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INTRODUÇÃO 

'· 

É curioso que 1992 mar<JuA não som&ntt~ o primeiro f6rum 
("summit") global, sobre rneio ambiente e desenvolvimento, 
(conhecido no Brasil como Rio 92 ou ECO 92), para diQcutir a 
crise ecológica do planeta, mas também comemore os 500 anos do 
"descobrimento" das Américas. Ironicamente, as reuniões 
preparat6rias para a conferAncia das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) têm lidado extensivamente com 
a necessidade de "descobrir" como conservar biodiversidade, como 
désenvolver novas formas de exploração de recursos natu~ais e 
como efetuar manojo eco16gico sustentável, Parece que, depois de 
500 ano,;, o mundo "desenvolvido" aincla n&o aprendeu que muito do 
que está sendo procurado jã existe e existiu no seio das centenas 
de sociedades tradicionais que já conservam, manejam e utilizam 
a biodiversidade do planeta terra • 

. t~. 
'. 

w:. 
Este trabalho destaca a importância do conhecimento 

tradicional na 11àescobertau das riquezas da Amazônia - econômica, 
cultural e ecologicamente, o argumento básico ã que povos 
tradicionais (índios, caboclos, ribeirinhos, seringueiros, 
quilombos, et.o s ) possuem vasta exper í.êncfa na utilização e 
conservação da diversidade biológica e ecol69ica, que est6 
atualmente sendo destruída, em parte, pela falta de 
reconhecimento do potencial econômico das espécies nativas para 
rem~dios, alimentos, fertilizantos naturais, pesticiàas, etc. A 
preservação da diversidade biológica e ecológica deponde do 
reconhecimento de que ecossistemas vivos e saudáveis possuem ruais 
valores do que aquoles improdutivos e degradados. Entretanto a 
maioria das atividadas econômicas, hoje existentes na Amazônia, 
dependem de gado, madeira e ouro - as quais, sem exceção, 
provocam a destruição das florestas tropicais e savanas. Os povos 
tradicionais podem ensinar-nos a valorizar as reservas vivas da 
Am.azõnia - mas somente se as suas culturas sobreviverem poderemos 
aprender a dar-lhes igual "status" no futuro. 

'\\,, 
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PESQUISA ETNOBIOLÔGICA 

A Etnobiologia combina as forças interdisciplinares e 
multidiscipl ihares da ciência ocidental para documontar, !!Studar 
e dar valor ao sistema de conhecimento dos povos tradicionais. 
Etnobi6logos referem-se a essas pessoas, não como cri.aturas 
ex6ticas com hábitos culturais estranhos, mas, ao contrário, como 
soc í.edades que vivem em associação direta com seus "habitats" 
naturais. Muitos deles assim têrn feito por séculos ou até 
milênios. Fre.qOentemente, povos tra<iicionais têm sido vistos como 
simples exploradores de seus meio ambientes - e não como 
conservadores, manipuladores e manejadores de recursos naturais. 
Pesquisadores estão descobrindo I entretanto, que mui tos 
presumidos sistemas ecológicos "naturais" na Amazônia s ão , de 
fato, produtos de manipulação humana (e.g. Alcorn 1981, 1909: 
Anderson & Posey 1985; Balée 1989 a; Balée & Gõly 1989; Clement 
1989; Denevan & Padoch 1987; Frickel 1959; Irvine 198 9; e 
outros). 

o conhecimento tradicional é um sistema integrado de cr enças 
e práticas caracteristicas de grupos culturais diferentes. Além 
de informação geral, existe o conhecimento especializado Gobre 
solos, agricultura, animais, remédios e rituais. Tal 
conhecimento, freqüentemente, lida com elevados niv~is de 
abstração, tais como noção de espíritos e seres ou forças 
tnitol69icas. os povos tradicionais, geralmente, afirman: que 
"naturezaº, para eles não, é somente um inventárir de recursos 
naturais, mas representa as forças espirituais e cósmicas que 
fazem da vida o que ela é. 

Numa tentativa de separar interpretações culturais de um 
investigador, das e~plicações dadas por um nativo, os 
antropólogos e etnobiôlogos adotaram um~ distinção de "emic" e 
"etic". Interpr~taç6es t•emic" refletem categorias cognitivas e 
lingU1sticas dos povos nativos; enquanto que interpretações 
"etic" são aquelas desenvolvidas pelo pesquisador para fins de 
análises. Análises 11e1nictt amedrontam bi6logos e ecólogos que nao 
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têm que confirmar suas anãlises cientificas com seus materiais 
b1o16gicos. Muitos cientistas acham que pesquisa etnobiológica 
( Etnobotanica, ~tnozoologia, Etnoeuol og ia, Et.nu! e11·111e1CC>log ia, 
etc.) não é ciência "hard" (verdadeira) e, dessa forma, não é 
vãlida. Hâ, entretanto, muito para aprender da interpretação de 
mitos ind1genas, lendas e taxonomia tolcl6rica ainda que oa 
métodos satisfaçam ou não os rigores de alguns cientistas. os 
etnobi6logos tentam usar todas as forramentas cientificas que 
podem ser buscadas na Bot8nica, Zoologia, Geografia, Pedologia,· 
Genética, Ecologia, etc., sem aboz-dar a procura de outros 
sistemas de percepção, uso, manejo e conheo í.ment.o dos recurso$ 
naturais. 

,, ~; 
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uma das grandes barreiras para a i~vestigaçao cientifica 

interdisciplinar é a diferença no t.empo usado para pesquisa por 
cientistas naturalistas e sociais. Os bi6logos consideram que 
poucos meses é um per1oclo de carepo razoâvel, enquanto 
antrop6logos, etnobi6logos e lingüista~. pensam em termos de anos 
para entenderem bem a cultura e a linguagem para então 
investigarem as percepções nativas de recursos naturais, manejo, 
forças mitológicas e outros n1vei~ d~ conhecimento "aberto" e 
"encoberto". Somente por essa diferer,ç~ f1.mdatnental, é necessá.rio 
desenvolver um campo novo de etnobiolog.:i.a que treine estudantes 
para avaliar com igual importância as análises cognitivas nos 
oampos da semântica e a compilação de dados ecol6gicos e 
biol6gicos b6sicos. 

rr .. ·~··· 
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uma outra barreira tumhtmtmt.."l para pesquisa do conhecimento 
tradicional~ o problema metodológico dê avaliar o grau em que 
o conneoin,ento é . repartido dentro da sociedade. Mesmo na menor 
das sociedades, os indivíduos não sabem as mesmas coisas. Os 
cientistas que trabalham oom povos tradicionais aprenderam isto, 
a duras penas, (ou ignoraram este problema na análise de seus 
dados). A maioriÁ dos estudos etnobiol6gioos tenderam a procurar 
no conhecimento tradicional somente aquilo que já ê conhecido da 

i; ' 

ciência. Entretanto, utilizando conceitos ind1gena9, caminhos 
curtos - ou até desoobertDs - na investigação cientifica podem 

;',' 
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ocorrer. nanhum etnobiõlogo algum dia insistiu para que o 
eenhec ímennc tradicional seja reconhecido literalmente, ao invés 
de orientar pesquisadores na busca de cate9orias de conhecimento 
ou relações desconhecidas. As decisões dos cientistas quanto à 
coae devem propor emas hipóteses baseadas em conhecimentos 
ind1genas, revelam a natureza arbitrária desse passo b6aioo no 
processo cientifico, uma ver. que o pesquisador deve, 
freqüentemente, descartar, de suas formulações, os elementos 
11 improváveis II ou "inacreditáveis" das afirmações dos informantes. 
Mas o que ê "imp~ovável" e "inacreditável" mais freqüentemente 
reflete a incapacidade do pesquisador de entender a "realidade" 
nativa do que qualquer critério ciont1fico roal. Apesar disso, 
a proposta e o teste da hipótese fornecem a ponte metodológica 
e te6rica nece~sária para ligar pesquisa cientifica com 
conhecimento tradiclonal (Posey 1983). 

OA'rEGORIAS DE co1m1:cIMtNTO 

Vários estudos separados detalham a importância do 
conhecimento tradiú ional (e, g. Boster 1984; Cavalcante 197 4, 
1979; Conzklin l9B0; Denslow & Padoch 1988; Flores & Mitschein 
1990; Furtado 1987; Hecht & Posey 1989; Posey & Overal 1990; Joly 
& Leitão Filho E·79; Lenko & Papavero 1979; Ribeiro 1986; e 
muitos outros). Uma "visão complêta" do conhecimento ind1gena é, 

portanto, difícil (ou até impossível) de ser construida em 
virtude de sua complexidade cultural básica. É poss1vel, 
entretanto, identificar categorias de conhecimentos indigc.nas que 
indiquem novos rumos de pesquisa, até "short cuts" ("atalhosº), 
para a ciência ocidental. 

ltnoeoologia 

Povos tradicionais identif icarn plantas espec1f icas e animais 
como se existissem dentro de uma especifica zona ecológica. Eles 
possuem um conhecimento bem desenvolvido do comportamento animal 

..,.,,..._.. . ._..,.. ....•.• __ ., .. 
_t,1 . ! 



1 

From SEMA~VDF F~b.25.1992 08:37 PM Pff7 

6 

e tambêm sabem quais plantas se associam com quais animais. Tipos 
de plantas, em contra partida, são associadas com tipos de solos. 
Cada zona ecol6gica representa um sistema de interações entre 
plantas, animais, solos e - naturalmente - as próprias pessoas. 

B·tnopeclologia 

Levantamentos taxonôrnicos de solos ind1genas e nativos 
mostraram sofisticadas distinções horizontais e verticais, bem 
como qualidade de textura, cor, drenagem, friabilidade e 
estratificaçâc. A classificação de solos 6, fregUentemente, usada 
par~ predizer componentes de flora e fauna associados com 
ca~egorios taxonómicas especificas. o local onde a agricultura 
ê praticada, a classificaçâo de solos nativos determina 
~tivi~ades de manejo diferentes, incluindo organizaçâo de 
plantios, assim como seleç!o e distribuição de variedadas. 

Et.nozoologia 

Sociedades de caçadores, geralmente, conhecem bastante sobre 
a~atornia animal e dão atenção especial aos ingredientes 
encontrados no estômago da caça. Eles também são observadores 
astutos de muitos aspectos do comportamento animal, incluindo 
alimentação, ninho e hábitos sexuais. Estudos etnozoolõgicos 
podem também revelar sofisticadas rolações entre animais, seus 
hhabitats" e outras associações ecológicas. 

Btnoaedioina e Etnofarmacologia 

A maioria das casas indigenas ou caboclas tem seu 
complemento de ·plantas medicinais comuns, muitas das quais s!o 
domesticadas ou semi-domesticadas. Categorias 11êxnicas" podem ser 
mais elaboradas e detalhadas do que aquelas correspondentes do 
ocidente. Etnofarmac6logos e médicos frequentemente esquecem que 
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categorias de doenças, como todo fenômeno, são classificadas 
culturalmentê e não universalmente. Dessa forma, não apenas novos 
remédios podem ser descobertos, mas novos padrões de sistemas 
podem ser detectados, podendo facilitar o diagnóstico de doenças. 

Btnobot&nica 

o conhecimento etnobotAnico tradicional pode servir para 
propiclar novos usos de plantas existentes, usos par e plantas 
previamGnte desconhecidas e novas fontes de fórmulas conhecidas 
e neoe.ssárias. As atuais atividades de seleção genética de 
plantas podem tambêm oferecer entendimentos no processo de 
domesticação. Os povos tradicionais usam freqüentemente, 
aproximada~ente 75% de todas as espécies existentes, em grande 
ooritraste com os menos de 2% ora explor.ados economicamente na 
Amazônia. Portanto, e conhecimento tradicional é uma das grandes 
riquezas que a Amazônia possui, uma vez que é a chave para a 
descoberta de grande quantidade de novos alimentos, remédios, 
corantes, 6leos, essências, etc. 

Etnoagrioultura & Agrofloreatal 

A Agricultura e a Engenharia Florestal têm sido 
histor Lcament;e separadas corno diférentes disciplinas. Entretanto, 
os povos tradicionais freqüentem~nte integram esses sistemas 
atrav6s do uso do "capoeiras antigas" que servem como 
concentração de plantas úteis e animais "semi-domesticados", 
Dessa forma, áreas de agricultura tornam-se, de fato, uro6 fase 
de manejo florestal enquanto plantas domesticadas passam a 
segundo plano na utilidade geral do sistema, Este sistema oferece 
uma grande variedade de plantas úteis, preservando, ao mesmo 
tempo, a integ'ridade da floresta. A transferência des.sa 
tecnologia para a ciência florestal e agricultura ºmoderna" 
poderia oferecer diversas opções promissoras para a Amazônia, 
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ooNH•CIHENTO COMO COMÉRCIO 

A ind\lstria e o comércio descobriram muitos anos atrá1J que 
o conhecimento tradicional signif ioa lucro. Na» formas mais 
antigas de coloniali5rno, produtos extrativistas oram à base da 
riqueza colonial. Recentemente, indústrias farmacêuticas 
tornaram-se as maiores oxploradorat1 do conha,eirnento m-.diciueil 

tradicional para os principais produtos ~ com lucros, no mercado 
mundial anual no valor de 43 bilhões dê dólares (Fontes Fundação 
Brasileira de Plantas Medicinais - FBPM). 

. ; 

Ainda que semelhantes números não sejam publicados para 
inseticidas natu~ais, repelentes de insetos e material genético 
de plantas, adquiridos dos povos tradicionais, o potencial de 
mercado para tais produtos é tão grande quanto o das plantas 
medicinais. Pesquisas com tais produtos estão apenas começando 
e já revelam valores que excedem àqueles dos produtos 
aliment1cios e medicinais. A indústria internacional de semente 
arrecada mais de 15 bilhões de dólares por ano. Muitas das 
sementes se originaram de material gonãtico de plantas 
selecionadas, melhoradas e desenvolvidas por agricultores 
tradicionais atravós de centenas ou até milhares de anos. 

. .~ 

o crescente interesse e aumento da demanda, no mercado, por 
alimento "natural", produtos medicinais, agr1colas e cosméticos 
assinalam o incremento em atividades de pesquisa, em sistemas de 
conhecimentos tradicionais. Agora, mais do que nunca, os Direitos 
de Propriedade Intelectual (DPI) dos povos tradicionais devem sêr 
protegidos e compensados de forma justa corno conhecimento 
garantido. Do contrário, a busca das riquezas do conhecimento 
tradicional tornar-se-á a mais recente - e ültima - fol'rna 
neo-colonial.ista de exploração dos povos tradicionais. !l: de 
interesso âa regi4o Amazônica, bem como do Bre1::>J.l, ~i1r pcioridade 

i 
à prote9ao dos DPI para seus cidadãos, uma vez que o conhecimento 
tradicional está cada vez mais se tornando a base para um 
mercado internacional em expansão. 

. ~ 

\ 
·' 
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Os ec6logos também estl\o preocupados com o impacto ecológico 
da produçAo de "produtos naturais" face ls tendências na direção 
de monoculturas que propiciam maiores lucros. Mllitos se preocupam 
com o fato de que a demanda internacional pode culminar com o fim 
da biodiversidade, ao invés da incentivar a preservação de 
recursos naturais corno inicialmente desejada (Michael soulé & 

Kathryn Rohm 1969). 

8UGBSTÔES PARA O FUTURO 

As sugestões abaixo sao propostas para orientar futuxas 
pesquisas e pollticas quanto às técnicas e su~s aplicações no 
~anejo tradicional de recursos naturais: 

l.. A manipulaçao genética eia tloru e dtt f~um~ !oi t.a pc,1· povos 
tradicionais mantém-sê relativamente desconhecida. Pesquisas em 
processos seletivos, decisões na escolha de e spec Le s e variedades 
diferentes, diferença na seleçao de variedades antre tribos de 
dentro das mesmas, bem corno, 
comportamentos seletivos 
sistematicamente estudados. 

as consequências na evoluçao de 
diferenciados, devem ser 

2. Deve-se estudar intensivamente até que se ctescubra quais os 
povos que modificam paisagens e meio ambiente. 

2. l. o manejo do fogo é extremamente impo·:-tante em quase todos 
os sistemas agrícolas tr.adicionais, entretanto~ pouco se sabe 
sobre o uso do fogo (~poca para queimar, protêção contra fo10, 
uso de produtos resultantes do fogo - carvão, cinza, restos de 
árvores, sistemas r.Rod i cm l l'ITP.R quAi m;,.dos, etc.) . 

2.2. A maioria das pesquisas focaliza a manipulação indígena das 
florestas e campos agrícolas. !ntretanto, existem evidências de 
que outros "habitats" também são grandemente modificados. 
cerrados e planlcies, por exemplo, são seguramente moldados pelo 
uso do fogo. A criação, pelos J<:ayap6, àe "ilhas de floresta" em 

:~.:~. 
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campo de cerrado, por exemplo, mostra que comunidades ecol6gicas 
po:iem ser constituidas pelo homem com grande diversidade de 
plantas üteis originárias de áreas bem distantes, Encostas, 
trilhas e até áreas rochosas sao também modificadas para 

maximizar a disponibilidade de recursos (Posey 1985). Para que 
possamos entender a adaptação e manejo ind.1.gena, pesquisas 
futuras devem enfatizar investigações em manejo tradicional 
desses ºhabitats" que são menos estudados. 

2.3. Rios, correntezas e enseadas podem também ser modificados 
por atividades indígenas. Apesar da extensa literatura sobre a 
dependência dos povos tradicionais nas espécies de água doce e 
salgada, existe pouca evidência (e.g. Chernala 1989) sobre como 
os povos tradicionais manejam estes ecossistemas. 

3. Estudo~ bâsicos se fazem necessários para determinar a 
conpcs í.ção , nümero e "carrying capaoities" da população àe 
animais silvestres. Muitos pesquisadores obs~rvaram que antigas 
6reas de plantio são mais favoráveis à caça. Meus estudos indicam 
que em locais onde antigas capoeiras são manejadas, a população 
de animais silvestres pode, certamente, ser maior em número e 
diversid«de. Esta teoria contraria pensamentos estabelecidos que 
caracterizan1 povos tradicionais como destruidores natos de 
populações silvestres. Para comprovar ou não esta tese, dados 
bãsicos ee áreas inabitadas devem ser apresentados para que sejam 
comparados com áreas inabitadas e manejadas. 

4. Estudos etnolingU!sticos podem fornecer-nos dados valiosos 
sobre a histórica relação entre povos e o intercâmbio botânico 
existente entré os mesmos ou mapas geográficos semelhantes que 
ligam recursos naturais com o mundo f1sico. Mitos, lendas, 
cerimônias, rituais e môsicas são enriquecidos com informações 
ecológicas e biológicas, entretanto, uns poucos estudos analisam 
sistematicament~'seus conteõdos. 

s. Estudos complementares sobre capooiras e outros ºhabitats•• 
manejados se fazem necessários para que se entendam as transições 

L.....é..· 1 
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ecol69icas que acompemham o crescimento. Tais estudos, associados 
ao conhecimento dos usos trbdicionais de recursos no processo de 
crescimento, podem dar-nos uma visão mais clara das opções para 
criação de florestas e reflorestamento. 

6. Equipes multidisciplinares de pesquisadores deveriam ser 
incentivadas, apesar das dificuldades de tempo e dê conceito que 
separam as 
tradicional 
disciplinas 

disciplinas. o enfoque no estudo do conhecimento 
pode ser usado para reunir os fragmentos das 

de ciência, 

7. Programas etnobiolõgicos especiais, acadêmicos e de 
treinamento, devem ser implantados para desenvolver a 6réa 
interdisciplinar, combinando os métodos e as técnicas da 
ecologia, biologia, antropoJ.ogia e lingüistica. 

e. Centros de pesquisas etnobiológicas devem ser criados para 
coordenar pesquisas multidi.sciplinares e programas experimentais 
para a aplicação de conhecimentos tradicionais. Estes centros 
devem incluir laboratórios para análisos de produtos medicinais, 
valor nutritivo de plantas aomcst1veis, caracterlsticas químicas 
de fertilizantes naturais, bem como, áreas de experimentos e de 
pesquisa de campo para investigar 
sustentâvel de recursos b~seados 
tradicionais. 

alternativas 
em modelos 

para manejo 
indígenas e 

9. É necessário qu( ocorram grandes mudanças na política 
internacional dos governos, instituições financeiras, fundações 
privadas e Lndüat.r Las para que apóiem pesquisas em prol do 
conhecimento tradicional e de suas aplicações nas soluções dos 
problemas do mundo moderno. 

10. Novas cat~gorias de uso de plantas e animais (como 
cosméticos, materiais alternativos de construç!o e outros 
produtos naturais) devem ser investigadas juntamente com o 
mercado para tais produtos. Uma voz que a diversidade de produtos 
e mercado potencial sejam conhecidos, será possível delinear 

'"""!"'. -----.---- . 
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projetos de reflorestamento e restauração ambiental que sejam 
produtivos em todos os seus estágios de desenvolvimento. 

,;.'" 

11. Deve ser dada prioridade urgente em financiamento e 
planejamento para recuperaç,ão ambiental de áreas degradadas, 
utilizando espêoies nativas corn potencial oconômioo. A chave para 
o suoesso de tal reorientaçao será o reconhecimento do uso 
tradicional de esp6cies nativas. 

12. o desafio real está na implementação de projetos alternativos 
que incluem os povos tradicionais co~o participantes intelectuais 
em todos os estágios de planejamento e implantação do p~ojeto. 

13. O Brasil deve estabelecer como prior!ãade mais importante a 
garantia do "Direito de Propriedade Intelectual" para o 
conhecimento tradicional. lato exigirá reorientação completa nas 
leis existentes, as quais, historicamente, têm sido usadas 
somente pa~a protege~ o direito de propriedade industrial. As 
pressões sobre o Brasil, exercidas pelos palses industrializados, 
ati~av6a do 11Uruguay Round" do "GATT11., (General Ag1·t~H~1Utml:. o n Trctcle 
and Tariffs) estão forçando a abertura de "mercados livres" e 
proteção da 11Propriedade Intelectual" - mas somente para 
beneficiar os pa1ses teonolôgicamente ricos. se os mesmos 
"direitos11 · de propriedade intelectual e de biogenética fossem 
exj.gidos por popu Iações tradicionais, o Brasil ter ia vantagem 
decisiva em futuras negociações. 

14. Desenvolvimento de intra-estruturas de mercado alternativo 
que se preocupe com comunidades locais e suas necessidades. Se 
mecanismos de mercado, que respeitem o balanço ecol6gico e a 
integridade cultural e social dos povos tr~dicionais não puderem 
ser desenvolvidos, então há pouca esperança de que nossa 
sociedade oonsu~ista possa sobreviver. 

1 
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CONCLUSiO 

:• 
•' 

Através da ºAgenda 21" a Conferência das Naçõe& unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento tem sua grande chance de 
reorientar as forças destrutivas que caracterizam o 
"desenvolvimento". Tais mudanças não podem ooorrer durante o 
Hf.:arth Summit••, mas podem, certamente, ser, ali, iniciadas. A 
menos que a palavra dos povos tradicionais seja ouvida na Rio 92 
- e, pelo menos, as tecnologias das sociedades industrializadas 
sejam modificadas pelo "software" do conhecimento tradicional - 
haverá pouca chance de que a solução sustentável e aem 
preconceitos da crise global tenha algum resultado. 
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