
ETNOCONHECIMENTO: UMA POSSIBILIDADE DE DIÁLOGO PARA O ENSINO 

 

Mariana de Assunção Rodrigues 

Graduanda do curso de História pela UFMT/ Cuiabá/MT. Bolsista PIBIC/CNPq. 

maririana@hotmail.com 

Rafael Jr. Passador 

Graduando do curso de Ciências Biológicas pela UNEMAT/Tangará da Serra/MT 

rafael_passador@hotmail.com 

 

Resumo: 

Tendo em vista as dificuldades encontradas pelos docentes recém graduados quanto à forma 

de aproximar o ensino-aprendizagem da realidade dos alunos, algumas questões geralmente 

são levantadas no que diz respeito a como transformar os conceitos acadêmicos em linguagem 

acessível àqueles de ensino básico. Pode-se perceber que, por causa das transformações da 

contemporaneidade (meios de comunicação, políticas educacionais, entre outras), as 

discussões sobre ensino tornaram-se uma temática muito relevante, haja vista que há uma 

certa banalização dos conteúdos e das formas de transmissão/recepção destes. Nas áreas das 

ciências humanas e naquelas que se relacionam as ciências da natureza e matemática, 

geralmente há uma ênfase num ensino acadêmico um tanto quanto desconectado do meio 

escolar. Mesmo nas licenciaturas, há uma grande dificuldade em transpor o conhecimento 

universitário para o mundo escolar, de tal sorte que os dois universos mal conseguem fazer 

um diálogo. Num outro sentido, o conhecimento adquirido através de transmissão não formal, 

sobretudo aquele derivado de comunidades tradicionais, também denominado de 

etnoconhecimento, transmitido de geração em geração, tem dificuldades em participar do 

processo de ensino aprendizagem na escola. Por conta de muitas vezes o conhecimento não 

formal ser interpretado como um conhecimento não científico, pela ausência de pertinência 

com a metodologia científica, difundi-se uma concepção que o mesmo é assistemático o que 

por si só o desvaloriza. O descrédito com este tipo de saber inviabiliza um dialogo entre a 

escola e a sociedade de um modo geral, bem como com o mundo acadêmico, salvo as 

tentativas recentes de união de saberes, possibilitadas pelas áreas denominadas de  etno. 

Dentre estas áreas dá-se o destaque a etnobiologia como um esforço em aproximar diferentes 

mundos e formas de saber. Por conta de seu caráter interdisciplinar, os estudos ligados a esta 

área possibilitam a utilização de técnicas de diversas disciplinas, usualmente as ciências da 

natureza e humanas, a fim de estabelecer um ciclo do conhecimento (sociedade-escola-

academia). 
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 Tendo em vista as dificuldades encontradas pelos docentes recém graduados 

quanto à forma de aproximar o ensino-aprendizagem da realidade dos alunos, algumas 

questões geralmente são levantadas no que diz respeito a como transformar os conceitos 

acadêmicos em conhecimentos e linguagem acessível adequada ao ensino básico. As 

transformações da contemporaneidade (meios de comunicação, políticas educacionais, entre 

outras), fizeram com que as discussões sobre ensino tomassem uma dimensão significativa, 
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especialmente em razão da centralidade que a escola assume como espaço educativo na 

segunda metade do século XX. 

Inicialmente pode-se discutir como são ministrados os conteúdos na educação básica. 

Para isso pode-se dizer que as disciplinas - concebidas como um agrupamento de 

conhecimentos que se identificam a partir de um nome e são organizados para fins escolares 

com conteúdos e apresentações próprias - configuraram-se a priori a partir de interesses de 

grupos e de instituições, como conjuntos profissionais e religiosos (FONSECA, 2003, p.15-

16). Tais interesses delimitaram o conteúdo das disciplinas para atender suas necessidades, 

rejeitando qualquer forma de saber que não se encaixasse nas realidades dos próprios grupos 

que fazem essa seleção. O ensino escolar, desta maneira, acaba por ser estruturado numa 

perspectiva vertical de cima para baixo, atendendo primeiramente grupos mais privilegiados 

na estrutura social. 

Ademais precisamos referir que a escola e mais precisamente a Universidade, espaço 

por excelência do conhecimento científico, sempre foram refratárias a qualquer modalidade 

de conhecimento que não guardasse estreita relação com o saber científico, adequadamente 

submetido ao método. 

Mesmo diante dessa aparente hegemonia dos saberes científicos, as discussões acerca 

da educação, quer escolar quer universitária, passam por transformações uma vez que: 

A Pedagogia, enquanto ciência da educação, tem incorporado, no seu interior as 

polêmicas sobre conhecimento e verdade, que desafiaram o reinado do positivismo. 

Há mais de 30 anos que o conhecimento “oficial”, baseado no racionalismo 

cientificista, é questionado pela Teoria Crítica da Educação pela Nova Sociologia da 

Educação inglesa, e mais recentemente, por educadores neomarxistas (Apple, 

Giroux, entre outros) além de pós-modernos referenciados na obra de Michel 

Focault. (LIMA, 2001) 

Paulo Knauss (2005) aponta as dificuldades que temos em viabilizar práticas que 

aproximem o conhecimento científico daqueles saberes familiares a comunidade escolar. 

Nota-se que, de uma maneira geral, os docentes não conseguem conceber de maneira 

afirmativa esta modalidade de ensino, o que faz com que os discentes acabem por criar uma 

barreira que dificulta a aprendizagem, pois os mesmos são levados a crer que o conhecimento 

que trazem de espaços não educacionais diz respeito apenas a experiências cotidianas que não 

demandariam conceituações mais elaboradas, fazendo com que certas visões de mundo se 

perpetuem de tal forma a inviabilizar uma percepção plural acerca do conhecimento. 



Para o mesmo autor o conhecimento científico e aquele que se dá num senso comum, 

na maioria das vezes são percebidos de maneira hierárquica. Por conta desta hierarquização, 

cria-se uma forma de conhecimento autoritária, cujo objetivo é apenas reproduzir a 

perspectiva científica formal, como se essa fosse a única possibilidade. Isso acaba por 

acarretar inúmeros problemas, pois os discentes não percebem relações entre esses dois 

mundos haja vista ele não conseguir transportar os conteúdos vistos na escola para o mundo 

que ele está acostumado a lidar e vice versa. (ibidem, p. 281) 

Como bem asseveram Fernandes e Reis:    

[...]fica evidente que a escola pública, aquela em que se deve dar a educação popular 

de qualidade, não traz em si as possibilidades de ensinar os conteúdos produzidos 

pelos diferentes grupos sociais, pois considera seus saberes como desqualificados, 

sejam eles, oriundos da diversidade multi-plural ou, especificamente dos grupos 

indígenas e afrodescendentes. 

 

O quadro antes descrito - já bastante preocupante - agrava-se a medida que estamos 

diante de outra variável, qual seja, a inexperiência docente do recém egresso da universidade 

que, geralmente por falta de informação e formação adequada, tem maiores dificuldades em 

perceber possibilidades de modificar esta situação. Por muitas vezes nos deparamos com 

práticas bem intencionadas, ainda que igualmente desastrosas quando o docente - quer das 

áreas de ciências humanas e naquelas que se relacionam as ciências da natureza e matemática 

– acaba por utilizar os conteúdos e até os materiais que recebeu na universidade na escola de 

educação básica, reproduzindo o conhecimento acadêmico sem fazer qualquer mediação. 

O procedimento antes descrito evidencia a grande dificuldade em transpor o 

conhecimento universitário para o mundo escolar, de tal sorte que os dois universos mal 

conseguem dialogar. Atribuímos, também, importante responsabilidade ao perfil de egressos 

desejado pelos cursos de formação de professores que têm primado por formar profissionais 

priorizando aspectos técnicos. 

Nogueira (1990, apud FONSECA, 2003, p. 16), aponta que na segunda metade do 

século XX, as pesquisas ligadas às relações entre escola e sociedade demonstravam que a 

escola era um ambiente criador de desigualdades ao invés de fomentador de oportunidades 

igualitárias àqueles que a freqüentavam. Na década de 1970, várias pesquisas sociológicas 

apontaram para a mesma afirmativa. 



A partir destas pesquisas, houve um enfoque, sobretudo de áreas ligadas às ciências 

humanas, a respeito da escolarização do conhecimento, ou seja, deu-se importância a como o 

conhecimento poderia se tornar acessível aos diversos grupos sociais. Considerou-se então 

que deveria existir uma “seleção cultural” baseada nas estruturas e valores sociais 

determinados, os quais se ligariam a uma pedagogia que consideraria os formadores de 

conhecimento além dos recebedores, adaptando o ensino conforme necessário, para que se 

tornassem transmissíveis e assimiláveis.  

Feitas essas considerações passamos agora a fazer algumas reflexões sobre o 

etnoconhecimento, e mais precisamente sobre a etnobiologia, no sentido de demonstrar como 

essa modalidade de conhecimento pode contribuir para aproximar dois universos distintos de 

conhecimento, qual seja, o conhecimento científico e o conhecimento popular, de tal sorte a 

ser efetivamente possível pensar uma escola com pertinência cultural. 

Por etnoconhecimento entende-se o conhecimento como concebido a partir das 

referências sócio-culturaias dos diferentes grupos que ao longo do tempo elaboram padrões 

que possibilitam formas específicas de ler o mundo e atribuir significados relevantes para 

aquele grupo, de tal sorte a conceber o conhecimento necessariamente como uma construção 

social que comporia uma parte do conhecimento como um todo, rompendo com o 

eurocentrismo que marca a epsitemologia e que tem contribuído para um processo de negação 

da própria identidade dos grupos que acabam silenciados. 

A etnobiologia pode ser considerada como uma disciplina de caráter transdisciplinar 

na qual conhecimentos da biologia dialogam com conhecimentos de diferentes áreas, 

conhecimentos esses que são elaborados e sistematizados, ainda que pela tradição, pelas 

denominadas populações tradicionais. A etnobiologia efetiva um esforço no sentido de 

aproximar os conhecimentos formais dos conhecimentos tradicionais uma vez que cada grupo 

atribui ao mundo natural diferentes significados, obviamente tomando como referência sua 

própria cultura. 

A etnobotânica é secularmente conhecida e ainda carrega um viço de novidade no 

meio acadêmico, no qual o número relativamente grande de livros e manuais de etnobotânica 

têm surgido recentemente. Estes trabalhos estão surgindo dessa maneira, pois a relação sócio-

cultural/meio-ambiente tem sido encarada como desafio, não só pela etnobotânica, mas 

também pela etnobiologia. Por isso o grande número de recentes publicações. (Albuquerque, 

2008) 



Inicialmente entendida como o uso de plantas por aborígenes, a etnobotânica 

implicava numa complexidade maior de pesquisas. Durante muito tempo, por força 

da influência inicial da definição de Harshberger, foi entendida com base naquele 

conceito. A partir de meados do século XX, passou a ser compreendida como o 

estudo das inter-relações entre povos primitivos e plantas, acrescentando-se uma 

componente cultural a sua interpretação pelo engajamento cada vez maior de 

antropólogos. Contudo, o entendimento atual ampliou a definição de etnobotânica 

estendendo seu campo tanto para o estudo de populações tradicionais quanto das 

sociedades industriais, no relacionamento expresso na inter-relação populações 

humanas/ambiente botânico. Com essa ampliação, e a colaboração da antropologia 

cultural, bem como das outras ciências relacionadas (fitoquímica, ecologia, 

economia e lingüística), ocorreu uma ainda maior diversificação de objetivos e 

métodos. (ALBUQUERQUE 2002. p 17) 

A etnobotânica é um dos principais ramos da etnobiologia e surgiu com a demanda de 

conhecimento por plantas medicinais com o firme propósito de oferecer elementos práticos 

para outros investigadores nas áreas de fitoquímica e farmacologia, entre outras, favorecendo 

assim, a descoberta de novos medicamentos. 

Levando em conta que o conhecimento popular é grande e tendo em vista que existem 

pessoas sem conhecimento acadêmico que conhecem muito sobre plantas, o conhecimento 

possibilitado neste diálogo, entre academia e sociedade, é extremamente enriquecedor. Em 

etnobotânica, o pesquisador necessita estar despojado das categorias culturais que traz 

impregnado para melhor compreender a cultura que observa. De modo à facilmente identificar 

as categorias êmicas da sociedade que investiga. (ibidem) 

Os remédios populares derivados de plantas, se preparados da maneira correta, fazem 

sim, os efeitos esperados, pois, nos preparados medicamentosos da perspectiva popular existe 

toda uma lógica subjacente ao conhecimento empírico-fitoterápico, que possibilita a eficácia 

dos preparos. A respeito da eficiência dos experimentos “mateiros”, pode-se dizer que quando 

se ouve de um individuo que, “Tal planta só deve ser colhida antes do sol nascer, pois se não 

for assim, o remédio não faz efeito”, é sabido que a luz exerce influência sobre a distribuição 

e concentração de substâncias nas plantas, onde algumas podem ser as de efeito terapêutico. 

Por isso, desprezar qualquer dado, por mais inacreditável que seja, é um ato de grande 

equívoco, afinal, são informações dessa natureza que o fazem a ligação entre o saber popular 

e o acadêmico na construção do conhecimento científico como um todo, tendo em vista que as 

técnicas e os conhecimentos botânicos tradicionais não são primitivos nem inferiores. 

A respeito de como interagir com as sociedades tradicionais, o etnobotânico utiliza 

conceitos ligados à antropologia. Os padrões êmico, o qual analisa a partir do ponto de vista 



daqueles que participam do saber popular, ou seja, do olhar interno, e o ético, relacionado à 

como o pesquisador utiliza-se das informações a partir do ponto de vista externo. 

O comportamento do pesquisador segundo Albuquerque, (2002), tem que ser o mais 

neutro possível, para não contaminar a sua pesquisa, fazendo com que o entrevistado dê falsas 

respostas, por se sentir intimidado ou incomodado. Pois para se conseguir as respostas 

desejadas o entrevistado tem que ter confiança no pesquisador, pois além de mentir, pode 

omitir muitos dados valiosos. 

Os estudos da etnobiologia, assim como, os da etnobotânica, são divididos em duas 

classes, a etnobotânica qualitativa ou descritiva (também referente ao período descritivista da 

etnobotânica) e a quantitativa.  

Na etnobotânica qualitativa, existe especialmente uma preocupação em entender como 

a cultura estudada compreende o mundo vegetal, o que interpreta e a que níveis esse 

relacionamento chega. (idem) É a parte da etnobotânica que não leva em conta a parte 

matemática, mas sim, a importância da planta para aquela sociedade, observando parâmetros 

mitológicos e simbólicos, ou seja, se a planta é utilizada para alimentação, para finalidade 

vestuária, para a construção de moradias, para a cura de doenças, para finalidades místicas em 

cultos, bem como essas comunidades classificam esses vegetais. 

E no outro lado, tem-se a etnobotânica quantitativa, na qual, os pesquisadores 

argumentam que a parte qualitativa da etnobotânica é muito subjetiva, não gozando do 

respaldo que as análises quantitativas podem oferecer. Tais trabalhos podem oferecer 

importantes contribuições com efeitos benéficos sobre a etnobotânica, possibilitando que 

sejam feitas comparações matemáticas do significado das plantas para um ou mais grupos 

estudados, cabe desta maneira à essa parte quantitativa oferecer os resultados que a 

matemática e a estatística podem trazer para a ciência.  Entretanto, vale a pena frisar que, uma 

subdivisão não é mais importante que a outra, pois cada uma tem suas vantagens, e 

atualmente, as duas, somam forças para que os trabalhos na etnobotânica tenham os resultados 

com o maior significado possível. (idem) 

Contudo pode-se dizer que o etnobotânico acredita que os homens têm sido 

dependentes das plantas para a sua sobrevivência, em que as diversas sociedades ou culturas, 

em seus respectivos ambientes, detêm conhecimento sobre o aproveitamento das plantas do 



seu meio, além de serem capazes de reconhecer e perceber seu ambiente botânico, produzindo 

um sistema próprio de classificação.  

Desta maneira, diferentes culturas possuem técnicas, testadas pela tradição, que 

possibilitam o uso, a manutenção e a conservação de seus recursos naturais, mesmo possuindo 

pontos de vista e razões cosmológicas diversas, racionalizam seu mundo botânico com base 

em sua própria forma de pensar. 

Por fim, o conhecimento botânico tradicional, aprendido das relações e observações 

dos fenômenos naturais, é produto do intelecto humano como resposta direta às suas 

necessidades reais frente a estímulos de natureza diversa, sem ser nem primitivos nem 

inferiores àqueles que possuem uma forma de saber mais formalizada ou institucionalizada.  

Desta maneira, tendo em vista que o estudo de ciências naturais tem como um dos 

objetivos, na educação básica, 

Compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e uma 

atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, 

política e cultural, identificando relações entre conhecimento científico, produção de 

tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica (…). 

(PCN, 1998, p.32, 33) 

Pode-se afirmar que as pesquisas pautadas na etnobotânica demonstram a 

possibilidade de diálogo entre saberes para o enriquecimento do conhecimento como um todo, 

refletindo, é claro, na educação escolar.  

Sabe-se que foi somente depois que o acesso ao ensino escolar foi ampliado que se 

deu abertura para questionamentos e debates sobre as políticas educacionais e o objetivo da 

escola quanto à formação não só profissional, mas pessoal do individuo freqüentador dela, 

bem como na transmissão do conhecimento adquirido nela, além das relações que este 

conhecimento estabelece com a sociedade.  

Entretanto, ainda assim, tinha-se apenas o propósito da assimilação/ajuste do público 

escolar ao conhecimento produzido em espaços como a Universidade e os centros de pesquisa 

científica, inviabilizando a presença de conhecimentos não pautados em um sistema formal de 

educação, rigidamente orientados pelos cânones científicos. Deste modo, não se percebia uma 

ampliação de fontes de estudo e não se via um rompimento da barreira de perspectivas de 

educação convencionais e da ligação com esferas oficiais. Sendo assim, esta perspectiva não 

conseguia, de fato, estabelecer um diálogo entre formação acadêmica e realidade escolar, haja 



vista que de uma forma ou de outra quem, ou o que faria esta “seleção cultural”, 

possivelmente não estaria inserido na realidade social para qual a seleção estaria direcionada. 

Por conta de muitas vezes o conhecimento não formal ser interpretado como um 

conhecimento não científico, pela ausência de pertinência com a metodologia científica, 

difundiu-se uma concepção que o mesmo é assistemático o que por si só o desvaloriza. O 

descrédito com este tipo de saber inviabiliza um dialogo entre a escola e a sociedade de um 

modo geral, bem como com o mundo acadêmico, salvo as tentativas recentes de união de 

saberes, possibilitadas pelas áreas denominadas de etno.  

Dentre estas áreas dá-se o destaque a etnobiologia como seu esforço em aproximar 

diferentes mundos e formas de saber. Por conta de seu caráter interdisciplinar, os estudos 

ligados a esta área possibilitam a utilização de técnicas de diversas disciplinas, usualmente as 

ciências da natureza e humanas, a fim de estabelecer um ciclo do conhecimento (sociedade-

escola-academia). 
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