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O processo de produção do conhecimento oral tradicional não segue cognitivamente, nem 

metodologicamente, os mesmos princípios e meios de produção do conhecimento científico. Como certificar 

uma produção coletiva oral e historicamente produzida de conhecimentos comunitários em etnobotânica, 

quando o conhecimento transmitido pela oralidade é de todos, e não de propriedade de alguém em 

particular? 

Nessa perspectiva, o conhecimento tradicional se equipara a um patrimônio histórico e cultural, ficando 

dessa forma, caracterizada juridicamente a produção do conhecimento tradicional como um “bem de 

interesse difuso e coletivo”. Nesses casos, à tutela do mesmo caberia à comunidade que o produziu e 

mantém, com vistas a auferir os resultados econômicos relativos à sua utilização, proteção e a manutenção 

de sua titularidade. O presente artigo terá por objetivos: a) discutir princípios para um Sistema de Gestão de 

Certificação dos Conhecimentos Tradicionais, como por exemplo, a etnobotânica, a partir de critérios e 

princípios comunitários; b) criar um Grupo de Trabalho Interdisciplinar no âmbito da Comissão dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), começando: pelo Instituto de Geração de Tecnologias do Conhecimento – 

IGETECON, a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, e o Centro de Desenvolvimento em 

Etnobotânica em Moçambique – CIDE, vinculados às práticas terapêuticas dos chamados “médicos 

tradicionais” e seu contexto de trabalho. Pretendemos nesse caso, a partir de pesquisas mais recentes na 

área de psiconeuroimunologia: a) integrar o processo de produção de conhecimento tradicional ligados a 

etnobotânica, como atividade terapêutica vinculada as práticas relacionadas ao uso de plantas medicinais; b) 

bem como, os tratamentos, eficazes, eficientes e efetivos, a partir da associação entre princípios ativos 

(plantas medicinais) com estruturas cognitivas (conceitos e significados) e seus respectivos efeitos 

terapêuticos, visando o domínio certificado desses conhecimentos e práticas pelas comunidades 

tradicionais. 
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