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Vivemos na era da informação. Basta acionarmos o 
controle remoto da TV, ligarmos o computador ou darmos 
dois cliques no celular que passamos a ter acesso aos mais 

diferentes conhecimentos. Até para distrair ou relaxar, a 
gente se acostumou a usar a tecnologia. O mundo inteiro 

está assim... Será mesmo? 
Pelo mundo todo existem povos que podem até ter 
alguma conexão tecnológica, mas que consideram 

muito mais importante o aprendizado com a natureza 
e com os mais experientes. Esse conhecimento, que é 

passado de uma geração para outra, também pode ser 
compartilhado com pessoas de fora daquele grupo, seja 
desinteressadamente ou, por exemplo, com o propósito 

de conservar o ambiente em que vivemos.

Etnoconhecimento: 
saberes que 

ultrapassam o 
tempo

E tno vem do grego ethnos, que 
siginifca ‘identidade de um 
povo’. Etnoconhecimento é 

um termo criado para dar conta 
de tudo aquilo que alguns povos 
têm e podem compartilhar, 
incluindo crenças, tradições, 
modo de fazer ou de produzir 
alguma coisa.

Etnoconhecimento se 
refere especialmente ao que os 
indígenas, os quilombolas, os 
pescadores e outras comunidades 
tradicionais ou locais, que buscam 
viver em sintonia com o ambiente 
e seus recursos naturais, têm a 
ensinar para quem está bem longe 
dessa realidade!
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Trocando experiências

Nas comunidades tradicionais – 
como indígenas e quilombolas 
no Brasil – as pessoas mantêm 
o hábito de conversar e trocar 
informações e experiências 
sentadas em volta de uma 
fogueira, na beira de um rio ou 
mesmo realizando atividades 
em conjunto. Muitos dos 
conhecimentos, das histórias e 
lembranças, passados dos mais 
velhos aos mais novos nessas 
conversas, estão guardados 
apenas na memória, e são 
transmitidos, na maioria das 
vezes, por meio da fala, a 
chamada tradição oral.

Para os integrantes dessas 
comunidades tradicionais, 
todas essas informações têm 
grande importância, e quase 
sempre estão relacionadas 
com o ambiente em que vivem. 
Mas nem todas as informações 
são secretas. São saberes que 
foram adquiridos com a vivência 
naquele lugar e que podem ser 
passados para pessoas que não 
pertencem à comunidade, mas 
que podem usá-los, por exemplo, 
para entender e melhorar as 
relações do ser humano com 
a natureza. Quem se dispõe a 
aprender esses ensinamentos 
tradicionais está em contato com 
o etnoconhecimento.

Unindo tradição e ciência

As comunidades tradicionais 
conhecem muito bem a 
natureza, sabem viver no seu 
ambiente e utilizar o que ele 
oferece de forma sustentável, 
isto é, para o próprio sustento, 
sem esgotar ou destruir os 
recursos naturais. 

Por conta desse 
conhecimento profundo dos 
locais em que vivem, essas 
comunidades tradicionais são 
as primeiras a perceberem 
as alterações ambientais 
causadas pelo mau uso dos 
recursos naturais. Logo, a 
sabedoria desses povos pode 
ser compartilhada, por exemplo, 
com pesquisadores, para 
auxiliá-los no desenvolvimento 
de melhorias das condições 
ambientais.

Em contato

Você deve estar se perguntando: 
como é possível ter acesso a 
esses conhecimentos? Estima-se 
que apenas no Brasil, há cerca 
de 4,5 milhões de pessoas que 
fazem parte de comunidades 
tradicionais. Para aprender 
com elas, é preciso ir onde 
elas estão. E é exatamente isso 
que fazem os pesquisadores: 
saem das universidades onde 
trabalham e vão passar uma 
temporada nessas comunidades 
para ter contato com os saberes 
tradicionais e descobrir como 
eles podem ser utilizados em 
suas pesquisas. 

Muitos desses pesquisadores 
contam que há diversos lugares 
em que as pessoas ainda vivem 
sem estarem conectadas à 
tecnologia, à informação via 
meios de comunicação. Se você 
está se perguntando se para as 
crianças e adolescentes a vida 
também é desse jeito, a resposta 
é sim! Ninguém está conectado a 
redes sociais, ao mundo virtual. 
Eles se divertem ao ar livre, 
aprendem com os mais velhos e 
com a observação do ambiente 
ao seu redor. 
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Conhecimento que  
vira benefício

Sabe aqueles cremes de 
beleza feitos à base de 
algumas sementes da 
Amazônia? Ou aqueles 
sorvetes de frutas que 
você nunca imaginou 
que existissem? E aquele 
remédio que para tosse que 
tem plantas na fórmula? 
Todos esses produtos são 
fabricados em indústrias. 
Mas, na maioria das vezes, 
as propriedades dos 
componentes da fórmula 
ou da receita foram obtidas 
em contato com povos que 
já utilizavam esses recursos 
naturais há muitos e muitos 
anos. 

Essas comunidades têm 
muito conhecimento da 
natureza. Além disso, por 
estarem mais próximas 
ao ambiente natural, 
conseguem perceber 
com maior facilidade 
a poluição das águas, 
o desaparecimento de 
espécies animais e vegetais, 
entre outros sinais de que 
há algum desequilíbrio 
acontecendo. Quanto valor 
tem o etnoconhecimento, 
hein?!

Marcela Eringe Mafort, 
Secretaria de Estado de Educação 
de Minas Gerais.
Aníbal da Silva Cantalice,
Universidade Federal do Piauí.
Jean Carlos Miranda,
Universidade Federal Fluminense.

Depois de terminar – ou até 
mesmo durante – suas tarefas, 
as pessoas dessas comunidades 
tradicionais têm o hábito de 
conversar. Então, além de brincar 
e trabalhar, elas conversam 
sobre aquele dia, contam 
histórias do passado, falam da 
natureza e de como lidar com 
ela. O aprendizado (para os que 
pertencem ou são de fora) vem de 
ouvir, de perguntar, de observar 
como fazem para pescar, caçar, 
semear a terra, utilizar as plantas, 
cozinhar e muito mais.

Respeitar é preciso

Quando não damos a devida 
importância aos indígenas, aos 
quilombolas, às populações 
ribeirinhas, aos caiçaras e aos 
demais povos tradicionais, 
estamos deixando que se perca 
o conhecimento de quem 
realmente vive em contato 
permanente com a natureza e 
deseja continuar vivendo assim.

Devemos respeito a esses 
povos, à sua sabedoria, aos seus 
espaços, à sua cultura. Devemos, 
acima de tudo, agradecimento, 
por se mostrarem dispostos a 
revelar a quem não pertence às 
suas comunidades que existem 
maneiras mais simples de 
viver e verdadeiramente mais 
interessadas no equilíbrio da 
natureza. Afinal de contas, é da 
natureza que depende a vida, 
não é mesmo?


