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Existir como quem se arrisca
como nesse cante em que se atira:

 o cantador, no alto do mastro
por sua voz mesma levantado,

só se tem enquanto a voz tensa,
na medida em que sempre cresça;

ele não pode qualquer falha
sem que desse mastro não caia,

desse mastro por sua voz criado,
que só pode ser no mais alto,

pois que ao descuido de um instante
cairia do alto de seu cante.

(A Antonio Mairena,  
cantador de flamenco. Poesia Completa, 

 por João Cabral de Melo Neto)
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APRESENTAÇÃO

O título deste pequeno li-
vro é inspirado na obra 

Aprender Antropologia, do an-
tropólogo francês François 
Laplantine. Conheci a obra de 
Laplantine nos anos 1990, quando 
começava a surgir meu interes-
se por Antropologia e Filosofia. 
Laplantine veio algumas vezes 
ao Brasil e, se não me engano, 
visitou minha cidade, Recife. Mas 
este livrinho não tem a mesma 
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pretensão do livro em cujo título 
me inspirei. O texto do Laplantine 
procura propiciar um primei-
ro contato com uma disciplina, 
constituindo uma carta de apre-
sentação mais longa do que é a 
Antropologia, de sua história e 
de suas perspectivas. Eu, por vez, 
escrevo aqui sobre um pouco de 
meu itinerário mesclado com as 
reflexões que foram se soman-
do à minha experiência ao longo 
de minha trajetória acadêmica. 
Portanto, este livro tem algo de 
autobiográfico – na verdade, uso 
as minhas vivências como pano 
de fundo para conduzir o leitor a 
algumas de minhas ideias sobre a 
Etnobiologia.
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Em face dessa escolha que fiz 
para abordar o tema, o leitor for-
çosamente terá de considerar que 
a visão ora apresentada é pessoal, 
embora possa ser compartilhada 
em maior ou menor grau por ou-
tros pesquisadores. Além disso, 
cabe mencionar que os três prin-
cipais capítulos que trago não são 
de todo originais. O primeiro já 
apareceu em outros materiais de 
minha autoria, mas o apresento 
aqui porque sintetiza meu conta-
to inicial com a Etnobiologia. Os 
demais foram se moldando nos 
últimos dois anos, exatamente 
no período de isolamento so-
cial motivado pela pandemia de 
COVID-19: são ideias e reflexões 
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que esbocei em algumas palestras 
para as quais fui convidado entre 
2020 e 2022 e que aqui apresen-
to um pouco mais organizadas e 
sistematizadas – pelo menos as-
sim espero. Ao reunir esses tex-
tos, o que quero mesmo é fazer 
um convite ao leitor para enten-
der um pouco do meu olhar, em 
constante mutação, em relação à 
Etnobiologia.



I
CONFRONTADO COM 

A ETNOBIOLOGIA
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A proposta de trabalho que 
me foi apresentada pela 

professora da disciplina de 
Sistemática de Fanerógamos me 
cativou totalmente. Já perto de 
concluir o curso de bacharelado 
em Ciências Biológicas, até então, 
eu havia dedicado toda a minha 
atenção para a Biologia Marinha. 
Não passava pela minha mente, 
sequer por um segundo, estudar 
plantas ou qualquer coisa relacio-
nada a elas. Mas a proposta soava 
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diferente: não se tratava apenas 
de estudar plantas, mas de estu-
dar sua relação com as pessoas. 
Isso não só soava diferente, como 
também fascinante. Na época, o 
termo “etnobotânica” apareceu 
em meio às muitas conversas de 
esclarecimento do trabalho que 
necessitava ser feito para a con-
clusão da disciplina. O desafio pa-
receu ainda maior quando soube 
que o estudo em questão deveria 
abordar as plantas usadas nos 
cultos afro-brasileiros.

Não era exigido na disciplina 
qualquer trabalho de campo, mas 
eu não poderia deixar escapar a 
oportunidade de me aventurar 
por espaços fora da universidade. 
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E, mais ainda: aventurar-me pelo 
universo da chamada “magia 
africana”. Embora eu estivesse 
completamente tomado de en-
tusiasmo, meus colegas achavam 
no mínimo inusitada a escolha do 
tema por duas razões: primeiro, 
pela minha completa desmoti-
vação para trabalhos ligados à 
Botânica; segundo, pela inserção 
no misterioso cenário das reli-
giões afro-brasileiras, uma vez 
que estas sofriam, como ainda 
sofrem, um forte preconceito por 
parte da sociedade. Os cultos 
afro-brasileiros originaram-se no 
cenário do Brasil colonial, quando 
muitos africanos foram trazidos 
na condição de servidão absoluta. 
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Proibidos de cultuar suas divin-
dades abertamente, praticavam 
seus rituais na completa clandes-
tinidade. Obviamente, não há uma 
homogeneidade em tais práticas, 
pois, dependendo da tribo da qual 
vieram, as práticas, os rituais e as 
divindades cultuadas são, de cer-
ta forma, diferentes.

No Brasil urbano moder-
no, esses cultos foram alvo de 
perseguição policial, especial-
mente durante o governo de 
Getúlio Vargas1, nos anos de 1930. 

1 Vargas foi o presidente do Brasil de 1930 a 
1945 e de 1951 a 1954. A perseguição religiosa 
que ocorreu em seu governo não foi direcionada 
apenas para o candomblé, mas também para ou-
tros praticantes de religiões não oficiais, como 
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Confrontados com mais essa 
realidade, os cultos eram reali-
zados em segredo, nos subúrbios, 
e as pessoas não se assumiam 
como praticantes. Se na época 
já perdurava a crença de prática 
demoníaca, o culto a diferentes 
divindades e o sacrifício ritual de 
animais começaram a alimentar 
ainda mais o imaginário popular. 
Os cultos afro-brasileiros são, 
em essência, cultos de posses-
são: os adeptos entram em uma 
espécie de transe para empres-
tar seus corpos à manifestação 
das divindades cultuadas. Para 

o kardecismo - religião espiritualista fundada na 
França.
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completar esse cenário nada fa-
vorável, um famoso e importante 
médico e antropólogo, Raimundo 
Nina Rodrigues2, tratou o transe 
como uma espécie de transtorno 
mental.

Esse era o contexto com o qual 
eu me deparara. Teria de enfren-
tar não só a dificuldade de abor-
dar um tema difícil, como também 
o natural receio dos adeptos dos 
cultos afro-brasileiros, que pode-
riam me ver como uma ameaça. Eu 
estava seguro do que queria, mas 
não do que fazer para atingir meus 

2 Rodrigues, N. 2005. Animismo Fetichista dos 
negros Bahianos. Salvador: Teatro XVIII.
Rodrigues, N. 1977. Os Africanos no Brasil. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional.
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objetivos. Nos cultos afro-brasilei-
ros, as plantas e os animais cum-
prem uma função essencial, para 
não dizer insubstituível. Existe até 
uma expressão na língua iorubá, 
“kosi ewe, kosi orixá”, que signifi-
ca “sem folhas não há divindades”. 
Todas as divindades do panteão 
afro-brasileiro possuem suas 
próprias plantas, com as quais 
os adeptos preparam remédios, 
banhos, defumadores e incensos. 
Se cada divindade possui suas 
próprias plantas, obviamente po-
demos identificar um sistema de 
classificação dessas plantas3. Esse 

3 Anthony, M. 1993a. “Oògùn: la notion de 
remède dans la tradition yoruba en Afrique et au 
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sistema permite a ordenação do 
mundo vegetal e guia os sacerdo-
tes nas suas práticas. 

Há, inclusive, uma história que 
explica isso muito bem. Ossaim, 

Brésil”. In Essai sur les plantes et les remèdes 
des cultures afro-brésiliennes, M. Anthony. Paris: 
Memoire, Université des Science Humaines de 
Strasbourg, Faculté des Sciences Sociales.
Anthony, M. 1993b. “Essai sur les plantes et les 
remèdes des cultures afro-brésiliennes: conclu-
sions, perspectives”. In Essai sur les plantes et 
les remèdes des cultures afro-brésiliennes, M. 
Anthony. Paris: Memoire, Université des Science 
Humaines de Strasbourg, Faculté des Sciences 
Sociales
Voeks, R. A. 1995. Candomblé ethnobotany: 
African medicinal plant classification in Brazil. 
Journal of Ethnobiology 15: 257-280.
Voeks, R.A. 2003. Sacred leaves of Candomblé: 
african magic, medicine, and religion in Brazil. 
Austin: University of Texas Press.
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divindade responsável pelo uso 
das plantas e pelos seus segre-
dos, guardava todas as folhas 
(plantas) em um recipiente pen-
durado em uma árvore. As demais 
divindades estavam com muita 
inveja de Ossaim, pois, toda vez 
que precisavam usar plantas, ti-
nham de recorrer a ele. De pron-
to, algumas divindades foram se 
queixar a Iansã, deus dos ventos 
e guia dos espíritos dos mortos 
(eguns). Iansã agitou sua saia e 
fez soprar um vento muito forte, 
que espalhou todas as folhas de 
Ossaim. As divindades, chama-
das no Brasil de orixás, correram 
para pegar suas próprias folhas. 
À medida que tocavam nas folhas, 
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imprimiam nelas a sua essência 
e energia vitalizadora (o axé). 
Apesar de todo esse esforço, os 
orixás continuaram a depender 
de Ossaim: embora tivessem suas 
próprias plantas, apenas Ossaim 
sabia como utilizá-las.

Nos cultos afro-brasileiros, o 
sacerdote de Ossaim chama-se 
Babalossaim (se homem) ou 
Yaloriossaim (se mulher). Hoje em 
dia, resulta muito difícil reconhe-
cer essas figuras no espaço dos 
cultos, sendo os chefes maiores 
do culto, o Babalorixá ou Ialorixá, 
os que manipulam as plantas sa-
gradas. No Recife, Nordeste do 
Brasil, local em que eu faria mi-
nha pesquisa, a casa que pratica 
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culto afro-brasileiro se chama 
terreiro, e o próprio culto rece-
beu duas denominações, uma 
bem regional, que é xangô (nome 
de uma das divindades), e uma 
mais nacional, que é candomblé. 
Cada terreiro tem autonomia, 
contando com uma hierarquia em 
torno da figura do Babalorixá ou 
do Ialorixá. 

Assim, percebi a delicadeza do 
universo em que eu estava pres-
tes a entrar. Tudo no candomblé 
é sagrado e tem poder – a água, 
os minerais, as plantas e os ani-
mais –, pois guarda a energia 
vitalizadora das divindades. A 
palavra tem poder. Com a palavra, 
entoam-se os cânticos especiais 
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que fazem funcionar um remédio, 
visto como um procedimento má-
gico. As palavras fazem a energia, 
presa em objetos animados e ina-
nimados, circular e se expandir 
para os fins desejados.

***

Tendo lido todos os teóricos 
que tratam da temática, especial-
mente alguns dos mais impor-
tantes, como os franceses Roger 
Bastide e Pierre Verger4, comecei 
a me questionar sobre minha 

4 Bastide, R. 1978. O candomblé da Bahia: rito 
nagô. São Paulo: Editora Nacional.
Verger, P. 1967. Awon ewe Osanyin: yoruba me-
dicinal leaves.Ife: Institute of african studies, 
University of Ife.
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primeira visita a um terreiro de 
candomblé. Eu tinha a intenção de 
realizar entrevistas usando ques-
tionários fechados, com pergun-
tas simples e diretas: quais plan-
tas são usadas e para quê? Como 
neófito no tema, pareceu-me me-
todologicamente razoável come-
çar por esse caminho. Contudo, as 
minhas leituras apontavam para a 
necessidade de um procedimen-
to mais qualitativo, a observação 
participante, que, pelo menos no 
Brasil, é a principal metodologia 
utilizada pelos antropólogos. Isso 
implicava uma imersão no mundo 
do candomblé, mas não me sen-
tia preparado para tal confronto, 
embora o desejasse.
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Consegui agendar uma en-
trevista com um Babalorixá que 
tinha seu terreiro estabelecido 
no bairro de Água Fria, na cida-
de do Recife. Quando o assunto é 
candomblé, não se pode esquecer 
o chamado Terreiro do Pai Adão, 
um dos mais antigos em funcio-
namento e que se encontrava 
naquele bairro. O Terreiro de Pai 
Adão era chefiado por Pai Adão, 
famoso sacerdote retratado por 
muitos estudiosos como porta-
dor de uma aura quase mística. 
O sociólogo brasileiro Gilberto 
Freyre5, autor do conhecido livro 

5 Freyre, G. 1987. Assombrações do Recife 
Velho. Rio de Janeiro: Record.
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Casa-Grande & Senzala, escreveu 
a respeito de Pai Adão e de uma 
árvore sagrada que ele cultivava 
em seu terreiro:

Uma delas, certa gameleira6 antiga do 
Fundão, no sítio do velho Babalorixá 
já morto Pai Adão, pretalhão quase 
gigante, formado em artes negras na 
própria África, embora pernambucano 
da silva e ladino como ele só [...]. Ver 
esse velho gigante preto dançar era um 
assombro: de madrugada parecia não 
ele próprio, mas alguma coisa de elfo 
com asas nos pés. Dizem que era pela 
gameleira mágica que se comunicava 
com a Mãe África ouvindo vozes que 

6 Corresponde às plantas do gênero Ficus, tan-
to na África quanto no Brasil. Essas plantas são 
tratadas como morada sagrada de uma divindade 
fitomórfica chamada Iroko.
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lhe diziam em nagô: “Adão, faça isso. 
Adão, faça aquilo” [...].

***

Resolvi, então, iniciar por esse 
cenário mágico, retratado pela ca-
neta dos sociólogos e antropólogos 
brasileiros. Por indicação, cheguei 
a um terreiro não muito distante 
das principais vias de acesso da 
cidade. Logo ao entrar, senti toda 
a imponência e religiosidade que 
emanava do espaço. Havia um 
grande jardim, com plantas exu-
berantes e uma multidão de ervas 
aromáticas. Imaginei que seriam 
plantas usadas nas práticas litúr-
gicas e medicinais – hoje enten-
do que, em muitos casos, não faz 
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qualquer sentido essa diferencia-
ção entre uso ritual e medicinal. 
No candomblé, o ritual é feito para 
trazer saúde e bem-estar, de modo 
que um uso que aparentemente 
poderia ser tido, na nossa classifi-
cação, como puramente mágico é 
visto como terapêutico. 

Com mais alguns passos, vis-
lumbrei um amplo salão, ornado 
com enormes pedaços de tecido 
branco, estátuas de divindades, 
alguns tambores e outros objetos. 
Era naquele espaço que aconte-
ciam os cultos públicos e as di-
vindades eram invocadas. 

Tímido, desconfiado e retraído, 
fui convidado a sentar. Não sa-
bia como começar. Fiz a primeira 
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pergunta em voz quase inaudível 
e me veio a primeira resposta – 
o nome de uma planta e o modo 
como era usada no ritual. Comecei 
a ficar esperançoso, mas percebi 
que o entrevistado não se deixava 
entrevistar, pois falava de coisas 
que eu não havia perguntado. 
Logo notei que meu esquema de 
entrevista não servia e que mi-
nhas perguntas eram destituídas 
de sentido para meu interlocutor. 
Para ele, falar das plantas só tinha 
significado se as colocasse em um 
contexto. E esse contexto poderia 
ser a descrição de um ritual, de um 
acontecimento trivial do dia a dia 
ou de um momento de sua infân-
cia, quando os orixás chamaram 
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pelo seu nome e ele teve de aten-
der ao chamado, tornando-se um 
iniciado nas crenças afro-brasi-
leiras. Com base nos manuais que 
eu havia lido e nas conversas que 
havia tido com algumas pessoas, a 
entrevista não duraria mais do que 
três horas. Contudo, fiquei com 
meu primeiro entrevistado por ca-
torze horas seguidas. Tive a nítida 
sensação de que, se ele não tivesse 
obrigações rituais a cumprir, não 
me deixaria sair dali até contar 
tudo o que sabia ou que pelo me-
nos tudo o que podia contar.

As plantas constituem um dos 
grandes segredos do candomblé, 
e os sacerdotes guardam com zelo 
as informações sobre aquelas que 
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são sagradas. Por isso, eu sabia 
que não poderia aprender tudo, 
muito menos em uma entrevista. 
Conheci algumas das plantas que 
foram citadas, pois eram cultiva-
das no próprio terreiro. Outras, 
especialmente as destinadas aos 
rituais de iniciação, só poderiam 
ser coletadas pelo sacerdote. E 
também existiam algumas que 
poderiam ser compradas em 
mercados locais ou feiras livres. 
Então, percebi que, para com-
preender um pouco mais dessa 
dinâmica, precisava visitar os 
mercados. Saí da entrevista atur-
dido, confuso e, é claro, depois de 
catorze horas de gravação, com 
muitas anotações em um caderno 
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de campo improvisado, mas com 
uma certeza: entrar em campo é 
sempre uma surpresa e uma ex-
periência única, mesmo com todo 
o background que a melhor lite-
ratura sobre métodos possa ofe-
recer. Não sabia como organizar 
aquela quantidade de informa-
ções nem fui preparado para isso. 
Na minha cabeça, preencheria um 
questionário com as respostas de 
meu informante, agradeceria a 
ele pela disponibilidade e partiria 
para outra entrevista.

Estava completamente encan-
tado com essa primeira expe-
riência. O mundo das plantas no 
candomblé era cercado por mui-
tas palavras da língua iorubá, por 
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determinados espaços do terreiro 
onde aconteciam rituais espe-
ciais, por divindades com suas 
plantas e por tabus que eu pre-
cisava respeitar para ser ouvido, 
bem-recebido e não expulso ao 
som de maldições em uma língua 
estranha. Voltei para casa convic-
to de que não poderia mais usar 
a estrutura que eu havia determi-
nado, de que meus entrevistados 
precisavam se expressar e de que, 
se eu quisesse mesmo compreen-
der a relação entre pessoas e plan-
tas, deveria participar dos rituais. 
A simples menção a isso para os 
meus colegas de faculdade os fez 
arrepiar os cabelos, primeiro de 
medo e depois de preconceito. 
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Mas isso não importava, porque 
eu necessitava fazer aquilo.

***

A visita ao mercado público 
surgiu como uma necessidade 
imperiosa dessa primeira entrada 
em campo. O mercado, me fora 
dito, era central na sacralidade do 
candomblé, em especial no que 
diz respeito aos rituais iniciáticos. 
Para Arno Vogel e colaboradores7, 
trata-se de um local de romaria 
obrigatória para os iniciados no 
candomblé. Lá, eles vão buscar 
todos os materiais necessários 

7 Vogel, A.; Mello, M.AS.; Barros, J.F.P. 1993. A 
Galinha-d’angola. Rio de Janeiro: EDUFF.
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para a realização de rituais: co-
lares, pulseiras, panelas de barro 
para as oferendas e plantas. 

Chegando ao mercado, percebi 
todo um comércio voltado para 
atender à demanda religiosa ge-
rada pelo candomblé. Havia vá-
rios vendedores de ervas. Tempos 
mais tarde, aprendi que eu não 
poderia rotular todos como ven-
dedores, pois alguns se autode-
nominam doutores de raízes, isto 
é, profundos conhecedores do 
que vendem. Essa lógica trazia 
subjacente a ideia de que existiam 
vendedores que não conheciam 
as plantas e que poderiam – não 
raramente isso acontecia – enga-
nar as pessoas.
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Fiquei entusiasmado com o es-
petáculo de cores e aromas e com 
o vaivém alucinado de pessoas e 
suas listas de compras: plantas 
para banhos de purificação e de 
limpeza e incensos para trazer a 
sorte e afastar o azar. Aproximei-
me do primeiro vendedor e logo 
fui rechaçado; mal consegui me 
apresentar ou perguntar sobre as 
plantas. Isso foi se repetindo em 
inúmeras tentativas frustradas. 
Anos mais tarde, eu voltaria a este 
assunto: a dificuldade de coletar 
informações em mercados8. No 

8 Albuquerque, U. P.; Monteiro, J.M.; Ramos, 
M.A.; Amorim, E.L.C. 2007. Medicinal and mag-
ic plants from a public market in Northeastern 
Brazil. Journal of Ethnopharmacology 110: 76 - 91.
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final do dia, notei que a dinâmica 
do mercado também era muito 
especial: os vendedores tinham 
dificuldade de me dar atenção, 
seja porque precisavam receber 
os seus fregueses, seja porque 
acreditavam que eu estava que-
rendo aprender para competir 
com eles. Desanimado, sentei ao 
lado de uma velha senhora, co-
merciante de plantas, com uma 
lojinha bastante modesta. Ela, en-
tão, aproximou-se do meu ouvido 
e falou: “Toma um banho com 
essa plantinha aqui, que essa tris-
teza vai embora”.

A partir daí, a conversa fluiu, e 
fui aprendendo sobre as plantas, 
anotando o que podia e obtendo 
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lições valiosas. Percebi que as 
informações poderiam divergir 
de informante para informante, 
pois me mostravam plantas dife-
rentes com o mesmo nome. Não, 
eu não estava errado. Segundo 
minha recente amiga, “um deles 
estava querendo me enganar”. Foi 
assim que, aos poucos, mais que 
entender a conexão do merca-
do com o candomblé, eu tomava 
lições preciosas sobre a coleta 
de dados etnobiológicos. Mesmo 
sem ninguém nunca ter me dito, 
levava comigo o que poderia ser 
chamado de um protótipo de ca-
derneta de campo. As anotações 
que fiz foram muito valiosas anos 
mais tarde (o que jamais esperava 
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acontecer), tanto para orientar 
meus alunos quanto para propor 
trabalhos investigativos. Apesar 
dos efeitos que causou em mim, 
na época com 21 anos e se auto-
denominando biólogo marinho, 
eu não pararia muito tempo 
para me questionar sobre essa 
experiência.

***

Eu era um teórico da obser-
vação participante, por assim 
dizer. Li o que pude sobre o as-
sunto. Enfurnei-me por horas na 
biblioteca do Centro de Ciências 
Humanas da Universidade Federal 
de Pernambuco para ler tudo o que 
fosse possível antes de começar a 



43

empreitada. Só hoje consigo des-
crever o que senti quando fui aos 
terreiros pela primeira vez para 
participar dos rituais – talvez algo 
muito parecido com o que narra 
Bronislaw Malinowski no seu li-
vro-diário Argonautas do Pacífico 
Ocidental9:

Imagine-se o leitor sozinho, rodeado 
apenas de seu equipamento, numa 
praia tropical próxima a uma aldeia 
nativa, vendo a lancha ou o barco que o 
trouxe afastar-se no mar até desapare-
cer de vista. Suponhamos, além disso, 
que você seja apenas um principiante, 
sem nenhuma experiência, sem roteiro 
e sem ninguém que o possa auxiliar. 

9 Malinowski, B. 1984. Argonauts of the Western 
Pacific. Illinois: Waveland Press.
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Isso descreve exatamente minha ini-
ciação na pesquisa de campo, no litoral 
sul da Nova Guiné.

Imagine-se, então, de posse 
apenas de uma caderneta, uma 
velha máquina fotográfica (quase 
descartável) e um temor quase 
atávico gerado por séculos de 
preconceito e perseguição reli-
giosa. Isso descreve exatamente 
os meus sentimentos e a minha 
apreensão. Eu não estava em uma 
ilha deserta isolada do mundo 
moderno. Muito pelo contrário. 
Eu estava na área urbana, a pou-
cos metros de uma parada de ôni-
bus. Mas, ao entrar no terreiro, fui 
transportado para outro universo, 
no qual as pessoas trajavam ora 
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roupas brancas, ora roupas colo-
ridas, e as mulheres usavam laços 
na cabeça e saias largas. Cheguei 
logo cedo pela manhã, pois fui 
convidado a presenciar parte dos 
ritos iniciáticos de uma mulher 
que estava se preparando para 
se tornar uma verdadeira adepta 
do candomblé. Invariavelmente, 
nessas circunstâncias, ocorrem 
rituais de sacrifício, e presenciei 
dois: o sacrifício de um bode e o de 
um galo. Foi diferente de tudo que 
imaginei, pondo por terra toda e 
qualquer predisposição negativa. 
Os animais foram tratados com 
profundo respeito e religiosidade, 
e o sacrifício foi rápido e silen-
cioso – quase tive a impressão de 
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que os animais se deixaram vo-
luntariamente imolar. A conexão 
entre o sacrifício ritual e a ideia 
de remédio (a busca pela saúde) 
ficou patente em minhas vistas. 
Depois, tomei conhecimento do 
seguinte mito10, que fortaleceu a 
minha impressão inicial:

Existia uma rivalidade entre Orunmilá 
e Ossaim, que disputavam a superiori-
dade hierárquica. Olodumaré propôs 
então uma prova na qual, Sacrifício e 
Remédio, filhos de Orunmilá e Ossaim, 
seriam enterrados por sete dias, 
sem comida nem bebida, ganhando 
a disputa aquele que respondesse ao 

10 Albuquerque, U. P. 2007. O dono do segre-
do - o uso de plantas nos cultos afro-brasileiros. 
Recife: NUPEEA.
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chamado do pai ao cabo desse perí-
odo. Porém, Sacrifício foi auxiliado 
por um coelho que lhe forneceu ali-
mentos, enquanto permaneceu enter-
rado. Remédio, por sua vez, usando de 
suas habilidades, cavou um túnel que 
o levou até Sacrifício. Este o alimen-
tou em troca de seu silêncio. Dessa 
forma, Orunmilá venceu a contenda, 
tendo reconhecido um poder superior 
ao de Ossaim. Tem-se, como lição, que, 
se o sacrifício é feito corretamente, 
o homem não ficará doente, não pre-
cisando, portanto, de remédios. Isso 
explicaria por que, muitas vezes, o 
babalaô, além dos conselhos que dirige 
à pessoa, fala da necessidade do sacri-
fício, bem como do remédio.

Parte dos animais que vi se-
rem sacrificados foram compor as 
oferendas das divindades, e outra 
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parte seria cozida e ofertada às 
pessoas em um repasto comunal. 
O antropólogo Roberto Motta11 
fala da importância dos sacrifícios 
do ponto de vista social, uma vez 
que a carne provê a comunida-
de de proteína animal. Percebi o 
quanto ir para campo munido de 
alguma visão prévia sobre o tema 
pode nos impedir de enxergar 
as singularidades e riquezas das 
manifestações do “outro”, esse ser 
tão parecido comigo nos desejos e 
na vontade de viver e de conquis-
tar coisas, mas tão diferente no 

11 Motta, R. 1991. Transe, Sacrifício, Comunhão 
e Poder no Xangô de Pernambuco. Revista de 
Antropologia 34: 131-142. 
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modo como vê o mundo. Aprendi, 
então, outra lição: se um dia vol-
tasse a fazer esse tipo de trabalho, 
tentaria ser mais flexível na expe-
riência com o outro, para que meu 
preconceito não me cegasse.

A noite aproximava-se enquan-
to todos trabalhavam velozmente 
nos preparativos da cerimônia que 
teria início. O ritual a ser celebra-
do seria uma festa em homenagem 
à divindade Xangô (deus dos raios 
e da justiça), rei de Cosso sincreti-
zado com São João Batista do ca-
tolicismo – o sincretismo pode ser 
entendido como essa mistura das 
religiões de matizes africanas com 
a religião católica. Tudo pronto, a 
Ialorixá (a mãe de santo ou chefe 
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de terreiro) iniciou os trabalhos 
cantando alguns versos em iorubá 
ao mesmo tempo que, atrás dela, 
alguns adeptos tocavam tambores 
em som ritmado. Os demais adep-
tos, os filhos de santo, dançavam 
em círculo acompanhando os 
versos e balançando o corpo com 
movimentos quase padronizados. 

Seguiram-se várias canções 
até que, em determinado mo-
mento, percebi que o ritmo dos 
tambores se tornou mais frené-
tico e os adeptos começaram a 
dançar mais rapidamente. Senti 
que uma atmosfera diferente es-
tava impregnando o ambiente, e o 
seu culminar aconteceu quando a 
Ialorixá se curvou violentamente 
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para trás e para frente, com movi-
mentos bruscos que a levaram ao 
chão. Ao se levantar, com as mãos 
escondidas em suas costas e com 
o arfar de uma respiração ruidosa, 
percebi que ela estava em transe, 
em transe de Xangô. As pessoas 
começaram a aplaudir o recém-
-chegado com clara devoção e 
entusiasmo. Foi surpreendente 
ver uma senhora franzina dançar 
por minutos seguidos, como que 
possuída por um furacão. “Xangô 
é assim mesmo”, falou para mim 
alguém ao meu lado.

Fiquei receoso quando a Ialorixá 
se aproximou de mim, em transe 
de Xangô, e cumprimentou-me 
de uma maneira truculenta, mas 
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logo lembrei: “Xangô é assim 
mesmo”. Diferentemente do que 
pensei, essa situação não foi o 
maior choque cultural pelo qual 
passei durante a observação par-
ticipante. Xangô é uma divindade 
que tem como um de seus pratos 
preferidos carne de galo cozida 
servida com quiabo. Eu simples-
mente odeio a combinação desses 
elementos. Chegada a hora de 
servir os presentes com a comida 
preferida de Xangô, fui sorratei-
ramente me esconder por trás da 
multidão, que se acumulava para 
o repasto comunal. Entretanto, 
logo fui descoberto e convida-
do a ser o primeiro a se servir. 
Coloquei as mãos em forma de 
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concha, que serviriam de prato, 
para receber a comida preferida 
de Xangô, a qual já havia sido nar-
rada nos mitos dessa e de outras 
divindades como motivo de bri-
gas. Devorei aquilo rapidamente 
como uma estratégia para abre-
viar meu sofrimento. Entretanto, 
fui mal interpretado, e alguém 
gritou: “Serve de novo o menino, 
que ele gostou da comida”. Pelo 
respeito com que o ritual era tra-
tado e pela forma sagrada com 
que cada ingrediente integrava o 
alimento, tive de aceitar a oferta, 
pois receei ofender meus anfi-
triões. Dessa vez, contudo, comi 
bem devagarinho.
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***

Passadas essas experiên-
cias, voltei à Biologia Marinha 
acreditando que minha curta 
carreira de etnobiólogo se en-
cerrara. Mas, por circunstâncias 
inesperadas, acabei por escrever 
uma monografia sobre o assun-
to que colaborou para me dar o 
título de Bacharel em Ciências 
Biológicas. Durante a defesa de 
minha monografia, muitas vezes 
fui questionado acerca de como 
eu havia conseguido algumas 
informações, já que muitas delas 
são objeto de segredo. Expliquei, 
então, que a observação partici-
pante me facultou uma grande 
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aproximação com meus colabora-
dores. Hoje vejo que talvez tenha 
sido a minha inocência e o desejo 
daquelas pessoas de me instruí-
rem em alguns de seus conheci-
mentos que fizeram toda a dife-
rença. Ainda durante o trabalho 
de campo, aprendi que algumas 
coisas que havia dito e escuta-
do não poderiam ser divulgadas. 
Quiçá, eu tenha conquistado aos 
poucos essa necessária confiança 
quando entendi que meu trabalho 
acadêmico não poderia estar aci-
ma dos anseios daquele grupo de 
pessoas. Firmado esse pacto com 
meus prestimosos informantes, 
propaguei apenas o que me foi 
autorizado.
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Depois, quando, finalmente, 
assumi-me como etnobiólogo e, a 
partir da monografia, escrevi um 
livro chamado Folhas Sagradas, 
percebi a necessidade de pas-
sar pelos lugares que visitei para 
deixar alguns exemplares com 
meus amigos. Tive, na época, uma 
preocupação que Sergio Ferretti12 
traduz muito bem: 

Inúmeros pais de santo são ávidos 
devoradores de teses de antropologia 
[...]. A antropologia colabora, portanto, 
na elaboração e divulgação desta 
forma de conhecimento.

12 Ferretti, S.F. 1995. Repensando o sincretis-
mo. São Luís: FAPEMA.
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Concordo com Ferretti, mas, 
muitas vezes, nas minhas andanças 
posteriores, vi colegas coletando 
dados de entrevistados que esta-
vam reproduzindo informações 
lidas em livros de Antropologia. 
Isso é endossado pelas palavras de 
Roberto Motta13, quando afirma 
que “existe na religião afro-brasi-
leira um vai e vem constante entre 
ritos e pesquisas, uns influencian-
do os outros”. Novamente como 
neófito etnobiólogo, comecei a 
perceber que os livros de métodos 
de Antropologia falam sobre como 

13 Motta, R. 1997. Apresentação. In: Folhas 
sagradas: as plantas litúrgicas e medicinais nos 
cultos afro-brasileiros, U.P. Albuquerque. Recife: 
Editora Universitária da UFPE.



58

nossa presença pode afetar a cole-
ta de dados até que as pessoas se 
acostumem conosco, mas poucas 
vezes falam sobre como o que nós 
escrevemos é capaz de afetar a 
forma daquelas pessoas percebe-
rem a si mesmas.

Muitos anos mais tarde, voltei 
minha atenção para outros temas 
de interesse etnobotânico, e os 
cultos afro-brasileiros passaram 
a representar minha inusitada 
primeira experiência sobre o 
tema. Há, de certa forma, pouco 
tempo, a convite de uma amiga e 
aluna de pós-graduação, fui as-
sistir a um ritual de candomblé 
em uma importante casa, que 
mantém uma tradição única em 
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Recife, Pernambuco. Era festa de 
Xangô. Logo ao entrar, fui sau-
dado pelos sacerdotes da casa, 
que de imediato me alertaram 
para uma flagrante transgressão 
religiosa: eu estava vestindo uma 
camisa de cor inapropriada, cor 
tabu, que simboliza negativida-
de. Mesmo assim, acho que por 
cordialidade, deixaram-me pre-
senciar o culto. As pessoas come-
çaram, então, a entrar em transe 
de Xangô, efetuando movimentos 
bruscos como que possuídas por 
um furacão. Uma delas, em tran-
se do rei de Cosso, aproximou-se 
como um velho conhecido, abra-
çou-me bruscamente, como se 
fôssemos amigos que há tempos 
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não se falam, distanciou-se al-
guns metros e apontou para mi-
nha camisa, com um visível ar de 
contrariedade e reprovação. Só 
consegui pensar em uma coisa: 
“Eu sei, meu amigo, desculpe. 
Tenho de rever as lições”14.

14 Hoje eu teria dito ao rei de Cosso: 
Se eu errei
Aqui estou
Pedindo maleme
Meu pai Xangô
Mandai a faísca de um raio
Pra me iluminar
Segura pedra na pedreira
Não deixa rolar
Xangô
Kaô, meu pai
Os seus filhos bambeiam
Mas não caem
Xangô
Kaô, meu pai
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Nota:
Ao longo dos anos este tex-

to apareceu em alguns lugares. 
Aqui eu apresentei uma versão 
ligeiramente revisada e modi-
ficada da que foi publicada no 
Journal of Ethnobiology and 
Ethnomedicine15.

Os seus filhos bambeiam
Mas não caem
(Kaô Cabecile, Xangô!) – ponto de Xangô.

15 Albuquerque, U.P. 2014. A little bit of Africa in 
Brazil: ethnobiology experiences in the field of Afro-
Brazilian religions. J Ethnobiology Ethnomedicine 
10: 12. https://doi.org/10.1186/1746-4269-10-12

https://doi.org/10.1186/1746-4269-10-12




II
UMA CIÊNCIA 

EM CRISE OU UM 
CIENTISTA EM 

CONFLITO?
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C omo biólogo interessado em 
estudar os seres humanos, 

muitas vezes eu ouvi que deveria 
estudar Antropologia. E minha 
primeira experiência no campo, 
conforme já relatei, foi fortemente 
guiada por essa ideia. Esse dis-
curso sempre me pareceu indicar 
que os seres humanos são uma 
propriedade da Antropologia, e, 
por algum tempo, eu até acredi-
tei um pouco nisso. Preciso es-
clarecer, entretanto, que não sou 
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interessado em todos os aspectos 
que dizem respeito a nossa es-
pécie, somente àquela parte que 
concerne a como interagimos 
com a natureza e a como essas 
relações evoluíram e explicam de 
que maneira e por que agimos de 
determinadas formas em relação 
a essa mesma natureza. Isso im-
plica entender nossa cognição, 
nosso comportamento e até mes-
mo nossa religião. Sem sombra 
de dúvidas, somos uma espécie 
muito complexa, e tentar reduzir 
toda a nossa complexidade ao 
interesse de apenas um campo 
de estudos (como a Antropologia, 
por exemplo) é um movimento de 
privatização científica, filosófica 
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e epistemológica. Mas só cheguei 
a essa compreensão após muitos 
anos de estudos, nos quais fui me 
construindo como um cientista 
interdisciplinar, de tal sorte que 
hoje tenho dificuldade de me en-
quadrar em qualquer uma das cai-
xinhas epistemológicas que são 
colocadas para nós na academia. 
Contudo, se me vejo “obrigado” a 
explicar minha área, digo que sou 
um ecólogo interessado nos seres 
humanos. 

Meu conceito de ecologia 
transcende, talvez, o entendimen-
to mais clássico, pois enxergo o 
ser humano como “objeto de es-
tudo” da Ecologia clássica. Como 
uma espécie social, interagimos 
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entre nós, com outras espécies e 
com o ambiente. Moldamos esse 
ambiente à luz de nossas necessi-
dades e somos moldados por ele. 
Gosto muito de nos chamar de “os 
maiores construtores de nicho de 
planeta”, dada a nossa capacidade 
de modificar o ambiente, alteran-
do-o para outras espécies e suas 
futuras gerações, bem como para a 
nossa própria espécie. Sofremos a 
influência do que foi “construído”, 
por isso herdamos ambientes, além 
de genes e cultura. O entendimen-
to desse jogo dinâmico de forças 
coloca um grande desafio para a 
compreensão da ecologia de nossa 
espécie. Percebam que falei que 
somos os “maiores” construtores 
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de nicho, mas não necessariamen-
te os “melhores” – há milhares de 
evidências de que nem sempre to-
mamos as melhores decisões.

Quando comecei a minha 
carreira como jovem biólogo, eu 
estava interessado em estudar 
a relação das religiões afro-bra-
sileiras com as plantas, a partir 
do trabalho de uma disciplina 
de graduação orientada pela 
Prof.ª Laise Cavalcanti Andrade, 
que mais tarde se tornou minha 
orientadora no mestrado e no 
doutorado. Nessa época, precisei 
consultar a vasta literatura antro-
pológica sobre as religiões afro-
-brasileiras. Fiz várias incursões 
no Centro de Filosofia e Ciências 
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Humanas da Universidade Federal 
de Pernambuco, passando horas 
perdido em devaneios na bibliote-
ca. Foi nesse cenário que comecei 
a me moldar como etnobotânico. 
No livro que escrevi logo após 
a minha graduação, intitulado 
Introdução à Etnobotânica16, hoje 

16 Eu tive muito receio de publicar esse livro, 
pois me sentia inexperiente. Em 1995, uma cole-
ga de mestrado, Flávia de Barros Prado Moura, fa-
lou-me do Dr. José Geraldo Wanderley Marques, 
uma das grandes referências em Etnoecologia 
brasileira. Tomei coragem e pedi a ela que enca-
minhasse meus originais para a sua leitura crítica 
e, quem sabe, para que ele escrevesse a apresen-
tação da obra. Flávia foi logo me advertindo da 
exigência e seriedade do Dr. Geraldo. Não aca-
lentei esperanças e fiquei até receoso de estar 
condenando minha carreira. Tamanha foi a minha 
surpresa quando recebi o manuscrito com algu-
mas observações feitas à mão pelo Dr. Geraldo, 
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em sua terceira edição, inter-
pretei a Etnobotânica como uma 
espécie de encruzilhada entre as 
Ciências Naturais e as Ciências 
Humanas (mais especificamente a 
Antropologia) e defendi esse pon-
to de vista por muitos anos, até 
que me dei conta de que estudar 
a relação entre pessoas e plan-
tas ou entre pessoas e natureza 

acompanhadas de uma apresentação. Senti, 
então, que estava no caminho certo, e em 2002 
o livro foi publicado pela editora Bagaço, tendo 
sua segunda edição em 2005 pela editora carioca 
Interciência e uma edição em língua inglesa pela 
Springer em 2017. O livro intitulado Introdução à 
Etnobotânica é o primeiro e único texto introdu-
tório em língua portuguesa sobre o assunto. Para 
melhorar o que seria a terceira edição, publicada 
em 2022 pela Interciência, contei com a colabora-
ção de colegas.
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implicaria diferentes perspectivas, 
não necessariamente limitadas ao 
olhar biológico ou antropológico. 
Ora, em poucas palavras, é isto que 
se pretende estabelecer com o viés 
interdisciplinar da Etnobiologia: a 
sua potencial capacidade de dialo-
gar com diferentes disciplinas no 
esforço de entender o ser huma-
no e as suas inter-relações. Dito 
isso, a Etnobiologia não precisa 
da Antropologia, mas nela pode 
se diversificar. O mesmo posso di-
zer de qualquer outro diálogo que 
possamos estabelecer nos espaços 
epistemológicos em que diferen-
tes áreas do saber interagem.

Passei por diversas fases até 
chegar à atual, em que considero 
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a Etnobiologia como uma ciência 
de natureza interdisciplinar que 
se ocupa em estudar o ser huma-
no no ambiente. Considerando 
minha trajetória, posso adiante 
mudar de opinião, mas esse meu 
entendimento está muito alinha-
do com a forma como penso e 
faço pesquisa hoje. Nesse sentido, 
prefiro reservar o termo “etnoe-
cologia”17 para a dimensão mais 

17 Há diferentes entendimentos sobre a 
Etnoecologia. Toledo e Barrera-Bassols (2015), 
por exemplo, defendem que “A etnoecologia, como 
disciplina híbrida, aborda o estudo dos saberes 
locais e dos problemas convencionais ligados à 
separação do mundo em duas esferas: do natural 
e do social. Essa disciplina propõe um novo para-
digma científico que se fundamenta na multicultu-
ralidade; propõe também encontrar modos de vida 
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sustentáveis, assim como valores, significados e 
ações que permitam estabelecer cenários de globa-
lização alternativos” (p. 142). Esse entendimento 
fundamental da Etnoecologia, proposto pelo me-
xicano Victor Toledo, exerceu uma forte influência 
nas pesquisas realizadas na América Latina, espe-
cialmente no final dos anos 1990 e início dos anos 
2000 no Brasil. Eu enxergo uma forte perspectiva 
política nessa abordagem. Toledo, V.M; Barrera-
Bassols, N. 2015. A memória biocultural: a impor-
tância ecológica das sabedorias tradicionais. São 
Paulo: Editora Expressão Popular. 
Uma abordagem completamente diferente des-
sa, pelo menos no meu entender, foi a propos-
ta pelo Dr. José Geraldo Marques, com a sua 
Etnoecologia abrangente, que influenciou toda 
uma geração de pesquisadores brasileiros. 
Esta minha opinião é diferente de outra que 
tive a chance de expressar em parceria com o 
Dr. Angelo Alves, mas que mantém a ideia de 
complementariedade entre a etnobiologia e a 
etnoecologia, conforme defendemos na opor-
tunidade: Alves, A.G.C.; Albuquerque, U.P. 2016. 
Ethnobiology or Ethnoecology?. In: Albuquerque, 
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política da Etnobiologia, algo que 
vem se convencionando chamar 
de Etnobiologia Política. Dizendo 
de outro modo, penso que os 
termos “etnobiologia” e “etnoe-
cologia” vêm sendo empregados, 
na prática, para traduzir a mesma 
sorte de estudos e de fenômenos 
pesquisados. Ao afirmar que a 
Etnobiologia é tipo uma “ciência 
ecológica”, não quero reduzi-la 
epistemologicamente ao cam-
po das Ciências Naturais, mas 
quero explicitar que nossas pes-
quisas e todo o escopo de nossa 

U.; Nóbrega Alves, R. (eds) Introduction to 
Ethnobiology. Springer, Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-319-28155-1_3

https://doi.org/10.1007/978-3-319-28155-1_3
https://doi.org/10.1007/978-3-319-28155-1_3
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investigação foca o relacional, ou 
seja, o estudo das relações entre 
nós e o ambiente. E, quando refor-
ço a sua natureza interdisciplinar, 
admito que diferentes diálogos 
podem se estabelecer.

Curiosamente, há ainda um 
grande preconceito de muitos 
pesquisadores em se dizerem es-
tudiosos da Etnobiologia. Criam 
termos variados para enquadrar 
suas investigações, quando em 
essência estão realizando um 
estudo etnobiológico. Não tiro a 
razão desses investigadores, mas 
gostaria de escrutinar seus pen-
samentos para entender um pou-
co de suas razões. Seria por pre-
conceito ou seria por divergência 
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de entendimento acerca do que é 
a Etnobiologia? 

***

Eu acho que a Antropologia 
brasileira não tem interesse pela 
Etnobiologia e fez até questão de 
negar qualquer parentesco. Falo 
isso a partir da minha experiência 
e das conversas informais com co-
legas antropólogos com os quais 
trabalhei ou que conheci durante 
eventos. Certa vez, ouvi um antro-
pólogo afirmar que a Antropologia 
não teria qualquer interesse 
pela Etnobiologia porque as 
Etnociências estavam superadas. 
Na época isso me chocou porque 
até então, nos eventos e entre os 
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colegas da área, defendíamos que 
a Etnobiologia é uma Etnociência. 
Por Etnociência rotulávamos toda 
disciplina com um olhar voltado 
para compreender esse “outro” 
que não o “eu”, cientista/pesqui-
sador. Ora, durante muito tempo, 
esse outro foi interpretado como 
o estranho à minha cultura, seja a 
comunidade indígena, a comuni-
dade quilombola ou os chamados 
povos tradicionais. Depois enten-
di a razão da crítica. A Etnociência 
surgiu com a pretensão de des-
crever (interpretar) as diferentes 
culturas a partir da forma como 
veem e classificam sua expe-
riência (plantas, animais, cores, 
ambientes e seres sobrenaturais). 
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Isso foi alvo de muitas críticas 
pelo apelo reducionista de tentar 
entender as culturas a partir de 
apenas um de seus aspectos. Os 
etnobiólogos apropriaram-se do 
termo a partir de meados do sé-
culo XX, mas sem assumir essa 
pretensão de interpretação cul-
tural. Por isso, para evitar ruídos 
na comunicação com colegas da 
Antropologia, evito usar o termo 
“etnociência”.

Acredito que talvez isso expli-
que a rejeição de alguns antropó-
logos e o ainda pouco interesse da 
Antropologia brasileira, quando 
comparada às pesquisas mun-
diais, em estudar a relação entre 
os seres humanos e o ambiente, 
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os animais e as plantas. Com 
isso não quero dizer que não há 
estudos, apenas ressinto que po-
deríamos ter muito mais aborda-
gens sobre o tema, em especial 
pela relevância que as questões 
ambientais ocupam nas agendas 
científicas e políticas globais. Há, 
na verdade, muita confusão, espe-
cialmente vinda de investigadores 
que trabalham com Etnobiologia, 
acerca de que, apenas por usar-
mos métodos que também são 
empregados na Antropologia ou 
criados em seu âmbito, isso ime-
diatamente classifique um estudo 
como antropológico ou etnográfi-
co, por exemplo. As pesquisas não 
se circunscrevem somente pelos 
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seus métodos, mas também pelas 
teorias e pelo desenvolvimento 
intelectual que as embasam.

O curioso é que esse cenário 
também está presente nas atuais 
disputas epistemológicas no âm-
bito da Etnobiologia. São disputas 
por território acadêmico e pelo 
rótulo de ciência. Explico melhor 
o que quero dizer. Falei anterior-
mente que ainda existem precon-
ceitos explícitos e velados contra a 
Etnobiologia e muitas críticas di-
rigidas ao seu “fazer” investigati-
vo. A principal crítica consiste em 
acusar a Etnobiologia de não ser 
ciência ou de fazer ciência de bai-
xa qualidade. Não vejo problemas 
com a primeira crítica, até porque 
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muitas pesquisas de qualidade 
realizadas nas universidades são 
acadêmicas, mas não necessaria-
mente científicas. Esse é um tema 
complexo, pois implica trazer para 
o debate a questão dos “critérios 
de demarcação da ciência”, ou 
seja, o que é ou não é científico. 
A ciência pode ser definida como 
um sistema organizado e sistema-
tizado, com um método particular, 
voltado para a compreensão do 
mundo. Para simplificar esse de-
bate, cito uma passagem do texto 
do antropólogo Luiz Batalha18: 

18 Batalha, Luís. 1998. Emics/Etics revisitado: 
“nativo” e “antropológico” lutam pela última pala-
vra. Etnográfica II(2): 319-343. p. 320-321.
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As ciências sociais não são de facto 
ciências, assim como as teorias sociais 
também não são de facto teorias. Mas, 
enquanto não surgir alguém com uma 
designação melhor para aquilo que 
fazem os “cientistas sociais”, teremos 
de nos contentar com o rótulo. A antro-
pologia nunca foi uma ciência, embora 
tenha atravessado fortes períodos 
em que houve inclinação para isso, 
especialmente aquando de sua insti-
tucionalização acadêmica nos finais 
do século XIX e primórdios do século 
XX, altura em que as elites intelec-
tuais europeia e americana estavam 
imbuídas de uma mentalidade “cien-
tifista”. Mas mesmo no caso da antro-
pologia social britânica, em que as 
aspirações científicas e “positivistas” 
foram marginalizadas pelo pragma-
tismo britânico, nas décadas de 1930 
e 1940, a necessidade de uma “teoria 
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científica da cultura” era defendida 
por Malinowski e Radclife-Brown, dois 
grandes responsáveis pela institucio-
nalização acadêmica da antropologia. 
Historicamente, isso explica-se pela 
necessidade de a antropologia reivin-
dicar o seu espaço na academia como 
uma ciência, de modo a não ser olhada 
pelos outros departamentos como uma 
espécie de ocultismo.

Para o antropólogo Tim Ingold, 
a Antropologia não seria uma 
“ciência”, mas uma arte: “[...] o 
diálogo antropológico, assim con-
cebido como uma arte da investi-
gação, não precisa ser contraposto 
à ciência. Ao invés disso, ele apon-
ta para uma maneira diferente 
de fazer ciência – mais modesta, 
humanizada e sustentável do que 



85

grande parte do que é considerado 
ciência nos dias de hoje”19. Isso, no 
meu entender, não desmerece a 
Antropologia como um esforço do 
intelecto humano para dar sen-
tido aos fatos de nossa espécie. 
Mas Ingold vai muito além desse 
meu entendimento do “fazer” 
antropológico: 

O tipo de antropologia que eu defendo 
aqui tem um propósito diferente. Não se 
trata de interpretar ou explicar o com-
portamento dos outros; não se trata de 
colocá-los em seu lugar ou consigná-
-los à categoria dos “já conhecidos”. 
Ao contrário, trata-se de compartilhar 

19 Ingold, Tim. 2019. Antropologia: Para que 
serve? Petrópolis: Editora Vozes. Edição digital.
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da sua presença, de aprender com as 
suas experiências de vida e de aplicar 
esse conhecimento às nossas próprias 
concepções de como a vida humana 
poderia ser, das suas condições e pos-
sibilidades futuras. A antropologia, em 
minha opinião, prospera nesse engaja-
mento da imaginação e da experiên-
cia. O que ela oferece não é um quan-
tum de conhecimento, a ser somado às 
contribuições de outras disciplinas, 
todas determinadas a revirar o mundo 
por informação e a transformá-la em 
produtos do conhecimento. O meu tipo 
de antropologia, na realidade, não 
se dedica absolutamente à “produção 
de conhecimento”. Ela aspira a uma 
relação completamente diferente com 
o mundo. Para os antropólogos, assim 
como para os povos entre os quais eles 
trabalham, o mundo não é o objeto de 
estudo, mas o seu meio. Eles estão, desde 
o início, imersos em seus processos e 
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relações. Os críticos podem considerar 
isso uma fraqueza ou uma vulnerabi-
lidade. Para eles, isso revela uma falta 
de objetividade. Mas, para nós, essa é 
a própria fonte da qual a antropologia 
retira sua força. Pois o nosso propósito 
não é o conhecimento objetivo. O que 
buscamos, e esperamos obter, é sabe-
doria. Eles não são, de forma alguma, 
equivalentes; e eles podem, inclusive, 
operar em desacordo. [...] Em resumo, 
o objetivo primordial da antropolo-
gia não é etnográfico, mas educativo. 
Em minha opinião, a importância da 
antropologia reside precisamente no 
seu potencial de educar e, através dessa 
educação, de transformar vidas – as 
nossas próprias e as daqueles entre os 
quais trabalhamos. Mas esse potencial 
apenas se concretizará se estivermos 
dispostos a aprender com eles. E não 
aprenderemos nada se não os levarmos 
a sério.
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Portanto, não vejo problemas 
em dizer que a Etnobiologia não 
é ciência no sentido mais stricto. 
Inspirando-me pelas palavras de 
Tim Ingold, a Etnobiologia que 
eu defendo é distinta: inclusiva, 
socialmente responsável e apta 
para tratar a diversidade humana 
a partir de diferentes olhares e 
perspectivas disciplinares. Nesse 
sentido, vejo como objetivo da 
Etnobiologia a sua força educati-
va e promotora de reflexões sobre 
o “ser”, o “estar” e o “pertencer” 
ao mundo. Mais do que isso, ve-
jo-a como compreensão de nossa 
trajetória no planeta a partir das 
lentes de uma ciência/pesquisa 
acadêmica robusta e rigorosa. 
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Qualquer disputa por abordagem, 
olhares ou epistemologias é in-
fértil e totalmente contrária aos 
desígnios de uma disciplina que 
almeja ser uma ponte de com-
preensão entre culturas e entre 
os próprios seres humanos.

Muitas pessoas dentro do 
campo se defendem dizendo que 
fazem pesquisa qualitativa, com 
escopo mais antropológico, e 
que ciência não é só aquela in-
vestigação de viés quantitativo. 
Eu considero contraproducente 
essa dicotomização do debate 
entre quantitativo e qualitativo, 
por tirar o foco do que verdadei-
ramente importa: fazer ciência ou 
pesquisa de alta qualidade. 
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Com relação à segunda crítica, 
de que em Etnobiologia não existe 
ciência de qualidade, eu poderia 
dizer que temos também, como 
em outras áreas do conhecimento, 
pesquisas de baixíssima qualidade. 
Às vezes, luto contra o pensamen-
to de que existem mais pesquisas 
de baixa qualidade do que de alta 
qualidade. Escrevi coisas sobre 
isso durante a minha trajetória 
acadêmica das quais não me arre-
pendo; gostaria apenas de revisi-
tá-las. Por exemplo, tenho breves 
ensaios com pretensões antropo-
lógicas que teriam hoje outro nível 
de discussão e aprofundamento.

***
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Eu mencionei que na 
Etnobiologia, pelo menos na que 
é praticada no Brasil, existe um 
terreno de disputas que se mate-
rializam em discursos e práticas. 
Essas disputas precisam ser rom-
pidas por um processo de desdog-
matização da área. A Etnobiologia 
passou por diversos períodos em 
sua história que foram caracte-
rizados por determinadas ideo-
logias e/ou abordagens. No meu 
entender, o processo de dogmati-
zação surgiu quando se passou a 
acreditar que cada período seria 
ultrapassado pelo o que o suce-
deu, tornando-se, portanto, ir-
relevante ou desatualizado. Essas 
diferentes fases da Etnobiologia 
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coexistem na atualidade, cons-
truindo suas próprias referências, 
mas muitas vezes carecendo de 
diálogo entre elas. O isolamento 
levou à dogmatização e à defesa 
de uma abordagem como mais 
relevante do que outra. 

Todavia, essa dogmatização 
traz consigo uma faceta perversa, 
que é a falta do olhar ao exterior 
para melhorar ou revisitar os pró-
prios conceitos e abordagens. De 
certa forma, já comentei sobre 
isso quando mencionei que mui-
tos grupos defendem suas abor-
dagens qualitativas simplesmente 
por serem qualitativas, mas evi-
tam o olhar para o exterior que 
levaria à percepção de que, no 
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rol das atuais práticas acadêmi-
cas qualitativas, a sua abordagem 
carece de alinhamento com as 
pesquisas rigorosas e robustas 
realizadas no campo. 

O que estou chamando de dog-
matização se expressa de diferen-
tes formas, como no fenômeno 
de insularidade científica. Nosso 
grupo de pesquisa observou que 
na Etnobiologia existe um isola-
mento entre grupos de investi-
gação radicados em seus países, 
de tal modo que, ao publicar seus 
resultados, não dialogam com 
a pesquisa realizada em outros 
grupos ou em outros países. Isso 
seria um exemplo de insularidade. 
A consequência mais direta desse 
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isolamento se reflete na falta de 
validadores externos para o que 
é feito internamente, ou seja, na 
ausência de contrapontos. Diante 
da ausência de perspectivas con-
trárias, vamos construindo uma 
visão de pesquisa etnobiológica 
absolutamente alheia ao que se 
passa ao seu redor, e uma pesqui-
sa que não consegue encontrar o 
caminho do diálogo está fadada à 
irrelevância.

O Dr. Julio Hurrell e eu refle-
timos por um tempo sobre as in-
terfaces da Etnobotânica20, e tal 

20 Albuquerque, U. P.; Hurrell, J. A. 2010. 
Ethnobotany: one concept and many interpreta-
tions. In: Ulysses Paulino de Albuquerque; Natalia 
Hanazaki. (Org.). Recent Developmentes abd 
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reflexão me parece oportuna 
para essa discussão de dog-
matização na Etnobiologia. 
Escrevemos que a Etnobotânica 
se expressa por diferentes co-
nexões, configurando-se como 
um campo ora da Antropologia, 
ora da Ecologia, ora da Botânica. 
Curiosamente essas facetas se 
engessaram em si, distanciando-
-nos da vocação interdisciplinar 
da Etnobiologia, algo que vem 
sendo enfaticamente reivindicado 
como essencial para enfrentar os 

Case Studies in Ethnobotany. Recife: Sociedade 
Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia/
NUPEEA, p. 87-99.
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desafios das mudanças culturais 
e ambientais21. Steve Wolverton 

argumentou que a Etnobiologia 
praticamente já está pronta para 
acomodar diferentes disciplinas 
para esse desafio; contudo, penso 
que ainda não estamos vivencian-
do de fato uma era de interdisci-
plinaridade na Etnobiologia, visto 
que precisamos começar o movi-
mento de sua desdogmatização.

Necessitamos, ainda, passar 
por um processo de reflexão 
que assuma, via interdisciplina-
ridade, a diversidade de projetos 

21 Wolverton, S. 2013. Ethnobiology 5: 
Interdisciplinarity in an Era of Rapid Environmental 
Change. Ethnobiology Letters 4: 21-25. https://
doi.org/10.14237/ebl.4.2013.11

https://doi.org/10.14237/ebl.4.2013.11
https://doi.org/10.14237/ebl.4.2013.11
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científicos, acadêmicos e episte-
mológicos. Mas essa reflexão não 
significa acomodar toda e qual-
quer ação, pesquisa e concepção 
como intrinsecamente válida para 
a Etnobiologia. Sem uma discus-
são sobre a qualidade do que fa-
zemos e seu propósito, cairemos 
em uma perigosa armadilha das 
narrativas destituídas de expe-
riência. Se estamos vivendo uma 
espécie de crise na Etnobiologia, 
eu diria que é uma crise de qua-
lidade de sua prática e de incom-
preensão de sua natureza. Vou 
exemplificar agora meu discurso 
inicial de privatização e dogma-
tização da Etnobiologia com o 
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auxílio das palavras da antropó-
loga argentina Marta Crivos22:

[...] assistimos à apropriação de uma 
versão empobrecida da etnografia, 
limitada ao uso errático de técnicas de 
entrevista e levantamento pelas cha-
madas etnociências – etnobotânica, 
etnozoologia, etnoecologia etc. Essas 
últimas versões, que invadiram o mer-
cado profissional, não só da antropo-
logia, mas de disciplinas que almejam 
dar conta da versão “êmica” dos domí-
nios do conhecimento que abordam, 
caracterizam-se pelo uso de algumas 
técnicas de pesquisas qualitativas que 
transformam quem as implementa, 

22 Crivos, Marta. (2014). Mario Bunge y la 
Etnografia. In: Denegri, Guilhermo (Editor) Elogio 
de la Sabiduría. Ensayos en Homenaje a Mario 
Bunge en su 95° Aniversario. Eudeba.
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mesmo sem qualquer tipo de forma-
ção ou qualificação profissional como 
etnógrafos, em “experts” no estudo 
das concepções locais sobre um amplo 
espectro de domínios do conhecimento 
que “coincidentemente” correspondem 
aos delimitados pela ciência ocidental 
(tradução livre, p. 146-147).

De certo modo, já comentamos 
sobre a suposta inexorável ligação 
da Etnobiologia com a Etnografia23, 

23 De certa forma isto também é defendido 
pelo antropólogo Radamés Villagómez-Reséndiz, 
quando afirma que “(...) poucas abordagens et-
nobiológicas se envolvem profundamente com 
métodos e teorias antropológicas. Em vez disso, 
o campo como um todo muitas vezes carece de 
envolvimento com a etnografia como metodolo-
gia social, bem como com a teoria antropológica 
contemporânea”. 
Villagómez-Reséndiz, R. 2020. Mapping styles 
of ethnobiological thinking in North and Latin 
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de sorte que isso se torna o fator 
desqualificante de quem pesquisa 
sem ser o “expert” na área, como 
mais adiante comenta Marta 
Crivos, ao afirmar que “[...] a antro-
pologia requer um conjunto de con-
dições e habilidades que constituem 
o foco e o conteúdo dos programas 
de formação do etnógrafo com 
orientação naturalística”. Se de um 
lado aceitarmos isso, não haverá o 
que discutir acerca da privatização 
do campo de atuação. De outro 

America: Different kinds of integration bet-
ween biology, anthropology, and TEK. Studies in 
History and Philosophy of Science Part C: Studies 
in History and Philosophy of Biological and 
Biomedical Sciences 84: 101308. doi: 10.1016/j. 
shpsc.2020.101308
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lado, se assumirmos a interdisci-
plinaridade da área, veremos que 
essa interpretação dogmática não 
encontra lugar nas discussões mais 
atuais sobre pesquisa e ciência na 
modernidade. Na verdade, a defesa 
dessa ideia de uma Etnobiologia 
pautada unicamente na ligação 
entre Biologia e Antropologia leva 
inexoravelmente a uma versão em-
pobrecida da própria Etnobiologia, 
além de gerar tensões no campo 
que podem ser de difícil supe-
ração. Nesse sentido, estou ali-
nhado ao que defendem David 
Ludwig e Charbel El-Hani24 sobre 

24 Ludwig, D.; El-Hani N, Charbel. 2020. 
Philosophy of Ethnobiology: Understanding 
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a necessidade de uma Filosofia 
da Etnobiologia que desempenhe 
um papel de conectar tantas e di-
ferentes visões em um campo de 
pesquisa que já é naturalmente 
fragmentado por conta das dis-
tintas disciplinas que se colocam 
em diálogo. Mas antes precisamos 
superar os desafios de discursos 
polarizados e reducionistas que 
só contribuem para manter a área 
fragmentada.

***

Knowledge Integration and Its Limitations. 
Journal of Ethnobiology 40: 3-20. https://doi.
org/10.2993/0278-0771-40.1.3

https://doi.org/10.2993/0278-0771-40.1.3
https://doi.org/10.2993/0278-0771-40.1.3
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Eu sempre fiz escolhas pouco 
usuais quando se tratava de minha 
carreira como cientista ou talvez 
eu tenha sido perseguido por 
escolhas pouco usuais. Quando 
iniciei minha vida acadêmica, fui 
exposto a uma cultura acadêmica 
tradicional, envolvendo-me com 
estudos e pesquisas em discipli-
nas clássicas da Biologia, como 
Ecologia e Botânica. Talvez a 
mais inusitada de minhas esco-
lhas tenha sido a migração para a 
Etnobiologia. Durante muito tem-
po, fui alvo da crítica severa de 
professores e colegas que enxer-
gavam na Etnobiologia um em-
preendimento acadêmico pobre 
e sem perspectivas. Isso tornou 
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minha formação muito desafiado-
ra, pois eu passava a maior parte 
de meu tempo tendo de defender 
a mim e a minha abordagem, seja 
na própria universidade ou em 
eventos científicos. Quando em 
1996 ocorreu, em Feira de Santana 
na Bahia, o I Simpósio Brasileiro 
de Etnobiologia e Etnoecologia, 
eu senti, finalmente, que have-
ria um lugar para mim e para a 
ciência que eu praticava. Ali eu 
vi desfilarem pesquisas que se 
alinhavam com meus interesses e 
que falavam a mesma língua, pelo 
menos à primeira vista. Conheci 
o saudoso Dr. Darrell Posey, um 
dos nomes mais importantes da 
história da Etnobiologia em solo 
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brasileiro. Foi um dos períodos 
mais felizes de toda a minha vida 
– o encontro com “outros” tão pa-
recidos comigo. 

Mas é claro que, fora do ambien-
te desse evento, eu ainda lidava 
com os desafios de trabalhar com 
uma disciplina científica pouco 
compreendida. Certa vez, cansado 
dessa batalha, fui desabafar com 
o Prof. José Geraldo Marques. Ele 
me disse que as pessoas queriam 
extirpar da Etnobiologia o seu sta-
tus de ciência, com argumentos 
pueris de quem nunca teve con-
tato com Filosofia da Ciência. Por 
fim, arrematou: “Ulysses, não dis-
cuto ciência, com quem não sabe 
do que está falando”. Essa frase 
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ressoou durante muito tempo em 
minha mente, a tal ponto que con-
segui relaxar e deixar que os ou-
tros pensassem o que quisessem, 
pois eu tinha um lugar onde eu e 
os meus podiam ser acolhidos. 
Com o tempo vi desaparecer, pelo 
menos comigo, esses confrontos. 
Os discursos preconceituosos em 
relação à Etnobiologia foram se 
esvaziando, de sorte que hoje só 
chegam até mim ecos de um tem-
po distante ou de uma ignorância 
que se autovangloria. 

Outra vez minhas escolhas 
acadêmicas me trariam expe-
riências enriquecedoras. Quando 
enxerguei a possibilidade de unir 
a Ecologia e a Evolução com a 
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Etnobiologia, foi um momento de 
verdadeira epifania, pois eu ha-
via por fim me encontrado como 
cientista e sabia o que queria 
pesquisar pelo resto de minha 
vida. Mas, tanto na Etnobiologia 
como em algumas Ciências 
Sociais e Humanas, existe meio 
que um “terror” atávico quanto 
à integração dessas perspecti-
vas ao estudo do ser humano. 
Sempre entendi, como defendi 
anteriormente neste texto, que a 
integração e a verdadeira inter-
disciplinaridade são a chave para 
empreendimentos científicos 
modernos, de qualidade e dura-
douros. Minha parceria de pes-
quisa com o Prof. Angelo Giuseppe 
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Alves, um dos nomes da pesquisa 
em Etnopedologia no Brasil25, 
ensinaram-me isso. Somos tão 
diferentes, eu e Giuseppe, qua-
se incompatíveis em termos de 
abordagens, mas absolutamente 
complementares26.

E qual seria a razão subjacen-
te ao temor que parece vir das 
Ciências Sociais e Humanas em 
relação à integração de conceitos 

25 Alves, A.G.C.; Marques, J.G.W. 2005. 
Etnopedologia: uma nova disciplina? Tópicos 
Ciência do Solo 4:321-344 
26 O Prof. Angelo lançou recentemente uma 
obra que reflete sobre as experiências docentes 
no campo das etnociências, intitulada: Docência 
em Etnociências: um caminho com o coração. O li-
vro pode ser baixado aqui: https://1drv.ms/u/s!A-
gaIRxn8YcFVmFygJGyAkCAZpAYM?e=bxFFlr

https://1drv.ms/u/s!AgaIRxn8YcFVmFygJGyAkCAZpAYM?e=bxFFlr
https://1drv.ms/u/s!AgaIRxn8YcFVmFygJGyAkCAZpAYM?e=bxFFlr
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evolutivos para entender o com-
portamento humano? Peter 
Richerson e Robert Boyd argu-
mentam que

Desde a constituição da sociabili-
dade como uma questão sui generis, 
os cientistas sociais têm, na melhor 
das hipóteses, considerado as ciências 
biológicas como irrelevantes ou, na 
pior, a combatido por medo de redu-
cionismos e/ou fundamentos racis-
tas. Como consequência, os cientistas 
sociais evitaram enfrentar o desafio 
de considerar seriamente os aspectos 
biológicos da cultura. Repelidos pelas 
afirmações ousadas de sociobiólogos 
(instigados por E.O. Wilson em 1975), 
eles não conseguiram perceber as con-
tribuições mais substantivas dos bió-
logos, bem como os usos feitos por seus 
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colegas cientistas sociais nessa abor-
dagem [...].27

Comecei a acreditar que a 
resistência de alguns pesquisa-
dores em Etnobiologia para esse 
enfoque evolutivo teria no medo 
as suas raízes. Eu considero sim-
plista e ingênua qualquer aborda-
gem exclusivista ou reducionista. 
O comportamento humano não é 
exclusivamente fruto da biologia 
ou da cultura, mas emerge e é 

27 Richerson, P.; Boyd, R. 2015. Evolutionary 
Theory and the Social Sciences Increasingly 
a Mutual Exchange. Culture is Part of Human 
Biology. Why the Superorganic Concept 
Serves the Human Sciences Badly. In: Sabine 
Maasen/Matthias Winterhager (Eds.),  Science 
Studies  (145-178). Bielefeld: transcript Verlag. 
DOI: 10.14361/9783839400647-005
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modulado por diferentes fatores. 
Alguns anos atrás, nós fundamos 
com outros colegas o campo da 
Etnobiologia Evolutiva, que pro-
cura dar conta de um programa 
de investigação que mira as re-
lações entre pessoas e natureza 
considerando as dimensões eco-
lógicas e evolutivas, sem des-
considerar, contudo, a dimensão 
cultural (tratada também em uma 
perspectiva evolucionista). Na 
Etnobiologia Evolutiva, por exem-
plo, enxergamos que o comporta-
mento humano emerge por uma 
combinação de fatores, que vão 
desde o biológico até os sociocul-
turais. A Etnobiologia Evolutiva, 
tal qual algumas ciências que se 
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baseiam em cenários evolutivos, 
propõe explicações factuais para 
fenômenos do comportamento 
humano, mais especificamente 
acerca de sua relação com a na-
tureza. Para concluir o que quero 
dizer, trago o posicionamento do 
Marco Varella:

As ciências têm focos e objetos de 
estudo distintos, variando espacial-
mente do micro ao macro, e tempo-
ralmente do mais recente ao mais 
distante passado. Todas ressaltam pro-
cessos e mecanismos, mas elas podem 
ser divididas entre as que focam mais 
processos e mecanismos ocorrendo 
em escalas de tempo menores, mais 
recentes e mais próximos ao indivíduo 
ou em escalas de tempo maiores, mais 
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no passado e mais populacionais [...]. 
As ciências que focam mais as cau-
sas proximais podem ser subdivididas 
nas que frisam as causas imediatas 
a-históricas, e as que enfatizam mais 
as causas ontogenéticas, ou seja, fato-
res que ocorrem ao longo do desenvol-
vimento do indivíduo. As ciências que 
focam as causas mais distais podem 
ser subdivididas nas que frisam mais 
as causas adaptativas em um pas-
sado ancestral mais recente e micro-
evolutivo, e as que enfatizam mais as 
causas filogenéticas, ou seja, fatores 
macroevolutivos que ocorrem ao longo 
do trajeto evolutivo das espécies, ou 
agrupamentos maiores, como ordens 
ou filos [...]. Para adaptar esse modelo 
ao ser humano é importante abrir 
espaço para as causas mediais, que 
são os fatores sociohistóricos os quais 
são intermediários, ou seja, nem tão 
proximais por serem populacionais e 
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transgeracionais, mas nem tão distais 
por focarem em eventos mais recen-
tes e ocorrendo em escalas de tempo 
menores [...]. Existem algumas sobre-
posições entre causas, mas o impor-
tante é que por estarem em níveis dife-
rentes elas não são excludentes, mas 
sim complementares.28

Assumindo, então, que a 
Etnobiologia é um espaço de diá-
logo interdisciplinar, não seria 
ela o lugar privilegiado para aco-
lher diferentes abordagens aca-
dêmicas? Estaria a Etnobiologia 

28 Varella, M.A.C. 2018. Mal-entendidos sobre 
a Psicologia Evolucionista. P. 142-166. In: Manual 
de psicologia evolucionista [recurso eletrônico] / 
Organizado por Maria Emília Yamamoto, Jaroslava 
Varella Valentova. Tradução de Monique Bezerra 
Paz Leitão, Wallisen Tadashi Hattori. – Natal: 
EDUFRN. 
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suficientemente amadurecida para 
exercer esse papel? Eu acredito 
que essa ciência está pronta para 
abraçar sua fase de interdiscipli-
naridade, sobretudo nos tempos 
atuais pós-pandemia, que nos en-
sinaram importantes lições sobre 
esforços colaborativos para fazer 
avançar nossos conhecimentos. 
Mas por que ainda há resistência 
no seio da Etnobiologia? Eu e al-
guns de meus colegas, incluindo 
ex-alunos, temos conquistado ani-
mosidades gratuitas, em eventos e 
congressos, quando defendemos 
a perspectiva evolucionista para 
o estudo da relação entre seres 
humanos e natureza. Isso me con-
duz à reflexão de que, embora a 
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Etnobiologia esteja pronta para a 
transição interdisciplinar, nós, et-
nobiolólogos, ainda não estamos. 
Poderia ser isso o efeito também 
de um fenômeno mais complexo 
que apregoa uma ciência pós-mo-
derna e relativizada?

Sob a bandeira do relativismo pós-
-moderno – avesso, como se disse, à 
ideia de que existe um conhecimento 
externo, objetivo, independente das 
culturas – campeiam o multicultura-
lismo, o perpectivismo, o social-cons-
trutivismo, os estudos culturais, os 
estudos de gênero, o ecofemeninismo, o 
ressentimento contra as ciências natu-
rais. [...] Posto que a realidade objetiva é 
suspeita, tudo é “texto”, e o significado 
é “a matéria de base dos textos, das 
sociedades e de quase tudo o que existe”. 
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Os significados aí estão para serem 
decodificados ou desconstruídos.29

Confesso: sou simpático à ideia 
de multiculturalismo e diversidade, 
mas não aos abusos que se fazem 
desses conceitos à guisa de defesa 
de uma ciência livre e descons-
truída. Para mim, a relativização 
absoluta e irrestrita, como defen-
dida por alguns pós-modernistas, 
é responsável pelos discursos ne-
gacionistas que relativizaram o pa-
pel da ciência moderna durante a 
recente pandemia de COVID-1930, 

29 Tambosi, O. 2010. A cruzada contra as ciên-
cias – quem tem medo do conhecimento? Pp. 66. 
Florianópolis: Editora da UFSC.
30 Aliás, a pandemia de COVID-19 levou a mui-
tas reflexões da comunidade de etnobiólogos/as. 
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colocando em dúvida os métodos 
que nos levaram a credibilizar a 
vacina e enaltecendo os supostos 
medicamentos milagrosos antico-
ronavírus. Os abusos desse discur-
so induzem a querer validar, como 
científicos, práticas e conheci-
mentos construídos com base em 
outras racionalidades. E o que isso 
tem que ver com a Etnobiologia? 

Veja por exemplo:
Vandebroek, I.; Pieroni, A.; Stepp, J.R. et al. 2020. 
Reshaping the future of ethnobiology research af-
ter the COVID-19 pandemic. Nature Plants 6: 723–
730. https://doi.org/10.1038/s41477-020-0691-6
Dahdouh-Guebas, F.; Vandebroek, I. 2021. 
Impacts of the COVID-19 pandemic on internatio-
nal academic study exchange and research mobi-
lity programs. Ethnobiology and Conservation 10. 
https://doi.org/10.15451/ec2021-02-10.17-1-7

https://doi.org/10.1038/s41477-020-0691-6
https://doi.org/10.15451/ec2021-02-10.17-1-7
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Tudo! A Etnobiologia, ao menos em 
teoria, abraça a diversidade, abar-
cando diferentes conhecimentos 
como complementares entre si, 
sem a pretensão de hierarquiza-
ções. Portanto, querer descons-
truir o conhecimento científico, 
aquele que muitas vezes salva vi-
das, para ressaltar outras formas 
de conhecimento ou saberes, tem 
mais a ver com um posicionamen-
to ideológico perigoso – o mesmo 
que muitas vezes nega a teoria da 
evolução – do que de fato com uma 
proposta legítima de relativismo. 
Para Orlando Tamposi, “[...] o re-
lativismo radical de Feyerabend 
foi providencial para a ‘ciência da 
criação’. O autor do célebre Contra 



120

o Método igualaria a ciência aos 
mitos, ao vodu, à bruxaria e à as-
trologia. Sua teoria do ‘vale-tudo’ 
ajudou a devastar muitas áreas das 
ciências sociais e, é claro, serviu 
como luva aos fundamentalistas 
religiosos.”31

31 Tambosi, O. 2010. A cruzada contra as 
ciências – quem tem medo do conhecimento? 
Florianópolis: Editora da UFSC. P. 34.
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QUAL É O MÉTIER32 

DA ETNOBIOLOGIA?
32 A palavra francesa Métier pode ser simples-
mente traduzida por trabalho. Mas gosto de tomar 
emprestado um sentido literário da palavra para 
além de significar uma ocupação, mas as dores 
e delícias relacionadas (os chamados “ossos do 
ofício”).
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N ão lembro exatamente o ano. 
Havíamos acabado de pro-

ferir uma palestra, em um even-
to, sobre diferentes perspectivas 
acadêmicas para a Etnobiologia. 
Eu defendia o papel plural da 
Etnobiologia e sua faceta como 
um guarda-chuva capaz de aco-
lher diferentes abordagens. Um 
colega, no auditório, pediu a pala-
vra aparentemente com o intuito 
de questionar alguma ideia. O que 
veio em seguida foi uma sucessão 
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de ataques à Etnobiologia como 
ciência, ao que defendíamos e 
como a Etnobiologia deveria se 
ocupar dos direitos dos povos 
tradicionais e de seus territórios. 
Entretanto, em nenhum mo-
mento, eu havia dito o contrário! 
Como escrevi no capítulo ante-
rior, defendo uma Etnobiologia 
“[...] inclusiva, socialmente res-
ponsável e apta para tratar a 
diversidade humana a partir de 
diferentes olhares e perspectivas 
disciplinares”. Claro que nem 
sempre pensei assim, mas esse 
discurso caracteriza meu olhar 
pelo menos nos últimos 12 anos. 
Após a fala do colega, eu me senti 
a rã da história do Khalil Gibran. 
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Nessa trama, duas rãs estavam 
sobre um toco que flutuava no 
rio discutindo sobre quem teria 
a razão sobre determinado as-
sunto. Travaram uma discussão 
acalorada até que uma terceira rã 
disse que ambas estavam corre-
tas em seus respectivos pontos de 
vista. Foi então que as duas pri-
meiras rãs se juntaram, jogaram a 
terceira rã para fora do tronco e 
continuaram a discutir. Moral da 
história: alguém quer ter sempre 
a razão!

Os povos tradicionais tiveram 
no Brasil um grande defensor: o 
Dr. Darrell Posey. Salvo engano 
de minha parte, desconheço li-
deranças acadêmicas modernas 
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tão engajadas nos debates acerca 
do direito de propriedade sobre 
conhecimentos tradicionais e 
territorialidades. Posey não foi 
apenas um teórico do assunto, foi 
também um verdadeiro militante 
da causa indígena. Quando dos 
debates sobre o aproveitamento 
da bacia do Rio Xingu (1975–1989), 
Renato Castro informa que,

Feito o inventário e os planos de apro-
veitamento do Rio Xingu, as populações 
indígenas, juntamente com setores da 
comunidade científica, sociedade civil 
organizada, entre outros, começaram 
a sua mobilização. Os líderes Kayapó 
Paulinho Paiakan e Kube- I, acompa-
nhados do etnólogo Darrel Posey, par-
ticiparam de um simpósio sobre manejo 
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de florestas tropicais na Universidade 
da Flórida, nos Estados Unidos, no 
ano de 1988. Aí relataram que o Banco 
Mundial iria financiar um projeto que 
desalojaria 13 grupos indígenas.33 

Posey tinha uma qualidade: a 
sua defesa era baseada em dados 
de pesquisa, alguns coletados por 
ele próprio junto aos Kayapó du-
rante muitos anos. Sua argumen-
tação era forte, poderosa e emba-
sada, quase sempre, nas melhores 
evidências científicas. Acho que 
não é exagero afirmar que, em 

33 Castro, R.C.A. 2014. As oitavas indígenas 
no caso do licenciamento da Barragem de Belo 
Monte. Rio de Janeiro: Dissertação de mestrado 
em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. P. 
14. 82p.
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uma sociedade que segregava (e 
ainda segrega) os povos tradicio-
nais, colocando-os em uma posi-
ção de subalternidade histórica, 
era necessário estar munido das 
melhores informações, até mes-
mo para apoiar as demandas des-
ses povos. Eu penso que Posey foi 
um dos pioneiros do que viria a se 
chamar de Etnobiologia Política 
ou Etnobiologia da Ação. Gustavo 
Soldati e Flávio Barros, refletindo 
sobre os efeitos da pandemia da 
COVID-19, consideram que

Conservar a biodiversidade, defender 
os territórios de povos e comunidades 
tradicionais, valorizar os produtos da 
sociobiodiversidade para as economias 
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locais e a saúde global como um todo 
são temas de relevante interesse que 
colocam grandes desafios a todos, espe-
cificamente aos pesquisadores da etno-
biologia. Assim, a pandemia de COVID-
19 provoca considerações operacionais 
no campo da etnobiologia. Em primeiro 
lugar, é preciso avançar com um arca-
bouço sólido de construção teórica e 
conceitual sobre as inter-relações entre 
pessoas e biodiversidade, que já come-
çou em diversos grupos de pesquisa ao 
redor do mundo. Acreditamos que a 
etnobiologia, que muitas vezes expe-
rimenta crítica e autocrítica durante 
seu desenvolvimento teórico, vem cres-
cendo como campo científico.34

34 Soldati, G. T.; Barros, F. 2020. The 
COVID-19 pandemic and future of ethnobiology. 
Ethnobiology and Conservation 9. https://doi.
org/10.15451/ec2020-05-9.17-1-4

https://doi.org/10.15451/ec2020-05-9.17-1-4
https://doi.org/10.15451/ec2020-05-9.17-1-4
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Aliás, um dos grandes desafios, 
na minha jornada de aprendizado 
multifacetado da Etnobiologia, foi 
quando me engajei nas discussões 
sobre sistemas médicos tradicio-
nais – a partir do ano de 2007 –, os 
quais, de certa forma, ainda são 
escassos no contexto dos proje-
tos brasileiros de medicina tradi-
cional indígena. O projeto Estudos 
para a Sustentabilidade Ambiental 
e Cultural do Sistema Médico 
Fulni-ô: Oficina de Manipulação 
de Plantas Medicinais, coordena-
do por uma das lideranças locais, 
foi um marco em minha experiên-
cia como pesquisador. 

Quando se discute Etnobo-
tânica, principalmente tendo 
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em mente as práticas médicas 
tradicionais, é necessário partir 
de uma perspectiva temporal e 
fazer um recorte histórico, pois 
essa disciplina passou por dife-
rentes fases. Na primeira, que 
abarcou um período da década 
de 70, a Etnobotânica caracte-
rizava-se por uma abordagem 
mais descritiva, de valorização e 
de resgate de saberes e práticas, 
principalmente dos povos indíge-
nas brasileiros. Esse período foi 
marcado pela forte colaboração 
de pesquisadores não brasilei-
ros, especialmente americanos e 
ingleses. Já nas décadas de 80 e 
90, segunda fase, as investigações 
etnobotânicas preocuparam-se 
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com algumas questões que vão 
além da catalogação do tipo de 
uso de plantas e do resgate des-
sa informação. A Etnobotânica 
passou a focar seus esforços em 
saber: como diferentes povos in-
teragem com os recursos vegetais 
que os circundam; como perce-
bem e classificam suas plantas e 
paisagens; quais são as formas de 
uso dessas plantas; quais são as 
implicações biológicas e culturais 
desses tipos de usos; como ocor-
re a manipulação da diversidade 
genética; e quais são as implica-
ções biológicas e culturais dessa 
manipulação. 

Essa nova fase no pensamento 
da Etnobotânica, que discute a 
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manipulação da diversidade bio-
lógica, é reforçada especialmente 
em 1988, quando houve, em Belém, 
o I Congresso Internacional de 
Etnobiologia. Nesse evento me-
morável, o papel das populações 
tradicionais como mantenedoras 
e geradoras de diversidade foi res-
saltado na seguinte frase registra-
da na “Declaração de Belém”: “[...] 
a diversidade biológica está estrei-
tamente ligada com a diversidade 
cultural”. Então, manter a diver-
sidade cultural implica, também, 
manter a diversidade biológica. 

No projeto Fulni-ô, estávamos 
interessados em inventariar o 
conhecimento local das plantas 
medicinais e as percepções locais 
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sobre a paisagem, o que requer 
investigar: as espécies utilizadas 
como recurso medicinal; os ti-
pos de uso atribuídos às plantas 
conhecidas; as espécies mais 
importantes ou que têm maior 
significado cultural; e as técni-
cas e ferramentas empregadas 
na apropriação da natureza. O 
desdobramento desses objetivos 
básicos exigiu incluir compo-
nentes teóricos e/ou metodoló-
gicos de outras disciplinas para 
complementar ou enriquecer as 
abordagens utilizadas, até porque 
os Fulni-ô demandavam de nossa 
equipe suporte para suas ações 
locais.
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Para atingir tais metas, parti-
mos da compreensão de que as 
plantas, dentro de um sistema 
cultural, são também objetos so-
ciais passíveis de apropriação (in-
telectual e material) que apresen-
tam significados e muitas vezes 
se convertem em emblemas sim-
bólicos de um povo. Entendemos, 
ainda, que o conhecimento local 
das plantas e da paisagem está 
estreitamente relacionado com 
as formas de manejo dos recur-
sos e que as estratégias de apro-
priação da natureza também se 
relacionam com os códigos, as 
instituições, as organizações e 
as relações sociais, bem como 
com a visão de mundo de um 
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povo. Dessa forma, assumimos 
para o nosso trabalho que todas 
essas esferas estão conectadas. 
Entretanto, ainda é preciso res-
saltar que, somado a todas essas 
diferentes esferas, existe um con-
texto ecológico no qual um grupo 
social se insere para apropriação 
dos recursos da natureza.

Nesse sentido, nossa investiga-
ção integrou dois aspectos distin-
tos no projeto Fulni-ô. Um deles 
foi o de articular-se mais forte-
mente com a Ecologia, procuran-
do dar conta das implicações da 
utilização dos recursos naturais, 
ou seja, da sustentabilidade do uso 
de muitos desses recursos, tendo 
um viés conservacionista. O outro 
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foi o de dirigir-se para os siste-
mas médicos, buscando entender 
como estes estão estruturados 
quanto às plantas disponíveis no 
ambiente, como o conhecimento 
a esse respeito está distribuído na 
comunidade, se existem variações 
dentro da própria cultura Fulni-ô 
com relação à distribuição de co-
nhecimento e como essa dinâmi-
ca interna está organizada. 

Os questionamentos que nor-
tearam a nossa visão foram en-
riquecidos pelo cenário no qual 
o povo Fulni-ô está inserido. O 
Brasil abrange diferentes tipos 
de biomas, como Mata Atlântica, 
Cerrado, Caatinga e Floresta 
Amazônica, o que resulta em uma 
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altíssima riqueza de espécies, 
tornando-o um país “megabiodi-
verso”. É nesse contexto ecológi-
co ímpar que habitam diferentes 
grupos humanos, os quais apre-
sentam certas estratégias para 
melhor viverem em meio às es-
pecificidades de cada ambiente. 
Assim, os Fulni-ô apresentam es-
tratégias especiais para convive-
rem junto a essas características 
únicas, a exemplo da sazonalida-
de climática, o que certamente 
afeta os seus sistemas médicos, 
bem como as formas de utilização 
e apropriação da natureza. 

Os Fulni-ô coletam plantas em 
diferentes locais, com destaque 
para as matas nativas próximas à 
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Aldeia do Ouricuri e para as matas 
da Serra do Comunati – apesar de 
a Serra ser uma importante fonte 
de obtenção dos recursos, ela é 
distante da aldeia-sede, não sen-
do tão acessada quanto as matas 
adjacentes. Além dessas duas 
áreas, as próprias ruas e os quin-
tais das residências na aldeia-se-
de são utilizados como fonte de 
recursos medicinais. 

Existem espécies nativas mui-
to importantes dentro do siste-
ma médico local. Como um dos 
objetivos do projeto era avaliar 
a sustentabilidade ambiental da 
coleta dos recursos medicinais, 
nós elaboramos uma metodologia 
específica para investigar essa 
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prática extrativista. Para obter 
uma estimativa mais fidedig-
na dos processos de exploração 
de recursos medicinais, nossa 
equipe selecionou duas espécies 
nativas que tinham alto significa-
do cultural e apresentaram, du-
rante as observações de campo, 
sinais de exploração: “quixaba” 
(Sideroxylon obtusifolium (Roem. 
& Schult.) T.D. Penn.) e “aroeira” 
(Myracrodruon urundeuva (Engl.) 
All.). Assim, todos os indivíduos 
encontrados dessas duas espé-
cies foram amostrados e tiveram 
as eventuais evidências de ex-
tração analisadas. Analisar a ex-
tração de cascas é fundamental, 
pois elas são uma das partes das 
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plantas mais extraídas para uso 
nas práticas médicas populares 
do Nordeste brasileiro. Devido à 
inerente sazonalidade climática 
da Caatinga, as cascas estão dis-
poníveis durante todo o ano, ao 
contrário das folhas, que são ofer-
tadas apenas por pouco tempo. 
Essa realidade sugere que as co-
munidades se orientaram em uti-
lizar preferencialmente as cascas 
do caule como recurso terapêuti-
co, como uma estratégia adapta-
tiva às características locais (esse 
comportamento corresponde a 
uma das predições da hipótese 
da sazonalidade climática, que foi 
por mim proposta e sobre a qual 
comentarei mais adiante). 
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As observações iniciais eviden-
ciaram que a procura pelas cas-
cas dessas duas espécies é muito 
grande. Os dados de extração 
coletados permitiram estimar a 
biomassa desse recurso disponí-
vel nas matas, os quais foram cru-
zados com a demanda local para 
avaliar os impactos diretos dessa 
coleta e o grau de sustentabilida-
de de tais práticas. Desejávamos 
esboçar o cenário real de utiliza-
ção e exploração desses recursos. 
Dessa forma, colaboramos para 
a construção de uma proposta 
local que conciliasse uso com 
conservação. Uma primeira ação 
nesse sentido foi a elaboração de 
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uma cartilha, envolvendo toda a 
equipe do projeto.

A proposta de nossa equipe no 
final do projeto Fulni-ô consiste 
em, além de construir uma sólida 
interface entre Etnobotânica e 
Antropologia Médica, estimular o 
uso sustentável da biodiversidade 
na terra indígena Fulni-ô. Nossa 
intenção, portanto, é a de cola-
borar para que a riqueza vegetal 
possa continuar servindo à pro-
dução e reprodução das práticas 
locais e para que, ao mesmo tem-
po, essa produção e reprodução 
estejam ligadas às necessidades 
sociais, bem como à capacidade 
da natureza em atendê-las. 
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Em 2013, a convite dos Fulni-ô, 
retornamos à aldeia para estudar 
a sustentabilidade e a ecologia 
de uma espécie de palmeira de 
grande significado cultural, o que 
resultou na tese de doutorado da 
Dra. Juliana Campos e culminou 
na construção de ações de retor-
no coordenadas com as lideran-
ças locais.35 

***

35 A equipe, entre outras coisas, produziu uma 
cartilha sobre o assunto: Sá, J.C.; Campos, J.L.A.; 
Silva, T.L.L.; Albuquerque, U.P. 2022. Plantas 
utilizadas para a produção de artesanato pelo 
povo Fulni-ô : informações ecológicas e manual 
de boas práticas de manejo do coqueiro Ouricuri. 
Bauru, SP: Canal 6. O material pode ser baixado 
aqui: https://1drv.ms/u/s!AgaIRxn8YcFVmFygJG-
yAkCAZpAYM?e=bxFFlr

https://1drv.ms/u/s!AgaIRxn8YcFVmFygJGyAkCAZpAYM?e=bxFFlr
https://1drv.ms/u/s!AgaIRxn8YcFVmFygJGyAkCAZpAYM?e=bxFFlr
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Parafraseando Tim Ingold, 
transcrito no capítulo anterior, 
o tipo de ciência que eu pratico 
a maior parte do tempo é aquele 
que busca entender a nossa es-
pécie neste planeta. Sim, quero 
produzir conhecimento a esse 
respeito! Sinto-me útil e confor-
tável nesse métier. Mais do que 
isso, sinto-me confortável tran-
sitando na interdisciplinaridade, 
mas ancorado em minhas raízes 
biológicas.

Aliás, sem me dar conta disso 
na época, foi no meu doutorado 
que essa configuração já começa-
va a se instalar em minha mente 
de pesquisador. No doutorado, 
questionávamos alguns padrões 
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de uso dos recursos naturais 
encontrados por outros pesqui-
sadores em florestas tropicais. 
Percebemos que na Caatinga, 
diferentemente do observado 
em outros locais, os recursos 
da vegetação natural são mais 
importantes para as pessoas, 
embora regiões antropogênicas 
se mostrem mais diversificadas. 
Além disso, passamos a questio-
nar o uso de alguns termos na 
literatura científica que geravam 
confusão no momento de compa-
rar resultados. Foi esse primeiro 
trabalho que me mostrou que a 
relação entre pessoas e plantas 
na Caatinga parecia atender a 
uma lógica diferente do que era 
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discutido na literatura. Na época, 
eu acreditei que a marcante sazo-
nalidade da região era responsá-
vel pelos padrões que começamos 
a reconhecer, mas eu precisava 
testar essa alegação. 

Meus dados principiaram a me 
incomodar fortemente por diver-
sas razões. Por que as pessoas 
preferem usar plantas lenhosas, 
especialmente as cascas do caule, 
quando existem plantas herbáceas 
mais disponíveis, de fácil acesso e 
reportadas para as mesmas indi-
cações e/ou os mesmos usos? Por 
que existe tanta redundância de 
uso, ou seja, várias plantas indi-
cadas para as mesmas funções? 
Essa redundância pode levar a 
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distribuição para uma pressão de 
coleta entre plantas que compar-
tilham a mesma função? Quais são 
os critérios que levam às pessoas 
a selecionar determinado conjun-
to de plantas para uso medicinal? 
Por que há forte predominância 
de plantas medicinais para uso 
como anti-inflamatórios? Por que 
algumas plantas em particular, 
como o umbu (Spondias tuberosa 
Arr. Cam.), gozam de uma atenção 
especial? Que implicações essa 
atenção especial pode ter para a 
biologia da espécie? 

Essas questões passaram a 
dirigir meu pensamento e, con-
sequentemente, minha produ-
ção científica. Quero crer que 
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algumas de minhas colaborações 
para a ciência consistem justa-
mente em ter apresentado ideias 
para explicar coisas que aparen-
temente pareciam muito óbvias e 
resolvidas e que hoje alguns gru-
pos de pesquisa, finalmente, es-
tão pondo em xeque. Concentrei 
meus esforços no teste de três 
hipóteses – a da aparência ecoló-
gica, a da sazonalidade climática 
e a da diversificação de usos –, 
sendo as duas últimas por mim 
propostas.

As relações entre as pessoas e 
as plantas são complexas, envol-
vendo não raramente respostas 
adaptativas a forças ecológicas 
e evolutivas, coisa que para mim 
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hoje parece clara. Essa nossa 
perspectiva não exclui a cultura 
como uma poderosa força que 
pode moldar tais relações. Diante 
disso, nosso grupo de pesquisa 
tem se perguntado com frequên-
cia: como a ecologia e a evolução 
podem ter moldado a relação 
entre pessoas e plantas ao longo 
do desenvolvimento das diferen-
tes sociedades e culturas? Nesse 
sentido, acredito que os princí-
pios da Evolução e da Ecologia 
constituem um quadro teórico 
interessante para a compreensão 
dos fenômenos que envolvem as 
pessoas e as plantas. Apesar de a 
documentação recolhida ao lon-
go dos últimos 100 anos indicar 
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que as relações entre pessoas e 
plantas são processos altamente 
complexos, podendo diferir de 
cultura para cultura, as evidên-
cias também sugerem que alguns 
processos podem ser refletidos 
em padrões gerais e, portanto, 
passíveis de previsões.

A hipótese da sazonalidade 
climática prevê ajustes que, evo-
lutivamente, selecionaram um 
comportamento que privilegia 
estratégias de forrageamento (de 
recursos medicinais) focadas em 
plantas lenhosas e/ou naquelas 
cujos órgãos são ofertados pe-
renemente na natureza em am-
bientes que sofrem uma forte e 
marcante sazonalidade, como a 



152

Caatinga no Nordeste do Brasil. 
Há dois tipos de evidências que 
sustentam essa ideia: a etnobotâ-
nica e a química. A Etnobotânica 
abarca estudos que indicam a 
preferência das pessoas pelas 
plantas e pelos órgãos das plan-
tas ofertados permanentemente, 
mesmo diante de um conjunto de 
outras espécies que apresentam 
funções aparentemente idênticas. 
A princípio, poderíamos pensar 
que essa é uma previsão muito 
óbvia, mas, considerando o ce-
nário de florestas sazonais, como 
a Caatinga, nas quais, em deter-
minadas épocas do ano, as ervas 
tornam-se um recurso muito 
abundante, podemos questionar 
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por que nesse período tais re-
cursos não são tão intensamente 
utilizados quanto os arbóreos. É 
possível que esse mesmo cenário 
também se configure como uma 
realidade para outras florestas 
sazonais. 

As pessoas tendem a usar os 
recursos nativos e perenes, sejam 
ervas ou plantas lenhosas, que, 
em determinados períodos do 
ano, são mais abundantes, mais 
acessíveis e considerados local-
mente como de igual eficiência. 
O estrato herbáceo da Caatinga é 
dinâmico, variável no tempo e no 
espaço e limitado pela disponibi-
lidade das chuvas, que são restri-
tas (dois a quatro meses). A flora 
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herbácea, em uma mesma área, 
pode variar ao longo dos anos e 
em um mesmo ano. Essa forte 
pressão local que não permite 
às pessoas preverem se dado re-
curso estará disponível para uso 
pode ter permitido a evolução de 
um comportamento especializa-
do no forrageamento de plantas 
lenhosas e de estruturas perenes. 
Alguns achados de nosso grupo 
mostram, por exemplo, que as 
pessoas na região da Caatinga 
preferem usar as cascas do caule 
de uma importante planta medi-
cinal, a “aroeira” (Myracrodruon 
urundeuva Allemão), mesmo 
quando folhas estão disponí-
veis. Descobrimos que as folhas 
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concentram significativamente 
maiores quantidades de taninos 
do que as cascas do caule. Assim, 
o que parece ser uma decisão 
cultural baseada e perpetuada 
pela tradição pode ter justifica-
tivas no cenário ecológico local. 
Nossos achados permitem hipo-
tetizar que não só a percepção da 
eficácia de uma planta, sua dis-
ponibilidade e sua acessibilidade 
determinam o uso medicinal ao 
longo da construção de uma far-
macopeia, mas também a “noção 
de segurança” de que o recurso 
estará sempre disponível. Se, de 
fato, essa premissa for verdadeira, 
ela traz uma importante implica-
ção para ambientes sazonais: é 
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mais importante garantir que as 
pessoas tenham acesso ao recur-
so do que ter um recurso mais 
eficiente do ponto de vista bioló-
gico (atividade terapêutica). Caso 
tais tendências sejam confirma-
das com estudos bem delineados 
em várias florestas sazonais, será 
possível compreender grande 
parte da dinâmica ecológica e 
evolutiva por trás das decisões 
das pessoas no momento de se 
apropriar dos recursos naturais. 

Em uma perspectiva química, 
os achados de nosso grupo tam-
bém se mostraram interessantes 
ao revelar que parece existir uma 
tendência de as pessoas incluí-
rem plantas exóticas em suas 
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farmacopeias como uma estra-
tégia de diversificação de seu re-
pertório. Observamos que plan-
tas exóticas usadas localmente 
em uma farmacopeia apresentam 
certa exclusividade em determi-
nadas classes de compostos quí-
micos ou são mais diversificadas 
na ocorrência de diferentes clas-
ses desses compostos. Do ponto 
de vista etnobotânico, nossos 
achados indicam que as plantas 
exóticas são, muitas vezes, indi-
cadas para tratar afecções, para 
as quais não existem indicações 
de uso entre as plantas nativas 
ou estas são menos preferidas. 
Em outras palavras, as plantas 
exóticas podem ingressar em 
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uma farmacopeia para preencher 
lacunas nunca ocupadas pelas 
plantas nativas. 

Nos estudos direcionados às 
atividades farmacológicas das 
plantas da Caatinga, ficou paten-
te o predomínio de compostos 
fenólicos (especialmente taninos) 
em percentuais expressivos nas 
plantas estudadas, assim como 
o fato de que a presença desses 
compostos parece responder for-
temente por algumas atividades 
biológicas, reportadas pelas pes-
soas nesses estudos. Se, de fato, 
devido às condições ecogeográfi-
cas que caracterizam a Caatinga, 
há uma tendência de especializa-
ção das vias metabólicas para a 
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produção de compostos fenólicos, 
é razoável supor que a introdução 
de plantas exóticas constitua uma 
possível estratégia de diversifica-
ção desse cenário químico36. 

Tendo isso em vista, surgem 
alguns questionamentos, como: 
essa “especialização metabólica”, 
voltada para os compostos de 
natureza fenólica, pode ter oca-
sionado uma especialização das 
possíveis aplicações terapêuticas 

36 Essa ideia, batizada de hipótese da diversi-
ficação, vem recebendo atenção de diferentes 
pesquisadores. Ver, por exemplo: Hart, G.; Gaoue, 
O.G.; de la Torre, L. et al. 2017. Availability, diver-
sification and versatility explain human selection 
of introduced plants in Ecuadorian traditional me-
dicine. PLoS ONE 12(9): e0184369. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0184369

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184369
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184369
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das plantas nativas dessa região, 
levando as pessoas a introdu-
zirem novas plantas como uma 
estratégia de diversificação? Uma 
evidência dessa aparente espe-
cialização é o fato de predominar 
entre plantas nativas da Caatinga 
a indicação de uso como anti-in-
flamatórios, atividade essa que 
também é fortemente relacionada 
aos compostos fenólicos, prin-
cipalmente taninos. Uma expli-
cação alternativa indica que, em 
virtude da capacidade dos fenóis 
de se ligarem a diferentes tipos de 
proteínas, o espectro de ativida-
de biológica desses compostos é 
muito maior do que acreditamos, 
pois nem sempre uma ampla gama 
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de atividades biológicas de uma 
planta se deve à maior diversida-
de dos compostos nela presentes. 
Essas ideias precisam ser testa-
das, já que têm fortes implicações 
não só para compreender a dinâ-
mica das estratégias desenvolvi-
das pelas pessoas, mas também 
para direcionar investigações de 
bioprospecção.

Outra hipótese que testamos, a 
da aparência, falhou do ponto de 
vista químico ao tentar explicar 
os critérios que levam as pessoas 
a selecionarem plantas para sua 
farmacopeia tradicional. A hipó-
tese da aparência foi desenvol-
vida por volta dos anos 70 para 
os estudos de herbivoria, sendo, 
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posteriormente, sugerida como 
uma possível explicação para a 
seleção de determinadas plantas 
nos sistemas médicos de algu-
mas culturas. A previsão básica 
é que ervas e plantas de ciclo de 
vida curto iriam desenvolver uma 
estratégia de defesa baseada em 
compostos altamente tóxicos e 
de baixo peso molecular (como os 
alcaloides). Ora, se isso fosse cor-
reto, nós esperaríamos encontrar 
essas tendências nas plantas me-
dicinais usadas por determina-
do grupo de pessoas. Contudo, 
nossos achados na Caatinga não 
corroboram tais previsões e ain-
da sugerem que esses compostos 
são mais prováveis de ocorrer em 
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plantas arbóreas e de ciclo de 
vida longo.

Tais dados reforçam os acha-
dos citados anteriormente, que 
evidenciam, pelo menos para 
regiões semiáridas, a possibili-
dade de encontrar tendências 
bem definidas. Assim, seria muito 
oportuno testar essas ideias em 
outras regiões, uma vez que isso 
teria implicações interessantes 
na pesquisa de novos candidatos 
a medicamentos, propiciando 
ganhos logísticos, científicos e 
econômicos – este último ganho é 
explicado pela redução de custos 
em função de estudos direciona-
dos com maior probabilidade de 
sucesso. 
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***

Esse cenário inicial foi direcio-
nando meus interesses ao longo 
do tempo, forçando-me a cada vez 
mais a ver a nossa espécie como 
mais uma espécie no planeta, rica 
em desafios e também submetida 
às mesmas leis e regras naturais 
que regem outras formas de vida. 
A diferença, se é que posso afir-
mar que existe alguma em relação 
a outras espécies, reside em nos-
sa capacidade de produzir cultura 
e em como essa mesma cultura 
pode alterar nossa história ecoló-
gico-evolutiva. Esse é um projeto 
de Etnobiologia que se desenvol-
ve a partir de um entendimento 
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naturalista e invariavelmente 
evolucionista do que é ser huma-
no. Embora eu tenha a inclinação 
de afirmar que esse foco entra 
na cena da Etnobiologia a partir 
dos anos 2000, é preciso recuar 
ao início dos anos 1990 e creditar 
a Oliver Phillips e Alwyn Gentry37 
as primeiras provocações para 
uma Etnobiologia guiada por 
construções hipotéticas susten-
tadas por um referencial eco-
lógico. Portanto, o projeto não 
é novo e, reforço, não se opõe a 
qualquer outro empreendimento 

37 Phillips, O.L.; Gentry, A.H. 1993. The useful 
plants of Tambopata, Peru. II: Additional hypothe-
sis testing in quantitative ethnobotany. Economic 
Botany 47: 33-43.
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acadêmico. Falamos das mesmas 
coisas com diferentes olhares, e 
essa pluralidade de pensamentos 
que se apresenta na Etnobiologia 
moderna é, antes de tudo, 
uma vantagem. A Etnobiologia 
Evolutiva empenha-se essen-
cialmente em avançar no mer-
gulho teórico para rastrear não 
só as origens do que somos, mas 
também a forma como, a partir 
dessas origens, fomos nos trans-
formando. Esse empreendimento 
intelectual, que considero ambi-
cioso, precisa estar livre para ar-
ticulações com outros empreen-
dimentos acadêmicos, de modo 
que a interdisciplinaridade é uma 
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parte essencial e inexpugnável de 
sua natureza.
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O texto a seguir resulta 
de uma breve entrevis-

ta que tive o prazer de dar para 
membros do conselho estudan-
til da Sociedade de Botânica 
Econômica38. Transcrevo-o com 
algumas modificações, resultantes 

38 Entrevista realizada pela Dra. Cinthya Lana e 
por Kim Walker, membros do conselho estudantil 
do SEB, como parte de uma série de entrevistas 
com etnobotânicos sobre suas trajetórias e car-
reiras. https://sebstudentblog.com/2020/09/17/
how-i-got-here-ulysses-albuquerque/

https://sebstudentblog.com/2020/09/17/how-i-got-here-ulysses-albuquerque/
https://sebstudentblog.com/2020/09/17/how-i-got-here-ulysses-albuquerque/
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do entendimento que tenho 
hoje sobre mim mesmo e minha 
trajetória.

Como você define a sua profissão? 
Como etnobotânico ou tem outra 
forma de se ver?
Eu me formei em Biologia, e meu 
mestrado e doutorado foram 
na área de Biologia Vegetal. Por 
muito tempo me defini como 
etnobotânico, mas, dada a inter-
disciplinaridade da Etnobotânica, 
comecei a dialogar cada vez mais 
com profissionais de outras áreas, 
e aos poucos meus interesses de 
pesquisa se expandiram. Hoje em 
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dia, diria que sou um biólogo, com 
um enfoque particular nas intera-
ções entre pessoas e biota e com 
um quadro teórico que inclui a 
Psicologia Evolucionista, a Botânica 
e a Ecologia clássicas, a Genética 
e a Antropologia Ecológica. Meu 
principal interesse de pesquisa 
é, portanto, entender a evolução 
humana em relação aos recur-
sos naturais, para o qual uso uma 
abordagem muito interdisciplinar.

Descreva o seu trabalho e o que 
você vê como sua missão.
Sinto-me engajado em três mis-
sões diferentes. Quando comecei 
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a estudar Etnobotânica, ao final da 
graduação, percebi que havia uma 
grande lacuna de textos de referên-
cia, manuais, livros didáticos e pro-
tocolos metodológicos para quem 
estava iniciando na área. Todo 
mundo que estava embarcando no 
estudo de plantas e humanos no 
Brasil encontraria essa dificuldade. 
Quase inconscientemente, tomei 
a responsabilidade de escrever e 
produzir material didático, pois 
não queria que uma outra gera-
ção de alunos com interesses em 
Etnobotânica e Etnobiologia pas-
sasse pelas mesmas dificuldades 
que eu passei. Em 2004 fundei um 
grupo de publicações, em nosso 
laboratório, chamado NUPEEA, 



175

com o objetivo de publicar livros 
introdutórios à Etnobotânica e 
Etnobiologia em língua portu-
guesa, dirigidos maioritariamente 
ao público brasileiro e lusófono. 
Nos últimos 15 a 16 anos, publica-
mos uma série de livros cobrindo 
essa lacuna na literatura no Brasil, 
e considero essa uma das minhas 
principais contribuições.
Uma segunda missão é colabo-
rar com outros pesquisadores 
para desenvolver um arcabouço 
teórico para a Etnobotânica e a 
Etnobiologia. Nos últimos cinco 
anos, meus colaboradores e eu 
temos reunido esforços de pes-
quisa para o avanço de teorias em 
Etnobiologia. Uma terceira missão 
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é a formação e capacitação de 
pessoas na área para promover a 
disciplina no Brasil. Tendo em vista 
que a disciplina ainda é emergente 
no país, houve a necessidade de 
formar profissionais qualificados 
e desenvolver competências na 
área. Hoje tenho muito orgulho de 
ter contribuído para a formação de 
etnobiólogos que já atuam em dife-
rentes regiões do Brasil.

Você considera sua formação ini-
cial em Biologia e Botânica como 
influente para o que você faz hoje?
Essas disciplinas foram importan-
tes na minha trajetória inicial, mas 
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estou um pouco distante delas em 
suas versões mais clássicas. Meus 
interesses de pesquisa vão além 
da preocupação com a Biologia 
Vegetal, já que considero em par-
ticular as relações entre os huma-
nos e recursos naturais, que é o 
objeto principal da Etnobiologia e 
de minha pesquisa. Vejo a relação 
entre humanos e plantas essen-
cialmente como uma relação eco-
lógica, na qual os humanos são 
apenas mais uma espécie nos dife-
rentes ecossistemas. À medida que 
comecei a entender melhor essa 
relação, comecei a me distanciar 
da abordagem mais “clássica” da 
Biologia Vegetal, preocupada com 
taxonomia, fisiologia e anatomia, e 
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comecei a migrar lentamente para 
os aspectos mais ecológicos e evo-
lutivos dessa relação. Essa pers-
pectiva abriu uma dimensão muito 
diferente no meu trabalho.

Como você se interessou pela 
Etnobotânica?
Quando comecei meus estudos de 
graduação em Biologia, estava mais 
interessado em Biologia Animal 
e não gostava nada de Botânica. 
Detestava as disciplinas obrigató-
rias em Biologia Vegetal. No final 
do curso, matriculei-me em uma 
disciplina de Botânica Sistemática 
com a Prof.ª Laise de Holanda 
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Cavalcanti Andrade (minha amiga 
e mentora), que tinha o objetivo de 
explorar as relações entre humanos 
e plantas, como na Etnobotânica. 
Fiquei muito impressionado com 
isso. Durante todo o meu pro-
grama de graduação em Biologia, 
eu realmente sentia falta dos 
humanos – nós aprendemos muito 
sobre plantas, animais e micro-or-
ganismos, mas onde estavam os 
humanos nesse esquema? Parecia 
que os humanos não faziam parte 
da Biologia. Quando a Prof.ª Laise 
apresentou a possibilidade da pes-
quisa etnobotânica, percebi que 
era isso que eu queria fazer.
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O que você queria ser quando era 
criança? Se você não fosse etnobo-
tânico, o que estaria fazendo hoje?
Eu estaria trabalhando em 
Medicina. Algumas das pesqui-
sas que faço hoje têm sobrepo-
sição com a pesquisa médica. 
Quando criança, eu queria estudar 
Medicina por dois motivos prin-
cipais. Quando alguém de minha 
família adoecia, me sentia impo-
tente e muito mal por não poder 
ajudar. Quando criança, costumava 
dizer que seria médico. No final 
do Ensino Médio, me apaixonei 
pela Biologia e disse ao meu então 
professor que gostaria de fazer 
bacharelado na área. Ele não me 
encorajou e me aconselhou, em 
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vez disso, a estudar Medicina por 
considerá-la mais abrangente. 
Hoje discordo dele e considero a 
Biologia um campo muito amplo. 
Tentei ingressar na faculdade de 
Medicina, mas minhas notas foram 
insuficientes, então finalmente fui 
para Biologia. Quando comecei 
meu bacharelado, tive a sensação 
de que estava fazendo a coisa certa 
e achava muito difícil escolher 
quais disciplinas cursar, pois gos-
tava de tudo.

O que o levou a escolher seus atuais 
temas de pesquisa sobre a relação 
entre humanos e plantas e como 



182

isso se relaciona com sua expe-
riência de campo na Etnobotânica 
brasileira (particularmente no 
ecossistema da Caatinga) e na 
Medicina afro-brasileira?
Comecei a fazer pesquisas em 
Etnobotânica com um projeto 
sobre religiões afro-brasileiras, 
um tema que a Laise, minha pro-
fessora de Botânica Sistemática, 
propôs que eu focasse na minha 
dissertação final. Durante a pes-
quisa, comecei a refletir sobre as 
relações entre os humanos e as 
plantas por meio de uma pers-
pectiva religiosa e sobre como as 
pessoas mantinham uma relação 
sagrada com a natureza. As plantas 
desempenham um papel central na 
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religião afro-brasileira. O nome de 
muitas divindades africanas está, 
de fato, diretamente relacionado 
ao nome de plantas específicas. Há 
até um ditado iorubá “kossi ewe, 
kossi orixá”, que significa que não 
existem deuses sem plantas. Em 
outras palavras, o uso de plantas é 
condicional à continuidade de sua 
religião e de suas práticas rituais. 
Quando africanos escravizados 
chegaram ao Brasil, eles não tinham 
acesso às plantas que tinham em 
sua região de origem, então foram 
obrigados a fazer adaptações. Em 
um artigo que publiquei há alguns 
anos no Journal of Ethnobiology 
and Ethnomedicine, argumento 
que essas adaptações seguiram 
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principalmente três estratégias 
diferentes: (1) eles começaram a 
usar plantas locais que eram dis-
poníveis no Brasil; (2) eles subs-
tituíram plantas consideradas 
equivalentes em sua cosmovisão; 
(3) e eles começaram a impor-
tar plantas nativas africanas, que 
muitas vezes eram contrabandea-
das em navios negreiros e, após 
o fim da escravidão, chegavam 
ao Brasil por meio do comércio. A 
religião afro-brasileira é de alguma 
maneira um ato de resistência, pois 
encontraram formas de dar conti-
nuidade a suas práticas religiosas 
nas condições mais adversas. Hoje, 
eles usam plantas de diferentes 
origens e também incorporaram 
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plantas usadas pelos povos nativos 
do Brasil em um intrincado sistema 
de troca de práticas rituais e de 
religiosidade.
A Caatinga é o principal ecossistema 
do Nordeste brasileiro, onde estou 
sediado. Quando comecei meus 
estudos, essa área era amplamente 
negligenciada na Etnobotânica, 
então meus esforços de pesquisa ao 
longo de minha carreira se concen-
traram em compreender a relação 
entre pessoas e plantas nesse ecos-
sistema em particular. A Caatinga 
é caracterizada por períodos de 
secas intensas, com duração de 
oito a dez meses no ano, e chuvas 
irregulares nos outros dois a quatro 
meses. Quem mora na Caatinga, ou 
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é caatingueiro, precisa conviver 
com essa sazonalidade climática. 
Mas como isso afeta as pessoas 
que vivem lá? Mais recentemente, 
estive interessado em compreen-
der a mente humana e como ela 
se modificou e se adaptou para ser 
capaz de lidar com desafios climá-
ticos. Hoje estou muito interessado 
em entender a evolução da mente 
em relação às interações humanas 
com a natureza. Algumas das des-
cobertas ou inovações teóricas que 
nosso grupo propõe à comunidade 
científica foram baseadas no uso de 
plantas medicinais nesse ambiente. 
Por exemplo, existem várias ervas 
sazonais que são cientificamente 
reconhecidas como eficazes no 
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tratamento de certas doenças. 
No entanto, são negligenciadas se 
comparadas a certas árvores pere-
nes, que são menos abundantes e 
menos eficazes. Uma das hipóteses 
que desenvolvemos para explicar 
por que as pessoas preferem árvo-
res a ervas nesse ambiente é que 
as árvores oferecem uma sensação 
de segurança: elas estão dispo-
níveis como recurso o ano todo 
– enquanto as ervas, embora mais 
abundantes e eficazes, não estão. 
Esse viés mental de segurança e 
sobrevivência é válido não só na 
Caatinga, mas também em outros 
ecossistemas. Estudos recentes 
em Psicologia Evolucionista des-
creveram esse tipo de viés como 
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“memória adaptativa”, que, incons-
cientemente, privilegia a lembrança 
de informações que são cruciais 
para nosso senso de segurança e 
sobrevivência em detrimento de 
outras informações. Crianças, por 
exemplo, conseguem se lembrar 
melhor de informações sobre plan-
tas e animais venenosos do que 
sobre aqueles que não o são.

Quem foram as pessoas mais 
influentes em sua carreira? Houve 
um ato de bondade ou encontro que 
mudou a trajetória da sua carreira?
Uma pessoa muito importante 
durante meu doutorado foi o 
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ecologista Prof. Marcelo Tabarelli. 
Fui fortemente influenciado por 
suas palestras e considero isso 
um momento decisivo para mim 
como cientista. Ser cientista em 
um país em desenvolvimento, onde 
a pesquisa não é valorizada ou 
apreciada, é extremamente desa-
fiador. O Brasil está passando por 
um processo de “fuga de cérebros”, 
com muitas pessoas saindo para 
continuar trabalhando e fazendo 
pesquisa. Muitas pessoas me inspi-
raram ao longo da minha carreira 
e me incentivaram a não desistir; 
algumas delas provavelmente nem 
sabem disso. Entre eles estão a Dr.ª 
Ina Vandebroek, da Universidade 
das Índias Ocidentais (Jamaica), o 
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Dr. Julio Hurrell, da Universidade 
de La Plata na Argentina, a Dr.ª 
Ana Ladio, da Universidade de 
Comahue na Argentina, o Dr. Rainer 
Bussmann, da Universidade Estatal 
de Ilia na Geórgia, e o Dr. Robert 
Voeks, editor do Economic Botany, 
que sempre me estimulou a alcan-
çar meus objetivos de pesquisa. 
No Brasil também existem pessoas 
muito importantes que me inspira-
ram a continuar trabalhando e pes-
quisando, principalmente na forma 
de colaboradores, como a Prof.ª 
Natalia Hanazaki e o Prof. Nivaldo 
Peroni, da Universidade Federal de 
Santa Catarina.
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Qual foi um ponto alto da sua car-
reira, um momento do qual você 
se orgulha?
Tenho muito orgulho do momento 
em que fui capaz de olhar para trás, 
para o que fiz e para o que outros 
pesquisadores ao meu redor fize-
ram e tentar sistematizar isso em 
termos de contribuições teóricas. 
Isso aconteceu em 2019, quando 
propusemos uma primeira teoria 
originada da Etnobiologia, que é a 
“teoria socioecológica da maximi-
zação”. Fiquei orgulhoso de sentir 
que estava cumprindo a missão de 
contribuir para o desenvolvimento 
da teoria na área. Essa teoria tenta 
explicar como vemos os recursos 
naturais, como escolhemos os 
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recursos a serem usados e, uma 
vez selecionados, como organi-
zamos o conhecimento em torno 
desses recursos. Em termos 
gerais, essa teoria postula que 
todos os critérios que usamos 
na seleção de recursos naturais 
são frequentemente baseados na 
maximização dos ganhos e na 
redução das perdas. Por exemplo, 
voltando à questão das árvores e 
ervas da Caatinga, qual é a melhor 
estratégia: usar as ervas por serem 
mais poderosas, embora só este-
jam disponíveis de dois a quatro 
meses no ano, ou usar as árvo-
res, que, mesmo não sendo tão 
potentes, estão disponíveis o ano 
todo? Essa avaliação de risco dita 
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os comportamentos humanos em 
relação aos recursos naturais.

Qual seria um ponto baixo da sua 
carreira? Já houve um momento 
em que você olhou para si mesmo 
e pensou “que diabos estou 
fazendo”, “como vim parar aqui”?
O ponto baixo da minha carreira 
foi no início, quando senti o pre-
conceito da comunidade acadê-
mica contra a Etnobiologia. Isso 
era muito forte no Brasil naquela 
época; melhorou, mas ainda é 
um problema. A Etnobiologia e a 
Etnobotânica eram vistas pelos 
pesquisadores de outras áreas 
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como ciência de baixa qualidade ou 
mesmo como hobby. Essa foi uma 
experiência muito traumática para 
mim, e espero que a nova geração 
de etnobiólogos não sinta o mesmo 
preconceito que experimentei. 
Uma das coisas que fiz para tentar 
remediar isso, com o apoio de 
amigos e grandes parceiros como 
o Prof. Romulo Alves (etnozoólogo) 
e a Prof.ª Elcida Araújo (ecóloga), 
foi criar o primeiro programa de 
doutorado em Etnobiologia da 
América Latina – e também uma 
nova revista na área –, iniciado em 
2011 na Universidade Federal Rural 
de Pernambuco em consórcio com 
outras três universidades locais. 
Foi um sonho que se concretizou, 
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e tenho muito orgulho que agora 
exista um programa de doutorado 
para receber alunos de diferentes 
disciplinas que tenham interesse 
em estudar a relação entre a biota 
e o ser humano.

Qual seria o seu melhor con-
selho para um estudante de 
Etnobotânica, talvez uma ou duas 
dicas ou coisas que você gosta-
ria de saber quando era estu-
dante? Como você vê o futuro da 
Etnobotânica?
Estude como funciona a ciência, a 
filosofia e a metodologia; aprimore 
a arte do pensamento científico, 
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pois isso pode ser aplicado a qual-
quer assunto ou disciplina; produza 
pesquisas de qualidade; e contri-
bua para a comunidade científica 
e também para as comunidades 
com as quais trabalhamos. Abrace 
o engajamento social em sua pes-
quisa. A Etnobotânica se posiciona 
como mediadora entre os saberes 
acadêmicos e os saberes ecológicos 
locais ou tradicionais. Perceba que 
as pessoas com quem trabalhamos 
têm demandas e necessidades 
com as quais nós, como cientistas, 
podemos ajudar e contribuir. Em 
suma, fortaleça-se como cientista, 
mas também seja socialmente 
engajado. A pesquisa etnobiológica 
tem potencial para ter um impacto 
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social importante em áreas críticas 
nos próximos anos, como escassez 
de alimentos, segurança alimentar, 
nutrição e serviços medicinais. 
Uma ciência engajada, voltada para 
responder questões de relevância 
social e abordar problemas reais, 
especialmente para a população 
mais vulnerável, é de extrema 
importância para o futuro.

Você teria um pesquisador etno-
botânico favorito?
Eu não diria favorito, mas uma 
pessoa que comecei a ler enquanto 
estava no bacharelado e mestrado 
e a quem sou extremamente grato 
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por todas as oportunidades e pela 
amizade que essa pessoa me ofere-
ceu ao longo de minha carreira é o 
Prof. Robert Voeks, da Universidade 
da Califórnia. Cada vez que conver-
sávamos, eu me sentia encorajado 
por suas palavras de apoio e estí-
mulo, e isso é especialmente sig-
nificativo quando vem de pessoas 
que respeitamos e admiramos. 
Muito obrigado, Bob!

Qual livro você considera o mais 
lido em Etnobotânica?
O manual de Etnobotânica do Prof. 
Miguel Alexiades. Eu recomendaria 
também os volumes que cobrem 
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tópicos sobre aspectos teóricos e 
metodológicos da Etnobotânica e 
Etnobiologia produzidos por nosso 
grupo de pesquisa e editados pela 
Springer e Elsevier, que foram publi-
cados entre 2014 e 2019: Methods 
and Techniques in Ethnobiology and 
Ethnoecology (v. 1); Evolutionary 
Ethnobiology; Introduction to 
Ethnobiology; Ethnobotany for 
Beginners; Methods and Techniques 
in Ethnobiology and Ethnoecology 
(v. 2); e Ethnozoology39. Essas obras 
foram concebidas como parte 
de nossa missão de estimular as 

39 Com a exceção do livro Ethnozoology, os de-
mais possuem edições em língua portuguesa.
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pessoas a iniciarem suas carreiras 
na área.

O que você faz no seu tempo livre? 
Há algum passatempo secreto?
Sou fanático por filmes de terror 
e suspense, assisto a muitos no 
meu tempo livre. Também gosto 
de ler livros de fantasia, que criam 
mundos e cenários imaginários, 
como O Senhor dos Anéis. Mas meu 
hobby principal é escrever histórias 
de ficção, especialmente crônicas 
e contos. Duas de minhas obras de 
ficção foram publicadas no Brasil. 
Também sou apaixonado pela cul-
tura pernambucana, estado onde 
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moro no Nordeste do Brasil, e por 
sua cena musical, que é bastante 
eclética, mesclando influências 
externas com ritmos tradicionais 
locais.

Qual é a sua planta favorita e por 
quê?
Eu tenho duas plantas favoritas. 
Uma delas é a “aroeira do sertão” 
(Myracrodruon urundeuva), uma 
das plantas medicinais mais 
importantes para os habitantes 
da Caatinga, que é muito versátil 
em termos médicos e é a primeira 
planta que as pessoas geralmente 
mencionam em pesquisas de 
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campo. Também gosto da jurema 
preta (Mimosa tenuiflora), que é 
uma planta sagrada e enteógena 
usada em rituais afro-brasileiros 
e indígenas. A jurema foi tema de 
um livro que editei com a antropó-
loga Clarice Novaes da Mota, inti-
tulado As Muitas Faces da Jurema 
– de Espécie Botânica à Divindade 
Afro-Indígena.
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ULYSSES PAULINO DE ALBUQUERQUEO título deste pequeno livro é inspirado 
na obra Aprender Antropologia, do 
antropólogo francês François Laplantine. 
Conheci a obra de Laplantine nos anos 1990, 
quando começava a surgir meu interesse 
por Antropologia e Filosofia. Laplantine 
veio algumas vezes ao Brasil e, se não me 
engano, visitou minha cidade, Recife. Mas 
este livrinho não tem a mesma pretensão do 
livro em cujo título me inspirei. O texto do 
Laplantine procura propiciar um primeiro 
contato com uma disciplina, constituindo 
uma carta de apresentação mais longa do 
que é a Antropologia, de sua história e de 
suas perspectivas. Eu, por vez, escrevo aqui 
sobre um pouco de meu itinerário mesclado 
com as reflexões que foram se somando 
à minha experiência ao longo de minha 
trajetória acadêmica. Portanto, este livro 
tem algo de autobiográfico – na verdade, uso 
as minhas vivências como pano de fundo 
para conduzir o leitor a algumas de minhas 
ideias sobre a Etnobiologia.
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