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RESUMO: Como disciplina de interface entre as ciências biológicas e humanas 

a etnobotânica dedica-se ao estudo da relação entre homens e plantas 

apresentando quão variados e particulares são os significados que as culturas 

são capazes de atribuir a este elemento da natureza. Meio às comunidades 

religiosas afro-brasileiras as plantas desempenham um papel de grande 

importância, compondo a dinâmica social dos grupos e mostrando-se 

indispensáveis à manutenção destas próprias práticas. No intuito de conhecer 

as particularidades da flora empregada nos rituais de uma comunidade 

religiosa afro-brasileira da cidade de São Paulo, este estudo foi empregado 

associando a atividade de coleta botânica ao trabalho de caráter etnográfico. O 

que pode-se perceber é que ao passo que as plantas do templo eram 

coletadas e levadas ao herbário, não só significados e cosmologias minguavam 

e renasciam em outros contextos, como também as próprias plantas. A partir 

dos aportes contemporâneos reunidos na chamada 'virada ontológica' a 

pesquisa procura apresentar os processos de conhecer plantas por parte de 

cientistas botânicos e religiosos umbandistas indicando que não são as 

acepções atribuídas ao termo sintético "natureza" que varia, mas sim as 

próprias naturezas, condição que permite uma leitura crítica sobre a própria 

teoria e práxis desta disciplina. 
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Introdução 
 

 A pesquisa que apresento faz parte de um estudo mais amplo, ainda em 

desenvolvimento, que recupera o debate que há muito incita diálogos entre 

ciências humanas e naturais, constituindo uma discussão sempre frutífera e 

contemporânea: me refiro às relações, dissensões e controvérsias entre os 

ditos conhecimentos "tradicionais" e "científicos", quais apresento a partir de 

diferentes formas de saber sobre plantas. Para isso, parto de um trabalho de 

campo de caráter etnográfico associado a atividade de coleta botânica 

realizado em uma comunidade religiosa afro-brasileira sediada em um templo 

de umbanda da cidade de São Paulo3. Complemento este registro também 

com observações e registros em diário de campo que realizei em um herbário4 

localizado na mesma cidade, responsável pela identificação taxonômica e 

acervo dos vegetais coletados por mim no terreiro. 

 Remeto esta análise como 'experiência etnobotânica' para indicá-la 

como um exercício que não tem por objetivo conduzir à resultados próprios 

desta área do conhecimento, mas sim refletir a respeito das particularidades 

metodológicas e pragmáticas desta área do saber. Meu interesse sobrecai no 

escopo do trabalho das chamadas etnociências, norteadas sobretudo pela 

dicotomia natureza-cultura, qual analiso pelos deslocamentos que minha 

própria atividade mediadora empreendeu, agindo entre o templo de umbanda, 

onde plantas eram coletadas, e herbário incumbido de identificar e classificar 

os vegetais pelos métodos ocidentais de produção de conhecimento. 

 Acionar o termo 'etnobotânica' me exige de antemão ambientar o leitor a 

respeito do sentido que busco dar ao termo, que têm se mostrado variado na 

literatura. Referencio 'etnobotânica' como descrito por seus pioneiros: o estudo 

das "inter-relações diretas entre humanos e plantas" (Ford, 1978). Embora esta 

																																																													
3 templo de umbanda 'Circulo de Irradiações Espirituais de São Lázaro' (CIESL) 
- São Paulo - SP - Brasil. 

4 Herbário Municipal de São Paulo, qual referenciarei pela sigla PMSP. É praxe 
entre os herbários do mundo utilizarem a sigla do órgão qual estão vinculados 
para referirem-se, neste caso, a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).	
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condição tenha ganhado desdobramentos nos últimos anos, mantém-se como 

pilar central a relação "homem--planta", que precisamente me interessa avaliar. 

Trata-se de uma forma específica de produção de conhecimento que opera a 

partir de pesquisadores interessados nos nuances culturais atribuídos às 

plantas, ou, nas particularidades biológicas de plantas utilizadas por diferentes 

grupos humanos. Uma natureza, muitas culturas.  

 Meu interesse está precisamente voltado a esta dicotomia, que têm se 

mostrado hegemônica nas produções deste seguimento pelo fato de estruturar 

o próprio pensamento ocidental contemporâneo ou, como Bruno Latour têm 

chamado, o acordo moderno (Latour, 1994). Desta bipartição, meio às ciências 

biológicas, em que mantenho-me mais próximo desde minha formação 

acadêmica, a natureza "natural" têm sido posta a cargo dos botânicos e a 

natureza "cultural", aos chamados etnobotânicos, que valem-se de registro 

etnográfico, entrevistas e análises taxonômicas para compor seu regime de 

enunciação. Procuro justamente questionar os alcances desta prática a partir 

de situações empíricas vividas em campo, em que tal concepção não deu 

conta de abarcar o universo que me foi apresentado sem cair nas armadilhas 

do reducionismo biológico ou cultural.  

 Para elaborar minhas ideias e propor alguma reflexão sobre esta 

questão, articulo minhas observações a partir de situações empíricas vividas 

durante meus nove meses de trabalho de campo, porém, elejo uma especifica 

planta para arquitetar minha narrativa, a 'Espada de São Jorge', que para os 

botânicos ficou conhecida como Sansevieria trifasciata Prain. Procuro seguir os 

caminhos desta planta do terreiro até o laboratório no intuito de desestabilizar a 

ideia de uma natureza fixa, única, ao aguardo dos muitos significados que os 

homens lhe são capazes de atribuir. Para isso, apoio-me nos aportes teóricos 

da chamada 'virada ontológica', movimento que emerge nos cerca de trinta 

últimos anos a partir do trabalho antropológico junto à comunidades autóctones 

que há muito têm indicado que, em contextos distintos, não se trata de atribuir 

diferentes significados para as mesmas coisas (às plantas, no caso), mas sim, 

tratam-se de coisas distintas, quais o analista preso à ideia de uma única 

natureza, compreende e apresenta a partir da sinonímia.  
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Sobre carregar molduras: notas sobre uma metodologia 
relativista 

 Visto que meu exercício exigia o esforço de conhecer as plantas pelos 

métodos de produção de conhecimento tanto por parte do templo de umbanda 

como pelo herbário, empreguei as metodologias propostas pela etnobotânica 

no intuito de encontrar um caminho entre ambos os saberes. Para isso, utilizei 

os guidelines de etonobotânica, literatura que certamente merece uma reflexão 

mais ampla do que me cabe neste momento, mas que em linhas gerais, busca 

orientar os pesquisadores no passo a passo do estudo entre o trabalho de 

campo ("mundo lá fora") e os laboratórios ("mundo da ciência"), apresentando 

para isso algumas técnicas e ferramentas analíticas para proceder tanto com 

os humanos como com os não humanos (Alexiades & Sheldon, 1996; Martin, 

2010). Nesta proposta, adotei o método seco de coleta botânica, em que 

plantas são coletadas, prensadas em tamanho padronizado e levadas a 

desidratação em estufa; em paralelo preparei algumas fichas de entrevista 

semi-estruturadas para eventualmente serem aplicadas no intuito de 

complementar as informações da observação participante, companheira de 

longa data dos aprendizes a etnógrafo. Através deste procedimento, sempre 

que uma nova planta era citada entre meus registros, me organizava para 

conhecê-la e proceder a coleta do material referido, atividade que como 

recomendam os guidelines, deve ser realizada junto dos entrevistados, para 

evitar possíveis confusões a respeito do vegetal empregado.  

 Ao passo que meu empenho focava no acompanhamento dos 

entrevistados e no registro em diário de campo, outro caderno me exigia 

dedicação. Para dar conta das particularidades das plantas que me eram 

apresentadas, mantive um caderno de coleta botânica, registrando algumas 

das informações que me eram solicitadas pelos botânicos, como porte do 

vegetal, ambiente de coleta, presença ou não de estruturas reprodutivas, hábito 

vegetal (se tratava-se de uma arvore, arbusto, herbácea, liana, etc.), além de 

textura, cor, odor, características essas que se perderiam ao passo que os 

vegetais fossem desidratados.  

 Devo dizer que a demanda de cientistas e religiosos por incluir o 

referencial cientificista nesta pesquisa conduziu minha prática à um cenário 
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teórico-metodológico perigoso: ao considerar o trabalho e empenho dos 

botânicos, minha referência para a categoria sintética "planta" passou à noção 

deste termo outorgada pelos cientistas. Desse modo, caberia à minha análise o 

serviço de "tradução" do termo em função dos significados dados a este 

referencial por parte dos umbandistas. Entendo que o problema desta condição 

está em retificar o conhecimento local em função do científico, de modo a 

torná-los comparáveis sempre a partir dos saberes ocidentais, condição ao 

menos antropocêntrica e limitadora. Além disso, esta condição concedeu à 

ciência moderna, de início, o direito de definir a noção de realidade sobre as 

plantas, sem que antes eu pudesse discutir este termo em função do contexto 

umbandista.  

 Posso dizer que meu empenho neste momento foi o de moldurar um 

quadro sem que antes o tivesse pintado. Ao buscar as plantas tal como 

esperavam os cientistas botânicos, mantive-me preso a uma concepção pré 

estabelecida que não tardou a ruir ao passo que me propus a conhecê-las 

pelas perspectivas dos próprios umbandistas. 

 
Entre espadas, laços, ervas e mato: o caso da Espada de São 
Jorge 

 Entre as muitas plantas que pude acompanhar no terreiro CIESL, optei 

relatar sobre a 'Espada de São Jorge' pelo fato desta planta ser, ao meu ver, 

um excelente exemplo daquilo que Tim Ingold têm buscado chamar de 

"emaranhados criativos" (Ingold, 2012) no intuito de indicar a realidade precária 

e efêmera dos objetos. Para criar alguma ambientação inicial, talvez seja 

oportuno dizer que o nome Espada de São Jorge faz duas referências 

importantes. Primeiro, ao santo católico, que no terreiro CIESL corresponde ao 

orixá Ogum, segundo ao elemento que compõe a indumentária desta 

divindade.  

 São Jorge é um dos santos do catolicismo popular brasileiro que traz 

consigo muitos fluxos de religiosidade. No terreiro CIESL é tido como um 

cavaleiro que através de sua força, coragem e armas, próprios de uma 

divindade bélica, é incumbido sobretudo da proteção do templo e dos adeptos. 

Ao início das cerimônias (denominadas 'giras') é comum a louvação à esta 
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divindade, que através do processo denominado incorporação, conduzido por 

cantos e toque de instrumentos de percussão (no caso, majoritariamente 

atabaques, mas não só), se faz presente, dança, por vezes fala e bebe, em um 

estado de humanidade efêmera. Precisamente, a ferramenta utilizada por São 

Jorge durante suas danças é a espada.  

 O CIESL é um templo religioso urbano que insere-se em um bairro muito 

pouco arborizado. Embora o mato tenha rareado em prol do "progresso" na 

cidade de São Paulo, este terreiro mantém uma grande área dedicada ao 

cultivo de plantas. O principal espaço para esta atividade é o que chamam por 

"jardim", canteiro que circunda toda a área edificada do templo. Neste espaço 

de cultivo de plantas predomina uma estética e ornamento específico: as 

plantas são organizadas de modo a compor um certo enredo mítico que 

remonta à própria mitologia dos orixás cultuados. Por exemplo, os vasos de 

Peregùn5, que neste terreiro são associados à divindade Iansã, são postos ao 

lado dos vasos que suportam as "Folhas de Xangô", fazendo referência ao 

casal mitológico. As plantas dos exús mantém-se próximas da entrada do 

templo; as de Iemanjá e Oxum, divindades femininas associadas às águas, ao 

lado de uma pequena fonte com peixes. Plantas de Ogum e Oxossi mantém-se 

também lado a lado, em menção à relação de parentesco destes orixás, tidos 

como irmãos.  

 O jardim do terreiro CIESL procura manter uma conexão com os 

espaços de floresta, cada vez mais distantes das grandes cidades e 

indispensáveis às práticas religiosas de umbanda. Dessa maneira, ao passo 

que o este jardim se apresenta como um jardim sagrado, pelo fato de remeter à 

um espaço também de prática religiosa e devoção (as florestas), mostra-se em 

sua composição como um sagrado jardim, ou seja, um espaço de cultivo 

organizado em função do sagrado. Nesta construção bem diagramada, a 

Espada de São Jorge articula muitos enredos e relações.  

																																																													
5	a comunidade do terreiro CIESL diferencia quatro tipos de "peregùn": peregùn 
verde, peregùn roxo, peregùn verde e amarelo e peregùn verde e branco, todos 
atribuídos ao orixá Iansã.	
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 Plantada aos fundos do terreiro, juntos de samambaias, cabaças, arcos 

e flechas, a espada compõe uma área dedicada aos caboclos, em referência 

às flechas e laços desta divindade. Se nas mãos de Ogum a erva tornava-se 

espada, com esta divindade, assumem outros compromissos. Enquanto é 

freneticamente movimenta pelo ar em movimentos bruscos e circulares, o que 

era planta torna-se laço. Antes protegia, agora amarra inimigos.  

 À porta do terreiro a Espada de São Jorge também é presente, tanto do 

lado de fora, voltada à rua, como porta à dentro, ao lado da trunqueira, 

pequena edificação de alvenaria tida como morada dos exús (neste tempo, 

espécie de espíritos protetores, também chamados "guardiões"). Embora 

partilhem a mesma materialidade, devo dizer que tratam-se de plantas muito 

distintas. A primeira, pouco compromissada com os santos, está sempre 

descuidada; raramente recebe água ou atenção da comunidade religiosa, além 

disso, as pessoas que por ali passam percebem naquele aglomerado de folhas 

pontiagudas nada mais do que "mato": utilizam o espaço para as necessidades 

dos animais domésticos, para depósito indevido de lixo, tornando as Espadas 

de São Jorge da porta do terreiro como um arsenal pouco útil. Porta à dentro, 

todavia, a realidade é outra: postas ao lado da trunqueira as plantas recebem 

atenção especial: são constantemente cuidadas, além de ser proibida a 

remoção de qualquer folha sem autorização prévia. Por vezes, devido ao porte 

demasiadamente grande, a planta obriga as próprias pessoas desviarem sem 

encostar em suas folhas, reverência que, como se fala no terreiro de umbanda, 

exú muito gosta.  

 Vejamos então quatro espaços distintos dentro do mesmo templo que 

levam, entre outras plantas, Espadas de São Jorge: (1) canteiro dedicado aos 

caboclos, (2) área do jardim em que são plantadas ervas de Oxossi e Ogum, 

(3) à porta do terreiro, lado interno, (4) à porta do terreiro, lado externo. Mesmo 

que brevemente meu intuito é chamar atenção para os compromissos das 

plantas nestes quatro espaços. Não se trata da mesma planta que é significada 

de modos diferentes em espaços de cultivo distintos. A condição de planta é 

um estágio provisório para que a Espada de São Jorge assuma seus diferentes 

devires, para usar aqui um termo latouriano. Como têm buscado indicar Webb 
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Keane (2008): "material things are enmeshed in different worlds (...) they have 

an inherent and irreducibly open-ended character". 

 Quero dizer que para além de um sentido epistemológico, a relação que 

as plantas estabelecem (tanto com humanos como com não-humanos) é o que 

determina se a 'Espada de São Jorge' será "espada", "laço", "erva" ou "mato". 

A respeito destas duas últimas, devo chamar atenção que referem-se à 

categorias nativas da comunidade CIESL para diferenciar plantas, sendo que a 

primeira corresponde às plantas utilizadas em contexto ritual e a segunda, 

àquelas sem emprego ou compromisso religioso, condições diametralmente 

opostas. Ou seja, não se trata de uma natureza já pronta, mas sim constituída 

na relação que estabelecem com o espaço, com as divindades, com os 

humanos. Neste processo, devo chamar atenção que tanto os homens agem 

sobre as plantas, como as próprias plantas "fazem fazer" (Latour, 2002).  

 O médium Luis, por exemplo, me relatou que assim que alugou sua nova 

casa, juntamente com os primeiros móveis tratou de levar seu vaso de Espada 

de São Jorge. Precavido contra as maledicências que poderia enfrentar, sua 

ideia era receber um testemunho do novo ambiente a partir da planta. O que 

pode perceber desta experiência é que logo nos primeiros dias as folhas se 

amarelaram, algumas enfraqueceram e curvaram-se ao chão. A interação da 

planta com o ambiente fez então com que Luis se mantivesse alerta. Após 

alguns rituais, Luis tratou de acender velas ao redor do seu vaso, fortalecendo 

com isso os fluxos de Ogum com vegetal, que logo tratou de se recompor 

indicando para o médium os bons resultados de sua intervenção.  

 Mãe Zizi também me ofereceu bons exemplos para que eu pudesse 

entender que manter-me fixo na relação "homem-planta", seria uma forma 

antropocêntrica de limitar o mundo às construções de significados que os 

homens são capazes de elaborar -condição que têm sido chamada de 

construtivismo. Certa vez, me explicando sobre a Espada de São Jorge a mãe-

de-santo contou-me que a planta recebe este nome pelo fato de "pegar" para 

Ogum, ou seja, por partilhar/transportar um certo princípio divino desta 

divindade. Entretanto, me alertou que deve-se ter atenção antes de apanhá-las 

da terra, me orientando à primeiramente observar a relação da planta com 

outros seres e com o espaço: "você tem que ver onde ela cresce, o que é que 
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tem por perto...as plantas que nascem por ali...se tem bicho...além disso tem o 

horário...tem hora certa pra pegar, viu?! [a respeito das coletas] não é na hora 

que você quer não....". Neste sentido a mãe-de-santo evidencia que o próprio 

sistema de classificação de plantas no terreiro CIESL, para além de um 

processo cognitivo humano, é o resultado final de um jogo dinâmico entre 

homem e planta, mas também entre deuses, bichos, espaços e 

temporalidades. 

 Do mesmo modo, as observações da mãe-de-santo me lavaram a crer 

que manter-me fixo na dicotomia homem-planta, além do evidente 

antropocentrismo, seria uma forma de substancializar a natureza retirando sua 

condição de sujeito, de agente ativo no mundo. Isso porquê, como me disse, 

"planta é um bicho muito esperto. As vezes você acha que é uma planta e é 

outra...tem muitas que são parecidas. Sem contar as que não querem ser 

vistas...". E complementa sobre os sistemas de classificação: "cada planta é 

uma coisa, não é porque é tudo Espada de São Jorge que é a mesma 

coisa...ela é de Ogum, mas também pega pra Oxossi, pra caboclo, pra exú...a 

planta é dos guias, dos orixás, filho...você tem que entender ela, se ela deixa 

você pegar ela...tem tudo isso...".  

 O mote desta passagem é justamente desestabilizar a ideia de uma 

natureza já pronta, finalizada na matéria. Para isso procurei evidenciar a 

Espada de São Jorge em contextos relacionais diferentes, indicando que é o 

jogo de relações, o emaranhamento, que trata de enunciar, por fim, o que é ou 

o que não é um objeto, no caso uma planta. Procuro com isso uma certa 

releitura da ideia de "cultura" como algo próprio do espírito humano, oposta à 

ideia de uma "natureza" cristalizada e independente das relações para existir. 

Quero dizer que não existe uma "natureza natural" que mobilha o mundo -como 

metaforiza Tim Ingold- apenas "naturezas-sujeito". A relação é o elemento 

articulador da dicotomia natureza-cultura, de modo que ambos se imbricam e 

se elaboram concomitantemente, condição em que o termo 'naturezacultura' de 

Donna Haraway me parece bastante apropriado.  

 Quando digo "naturezas-sujeito" utilizo o plural justamente para indicar 

que não são os significados das plantas que variam, mas sim as próprias 

plantas, que dependem das relações para existir. Por este motivo, julgo 
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oportuno complementar as observações que fiz juntos aos membros do terreiro 

CIESL com a relação que os cientistas botânicos também tiverem com a 

Espada de São Jorge.   

 
Coletar plantas e montar exsicatas: morte e renascimento das 
plantas em contextos relacionais. 

 Primeiramente devo indicar que embora 'Espada de São Jorge' seja algo 

pleno de sentido para os umbandistas, pouco (ou quase nada) diz aos colegas 

botânicos. Para eles, a alcunha se trata de um nome popular, ou seja, algo que 

assume um compromisso com a "cultura" e, portanto, é variável e relativo. Em 

oposição, os cientistas preferem adotar uma unidade padronizada: utilizam 

nomes duplos (em referência ao gênero e a espécie das plantas), às nomeiam 

a partir de uma língua "morta", o latim, e escrevem o nome das plantas sempre 

em itálico, com a primeira palavra iniciada em letra maiúscula e a segunda em 

letra minúscula. Entretanto, para que possam descobrir qual planta os 

umbandistas se referiam quando diziam "Espada de São Jorge", estes vegetais 

careceram percorrer longos caminhos. Para que pudesse ser reconhecida 

pelos cientistas botânicos, a Espada de São Jorge precisou se transformar. 

 Quando digo 'transformar' alerto que não me refiro à uma mudança 

essencialmente epistemológica, uma substituição do "nome popular" pelo 

"nome científico". Para além da linguagem, as relações que as plantas 

estabelecem com o mundo, como indiquei anteriormente, é que determina a 

noção precária e efêmera de realidade que se têm delas.     

 Antes de avançar a respeito destas transformações, devo dizer que 

assim como os umbandistas, os botânicos também têm seu espaço de "magia", 

que vale a pena ser melhor apresentado. O PMSP é composto por salas que 

operam no sentido de conduzir os vegetais através de seu caminho 

transformativo: "sala de recepção", "sala de preparo", "sala de secagem", 

"laboratório" e "acervo". Além de facilitar o deslocamento, fluxo e trabalho dos 

cientistas pelo espaço, as salas me foram descritas como um caminho para 

evitar a contaminação das amostras que encontram-se sob análise ou já 

inseridas no acervo por aquelas que chegam mundo afora. Esta contaminação 

-que pode ser tanto por insetos, fungos ou bactérias, próprios do mundo "lá 
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fora"- não é bem vinda no herbário, que procura se manter restrito ao reino 

plantae.   

 Nesta pesquisa, a tentativa de dissociar as plantas do mundo "lá fora" 

começava durante a própria atividade de campo. Ao passo que registrava em 

meu caderno de campo os deuses, as relações e classificações da Espada de 

São Jorge no terreiro de umbanda, as referências que os botânicos 

necessitavam para compor seus enunciados sobre a planta não eram essas. 

Buscavam reconhecer nos vegetais suas próprias assinaturas e marcações: o 

porte (altura e diâmetro do vegetal), hábito (se tratava-se de uma árvore, uma 

herbácea, uma liana), se a planta era espontânea ou cultivada (e nesse caso, 

se em vaso, jardim, ou outro), além de outras notas, como presença ou não de 

exsudado, odor, coloração e sabor (quando possível prová-las).  

 Complementar a estas inscrições6, era muito importante que o vegetal 

(ou uma parte dele) fosse retirado de seu local de origem e levado até os 

botânicos, atividade qual denominam por coleta botânica: trata-se de seccionar 

as plantas em pontos específicos, evidenciando algumas estruturas que iriam 

favorecer a percepção dos botânicos a respeito daquele material. Estes 

vegetais devem ser apanhados preferencialmente em estado fértil, ou seja, na 

presença de flores e/ou frutos. Embora os umbandistas estranhassem o meu 

interesse -afinal, utilizam essencialmente as folhas-, busquei coletar as plantas 

do terreiro na presença destas estruturas pelo fato de serem indispensáveis 

aos procedimentos de conhecer plantas por parte dos botânicos. 

 Vejamos, a expectativa dos cientistas era que a Espada de São Jorge 

vivesse a partir daquele momento um instante inteiramente novo: dissociada do 

mundo, interessava analisá-la tout court, porém, ao passo que tentavam 

separar natureza e cultura para descobrir a quê os umbandistas referiam por 

"Espada de São Jorge", o que obtinham era um novo jogo de relações em que 

																																																													
6	uso o termo de Latour para indicar a materialização de transformações. Ao 
invés da textura, cor e odor -eminentes aberturas ao mundo- adota-se neste 
procedimento a contenção em signos transferidos ao papel: "folhas de aspecto 
liso", "frutos amarelo-alaranjados", "odor característico" Latour, B. (2001). 
Referência circulante: amostragem do solo da floresta amazônica A esperança 
de Pandora (pp. 39-96). Bauru, SP: EDUSC..	
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a realidade era, ao mesmo tempo, um fato e uma construção. Quero dizer que 

para existir aos botânicos, a natureza necessitava ser feita.  

 Após coletadas por mim no jardim do CIESL, alguns exemplares de 

Espada de São Jorge foram transportados até o PMSP, viagem que teve como 

ponto de parada obrigatória a sala de recepção do herbário. Neste espaço os 

botânicos realizaram uma análise prévia do material: verificaram as inscrições, 

observaram as flores e frutos coletados, além disso, rebatizam as plantas com 

um nome provisório e neutro, para que não correspondesse nem ao mundo-

terreiro, nem ao mundo-herbário, afinal, o nome científico dos vegetais seria o 

resultado final de uma cadeia extensa, que estava ainda em suas etapas 

iniciais. Para rebatizar os vegetais desta pesquisa, procedi conforme indicação 

dos botânicos utilizando para isso as minhas iniciais (PCC), seguidas de uma 

ordenação numérica sequencial. Sendo assim, a erva de Ogum, que pega 

também para Oxossi e Exú, muito utilizada para proteção e defesa contra o 

mau olhado, uma das ervas preferidas do Caboclo Ubiratão nos rituais de 

limpeza, utilizada por Pai Alexandre no poderoso banho de defesa contra 

inveja, cozido por exatas oito horas e aplicado à beira mar, em "lua minguante 

e maré secante", fora agora reduzida ao codinome PCC-017.  

 Neste momento a Espada de São Jorge já havia se transformado: fora 

coletada, fracionada e ingressava no herbário com um nome que não mais à 

associava ao universo do terreiro. O nome, inclusive, era pouco importante 

neste momento. Manter-se fixados na matéria era uma tentativa para apartar o 

mundo no intuito de chegar à ficção da "natureza-natureza", ou "natureza sem 

cultura". Essa matéria, entretanto, não estava pronta para que pudesse ser 

adequadamente identificada pelos botânicos. Enquanto mantinha-se na forma 

e formato como apresentava-se no terreiro, ainda transportava traços de sua 

vida de outrora.  

 Na sala de preparo, posta em uma grande mesa de madeira, a PCC-017 

tratou de ser dissecada com a ajuda de estiletes pois era preciso evidenciar 

algumas particularidades da planta invisíveis a olho nu ('Invisíveis', pois como 

os umbandistas, os botânicos também reconhecem existir um mundo que os 

olhos não são capazes de apreender). Em seguida, fora dobrada em função do 

grande tamanho das folhas, embrulhada em papel jornal entrepostos por 
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pedaços de papelão. Por fim tratou de ser prensada com auxílio de uma 

prancha de madeira de modo a reduzi-la a apenas duas dimensões. 

 Ao invés de orixás, jardins e trunqueiras, agora a minha ex-erva (ou pré-

exsicata) era permeada pela própria história e práxis botânica, pelos métodos 

desta disciplina, por moléculas e cromossomos. Digo pré-exsicatas para indicar 

o estágio final deste longo processo de morte e renascimento das plantas. 

Após prensadas e acondicionadas em estufas de secagem até completa 

desidratação, a PCC-017 foi posta sob cartolinas brancas, fixada com linha de 

costura e recobertas por uma capa de papel pardo. Este estado da arte 

botânica os cientistas denominam por exsicatas, modo bastante econômico de 

tornar os herbários depositórios e testemunhos do mundo vegetal lá fora.  

 Vejamos, enquanto preparavam as amostras botânicas (como os 

denominam as plantas que serão analisadas), cientistas e plantas viviam um 

estado híbrido entre experiência e observação,  convenção e invenção, 

construção e descoberta. Ao passo que buscava purificar a natureza, 

separando-a da cultura, o herbário tratava de remontar esta dicotomia com 

novos compromissos; compromissos estes que extrapolavam o sentido das 

plantas como "objetos".   

 Seca, dissecada e estirada sobre a mesa de análise dos botânicos, as 

exsicatas reuniam fragmentos de um mundo que agora era passível de ser 

reconhecido pelos botânicos, mas outra vez a relação homem-planta era 

insuficiente para compor os enunciados deste saber. Com auxílio de uma 

régua, mediu-se a altura e largura das folhas, transformando-as em atributos 

mensuráveis. Como me disseram os botânicos, é muito importante procurar 

padrões nas folhas pois estas estruturas possuem origem evolutiva nos caules 

e ao observá-los, muitas diferenças podem ser observadas. Para cada 

diferença os botânicos atribuem um nome. Entretanto, neste universo as folhas 

são consideradas estruturas muito rudimentares e, para isso, é necessário 

analisar sobretudo frutos e flores, que indicam diferenciações evolutivas mais 

robustas. Com uma pinça separou-se os fragmentos de inflorescência 

dispersos pela folha de jornal que suportava a PCC-017, porém, somente com 

o auxílio de um poderoso microscópio Stemi DV4 não seria possível perceber 
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que a corola e o cálice apresentavam-se unidos, e que o perigônio era 

constituído por um tubo com seis segmentos petaloides lineares.  

 A cada etapa da identificação os equipamentos não só transportavam 

informações, mas também as transformavam: estruturas eram percebidas, 

registradas em papel, paralelizadas com fotografias e nomenclaturas em livros 

e artigos de modo que cada etapa deste processo tornava-se o produto da 

mediação anterior e matéria prima para a próxima. Muito empenho foi 

destinado à PCC-017 e ao término de um longo processo, realizado por 

botânicos e equipamentos absolutamente especializados, a revelação: a 

Espada de São Jorge tratava-se mesmo de uma Sansevieria trifasciata Prain, 

da família Ruscaceae.  

 
Entre Espadas e Sansevierias: ensaio sobre algum desfecho 

 Neste artigo busquei simetrizar duas diferentes formas de conhecer 

plantas, uma pela perspectiva de religiosos umbandistas, outra, por cientistas 

botânicos. Procurei evidenciar que os objetos são uma espécie de nó em uma 

rede, a união momentânea dos muitos enunciados que em determinado 

sistema compõe a realidade que se têm daquele objeto. Não se trata, portanto, 

de verdades e enunciados relativos sobre mesma planta, "duas faces da 

mesma moeda". O processo de conhecer mostra-se como resultado de uma 

interação forte e indissociável entre objeto e sujeito de modo que, o produto 

emergente desta relação é amplamente variado não só em significados, mas 

também em ontologias, de modo que torna-se interessante pensar como 

humanos e não humanos se articulam na elaboração dos diferentes regimes de 

anunciação. 

 Há, para o grupo religioso estudado, a concepção de uma certa 

continuidade metafísica (que no terreiro é chamada de "axé" ou "energia") e 

uma descontinuidade da matéria, transformativa em função das relações que 

estabelece. Não há, por exemplo, um sistema classificatório pré estabelecido 

em que as plantas são estabilizadas, mas sim um sistema aberto, dinâmico e 

vazante, sempre específico e individualizado ao cotexto apresentado. 

Analisando as controvérsias, 'Espada de São Jorge' não se mostra como algo 

pronto, uma matéria fixa cujos sentidos intercambiam entre "laço" e "espada", 
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como exemplifiquei. Se consideradas as relações, os exemplos nos levam a 

aceitar a matéria como um estado provisório e transformativo por qual os 

umbandistas anunciam seus saberes. Para tentar alguma simetrização a partir 

do termo sintético "natureza",  entendo que, para este grupo, o termo refere-se 

ao conjunto de humanos e não-humanos que compõe o mundo; afinal, como se 

diz neste e em muitos outros terreiros "sem folha não tem orixá". 

 Aos cientistas a relação se dá ao avesso. A matéria é considerada o 

elemento de conexão entre as diferentes formas de ser. "Natureza" se mostra 

então como um substantivo para o mundo "lá fora" (ausente de sujeito). Manter 

as plantas fixas em sua forma seria então um modo de estabilizar parte das 

controvérsias para poder discutir algo sobre as "formas culturais" de conhecer 

plantas. Esta estabilização, entretanto, mostrou-se, na verdade, como uma 

purificação: uma prática azas eficaz de separar natureza e cultura para 

remontar este binômio com novos sujeitos e relações. Ao passo que cria sua 

própria natureza, o trabalho cientificista diz descobri-la, age de modo à 

desconsiderar a cadeia de mediadores que paulatinamente elaboram sua 

noção de realidade apresentando o princípio e o fim do processo como 

sinônimos ('Espada de São Jorge' como sinônimo relativo de 'Sansevieria 

trifasciata Prain'). 

 A questão de assumir que, para existir, a natureza precisa ser "feita", 

não é uma tentativa de pormenorizar e manter apartadas as diferenças entre 

estes dois grupos e suas relações com plantas, mas justamente de preservar 

suas particularidades que, antes de tudo, concretizam-se como formas de ser 

no mundo distintas.  

 Analisar sistemas de relações se mostrou como um caminho possível 

para apresentar estes diferentes saberes sem as armadilhas do reducionismo 

cultural ou biológico. 

 Se anteriormente indiquei que o modelo relativista buscava moldurar um 

quadro antes de pintá-lo, sendo a "pintura" metaforizada a partir da prática 

científica, caberia como nota final questionar qual tipo de pintura seria esta, que 

lança mão do paralelismo entre o "campo" e o "laboratório". Dizer que uma arte 

surrealista certamente seria um equívoco de minha parte. Mesmo porque, devo 

dizer, meu empenho não é indicar a ciência como algo transfigurado, 'para 
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além do real', enfim, mas sim o de mostrá-la como algo desmontável, passível 

também de análises e que não deve ser aplicada sem antes algumas 

considerações críticas. Cubismo? Talvez fosse pertinente por remeter à 

questão da perspectiva e das diferentes formas de ser no mundo. Todo modo, 

acredito que este quadro, pintado aos montes e de muitas formas diferentes 

pelas etnociências, seria algo próximo daquilo que têm sido chamado de pop 

art, a arte urbana dos modernos, que através de recortes e colagens, constrói 

uma figura aparentemente híbrida, porém que em seus detalhes se mostra um 

verdadeiro bricoleur de conceitos e mundos. 
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