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Os estudos voltados para o etnoconhecimento vêm sendo intensificados nas 
últimas décadas, como base fundamental para a definição de estratégias que permitam a 
conservação biológica e cultural, assim como para se conhecer mecanismos utilizados 
por populações humanas os quais garantem uma melhor qualidade de vida e fornecem 
informações prioritárias para o ambiente e para o ser humano aí instalado. As inter-
relações que estabelecem entre esses elementos são extremamente importantes no 
contexto da relação sociedade-natureza.  

O registro das informações sobre o conhecimento de populações humanas a 
respeito do uso e manejo da biodiversidade tem sido uma preocupação constante, 
principalmente nas duas últimas décadas. 

Dessa forma, como define Berlin (1992), emerge a Etnobiologia, a qual 
preocupa-se basicamente com o estudo da relação entre populações/sociedades humanas 
com o ambiente, ou seja, com os recursos florísticos e faunísticos, através de gerações. 
Assim, a etnobiologia compreende uma categoria macro, onde situações podem e 
devem ser particularizadas e as relações analisadas.  

A necessidade de particularizações fez surgir outras formas de se analisar tão 
importante componente, como a Etnoecologia, a qual, no enunciado de Toledo (1986) 
tem direcionamento para desenvolver estudos de quaisquer conhecimentos, atitudes e 
demais estratégias, utilizadas por culturas tradicionais, priorizando o manejo dos 
recursos naturais, os quais lhe são caros.  
 Entretanto, Etnobiologia e Etnoecologia se entrelaçam, a partir do momento que 
têm significados e objetivos muito próximos e se assemelham em diversos aspectos, 
teóricos, metodológicos, analíticos, qualitativa e quantitativamente. Assim, separar estas 
duas áreas é trabalhar com sutilezas que nem sempre são percebidas. Dessa forma, 
pode-se considerar aqui que tanto uma quanto a outra, expressam cotidianos 
fundamentados no rico conhecimento de populações humanas, suas formas de entender, 
usar e manejar os elementos do ambiente, bióticos e abióticos. A diversificação cultural 
está fortemente presente em uma e outra abordagem, definindo situações e 
possibilidades.  

Portanto, é exatamente na interface dessa abordagem que estudos e pesquisas 
vêm crescendo no Brasil e mesmo em escala internacional, especialmente nos países 
que detêm uma biodiversidade ainda considerável. Nesse sentido, vale salientar os 
resultados apresentados por diferentes pesquisadores, entre os quais pode-se ressaltar 
Posey (1987, 1987a), Carneiro (1987), Chernela (1987), Morán (1990), Toledo (1992), 
Marques (1995), Faria (1998), Pasa (1999), Jorge (2001) e Duarte (2001).  

Os estudos realizados dentro dos preceitos do etnoconhecimento pressupõem 
uma sensibilidade para entender e compreender que em comunidades/populações 



humanas, as diferentes informações perpassam transgeracionalmente e que seus 
membros detêm um conhecimento fundamental acerca do ambiente do qual fazem parte 
e não são distanciados da realidade e do cotidiano dos espaços de ocupação e manejo 
dos recursos disponíveis.  

Há que se entender que as classificações emanadas dessas populações têm um 
significado e vêm carregadas de simbologias que traduzem a historicidade biológica, 
cultural e social de seus componentes. São códigos que emergiram das suas vivências e 
experiências cotidianas. 

Se é dessa forma que aqui a etnoecologia é entendida, é oportuno ainda indicar 
que quando se trata de estudos e pesquisas voltadas especificamente para o uso de 
recursos vegetais, estes ocorrem tendo por base os pressupostos de uma área bastante 
particular, denominada de Etnobotânica, cujo histórico retroage a mais de um século, 
como apresentado abaixo, demonstrando fases importantes das definições e abordagens 
da área:  

Powers (1887) apud Ming (1995), ainda de maneira bastante incipiente, afirma 
que esta área tem a preocupação de estudar todas as formas do mundo vegetal usadas 
pelos aborígenes.  

Entretanto, foi Harshberger (1896) o primeiro a definir formalmente a 
etnobotânica, a partir de trabalhos realizados com índios norte americanos, como o 
estudo de plantas usadas por povos primitivos e aborígenes.  

A partir do acréscimo de novas informações,  Ford (1978) indica como o estudo 
das inter-relações diretas entre os homens e as plantas, em uma abordagem que começa 
a priorizar a relação sociedade-natureza.  

Por sua vez, Xolocotzi (1982) amplia, afirmando que é o campo científico 
voltado para o estudo das inter-relações estabelecidas entre o homem e as plantas 
através do tempo e em diferentes ambientes. 

Entretanto, mais abrangente, Jain (1987) afirma que a etnobotânica abrange 
todos os aspectos da relação direta do homem com as plantas, de ordem concreta - uso 
material, conservação, uso cultural, desuso -, de ordem abstrata - símbolos, folclore, 
tabus, plantas sagradas. 
 Dessa forma, foi com o trabalho de Martin (1995), a etnobotânica passa a ser 
definida como a parte da etnoecologia (todo estudo que descreve as interações de 
populações locais com o ambiente natural) que trata das relações com as plantas. Neste 
momento, a etnobotânica vem constituir uma ramificação da ampla etnoecologia, 
visando objetivamente os recursos vegetais e o ser humano. 

Tratando-se da incorporação do conhecimento oriundo de povos e culturas, 
Alexiades (1996) define a etnobotânica como o estudo das sociedades humanas, 
passadas e presentes e todos os tipos de inter-relações: ecológicas, evolucionárias e 
simbólicas. 

Portanto, um estudo  etnobotânico consiste em registrar, ordenar e divulgar as 
informações a respeito da relação do ser humano com as plantas, bem como reunir com 
cuidado o material de propagação de interesse mediato ou imediato aos problemas da 
bioquímica, botânica e agronomia, introduzindo tal material aos bancos de 
germoplasma, para que se mantenham sob técnicas modernas de conservação 
(Xolocotzi,1982; Souza, 1998). 

Globalmente, a Etnobotânica preocupa-se com a recuperação do conhecimento 
humano de comunidades, voltado para o uso dos recursos vegetais, especialmente nas 
etnocategorias até agora catalogadas, como as plantas medicinais, plantas produtoras de 
látex, plantas produtoras de óleos e gorduras, plantas produtoras de resinas, plantas 
aromáticas, plantas condimentares, plantas taníferas, plantas tóxicas, plantas inseticidas, 



plantas alucinógenas, plantas contraceptivas, plantas abortivas, plantas têxteis, plantas 
madeireiras, matéria-prima para celulose e papel, plantas tintoriais, plantas ornamentais 
ou com possibilidades, frutos comestíveis, artesanais, mágico-religiosas e ictiotóxicas, 
em uso tradicional. 

Portanto, em se tratando do conhecimento botânico, a etnobotânica restaura o 
saber popular tradicional sobre o manejo dos recursos vegetais, conhecimento que é 
repassado através de gerações, principalmente por meio de uma forte oralidade. 

Dessa forma, trabalhos na área da etnobotânica, segundo Ming (1995) têm sido 
intensificados e influenciados por diferentes fatores, especialmente aqueles que 
remetem a um naturalismo nas ações humanas. 

Vale ressaltar que os estudos etnobotânicos, especialmente das plantas 
medicinais, na atualidade, assumem destacado interesse por parte dos pesquisadores, a 
nível mundial, posto que através deles, pode-se vislumbrar soluções alternativas de 
cura, particularmente se a análise for feita sob a ótica de que as comunidades detêm o 
conhecimento empírico do processo de cura, através dos vegetais. Um bom exemplo 
desse conhecimento pode ser encontrado em Guarim Neto et al. (2000), quando 
analisam especificamente os representantes da família Sapindaceae, de larga 
distribuição. 

Contudo, entre as etnocategorias já salientadas, os estudos realizados em áreas e 
com comunidades diversas, mostram que as plantas medicinais, sem dúvida, assumem 
um papel de relevância no contexto de uso dos recursos vegetais e, é nesse pressuposto 
que Elisabetsky  & Castilho (1990) informam que o conhecimento de populações 
humanas sobre o uso de recursos vegetais é uma fonte básica para estudos nessa 
temática. Por outro lado, entendemos que são também importantes para se desvelar as 
relações entre ambiente e cultura. 

Em pesquisas desenvolvidas em diferentes regiões do estado de Mato Grosso, 
envolvendo municípios implantados em áreas vegetacionais diferenciadas, pode-se 
perceber que a população (através dos informantes contatados) ainda mantém uma 
estreita relação com os bens da natureza, com as espécies vegetais que habitam essas 
áreas, porém, ainda tem presente na memória e no cotidiano, informações e 
conhecimentos trazidos das terras de onde se originam principalmente do sul do país, 
onde o universo de plantas conhecidas e com usos diversificados diferencia-se daquelas 
tradicionalmente usados em Mato Grosso, pelo menos se considerarmos as espécies 
nativas.  

Isto é mostrado em trechos dos depoimentos colhidos, como abaixo 
transcritos: 

“Remédio, se não tiver fé, num adianta.” 
 

“Tem uma Dona ali que faz garrafada; eu mandei preparar 
uma, para engravidar. Era muito doce, um melado. Não 

adiantou”. 
 

“Olha, até o médico espantou depois. Porque eu dei jeito no 
problema de gravidez dela.” 

 
“Se vocês querem saber de remédio do mato, vieram no lugar 

certo, minha mãe é uma médica de plantas.” 
 

“Comecei a fazer garrafada há vinte anos,  



porque a mãe fazia remédio para a casa e eu aprendi olhando 
ela fazer.” 

 
“ Tá vendo essa daqui, tem da branca e da rosa,  

mas é a branca que usa, para câncer no sangue.”(referindo-se à 
planta cultivada conhecida por  

maria-sem-vergonha). 
 

“É um cipó que dá leite. Deve ter veneno. Eu não uso” 
 

“Eu pego planta na minha horta, mas tem no cerrado aqui do 
lado.” 
 

    “Do jatobá a entrecasca é bom para disenteria, o vinho é 
para dar sangue e chupar resina  

é bom para anemia”.   
 
 O conhecimento expresso por representantes da população manifesta-se no 
cotidiano de vivência de cada um de seus membros, porém, mostra a estreita relação 
existente entre os seres que habitam um determinado espaço social, cultural, biológico. 

Como na etnoecologia e mesmo na etnobotânica, um dos pressupostos é a 
adaptabilidade humana aos mais diferentes e adversos ambientes, pode-se considerar a 
afirmação de Morán (1994) de que  “o estudo da adaptabilidade humana está centrado 
em características funcionais e estruturais das populações humanas que as auxiliam a 
enfrentar alterações ambientais e condições de grande estresse. Uma das 
características mais notáveis das populações humanas é que elas são admiravelmente 
adaptáveis”. Nesse sentido, buscam adaptar-se e conhecer os recursos disponíveis no 
seu território de vivência, e as plantas com finalidades medicinais aparecem como um 
recurso básico para a continuidade da vida, através das gerações. 

Portanto, lançar um olhar etnoecológico-etnobotânico no ambiente e nas 
relações que dele emanam é antes de tudo desvendar os valores escondidos em 
mensagens que nem sempre são percebidas. Sensibilidade é a base para esse 
entendimento, para uma decodificação. 

Assim, em terras mato-grossenses, ambiente e cultura dialogam, interagem, nos 
meandros informais do cotidiano que permeia e define as relações entre seres humanos 
e o ambiente. Entre seres humanos e plantas. 
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