado no tra-
tamento de varizes, para aumentar a resistência dos vasos 
sanguíneos e, popularmente, seu uso é recomendado para 
controlar fluxos menstruais - essa última aplicação sem 
comprovação científica até o momento. 

A planta ainda produz um óleo essencial rico em subs-
tâncias voláteis, responsáveis por um cheiro forte e ativo 
- talvez, a percepção desse cheiro tenha feito com que seja 
ainda hoje empregada para afastar feitiços e também co-
mercializada e utilizada como amuleto contra mau-olhado 
e quebrantos, bem como para 'curar' crianças e adultos 
carregados com influências negativas. 



Mal contra o mal Plantas, como a espada-de-são-
-jorge, a aroeira, o urucum, a barba-de-velho, a dama-da-
-noite, o cipó-caboclo, o cordão-de-frade e o desmancha-nó, 
são usadas por pessoas de fé com as mais diversas funções. 
A espada-de-são-jorge, por exemplo, deve proteger a casa 
de quem a cultiva. Para isso, prendem-se duas delas, cruza-
das, atrás das portas de suas moradias, na crença que a eles 
será concedida a neutralização de seus inimigos. 

Considerada uma planta tóxica - por produzir saponi-
nas (substâncias que formam espumas e têm proprie-
dades detergentes) e ácidos orgânicos prejudiciais aos 
seres vivos a espada-de-são-jorge talvez tenha seu uso 
místico relacionado à produção dessas substâncias. A asso-
ciação de que substâncias que fazem mal à saúde huma-
na devem igualmente prejudicar os desejos humanos 
(inveja, maldições e quebrantos) é feita livremente nas 
crenças e em certas religiões, perpetuando-se por gera-
ções. E os estudos vêm demonstrando que muito desse 
conhecimento popular tem base científica e que ele vem 
ajudando pesquisadores de vários laboratórios do mundo 
- inclusive, no Brasil - a descobrir substâncias importantes 
para a indústria farmacêutica e química. 

A divindade das plantas As religiões que mais se 
utilizam das plantas, tanto em cerimônias quanto em rituais 
de cura, são as de origem e influência africana, como o can-
domblé e a umbanda. Embora tenham suas peculiaridades, 
essas duas religiões talvez não existissem sem as plantas, 
presentes no preparo de comidas, bebidas e remédios, nos 
banhos de limpeza, purificação e defesa, nas cremações 
em incensórios, nos cachimbos, charutos e cigarros. 

"Sem folhas, não há orixá." Esse dito conhecido nessas 
religiões retoma a importância de Ossaim, a divindade 
das plantas medicinais e litúrgicas. Sem sua presença, 
nenhuma cerimônia pode se realizar. Ossaim é detentor 
do nome das plantas, de sua utilização e das palavras que 
despertam seus poderes, e esses são os elementos mais se-
cretos desses rituais. Cada orixá tem suas próprias folhas, 
mas só Ossaim conhece os segredos das plantas. 

Nessas duas religiões, acredita-se que as folhas curem 
doenças do corpo e do espírito, bem como realizem milagres 
e possam trazer progresso e riqueza. Por esses motivos, os 
seguidores dessa religião defendem a preservação das ma-
tas e florestas. 

A representação de Ossaim revela que esse orixá tem 
uma única perna, com a qual sustenta as folhas, em seme-
lhança com o tronco das árvores. 
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