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Resumo 

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 perspetiva, 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 respetivos efeitos terapêuticos, visando o domínio certificado desses conhecimentos e práticas 

pelas comunidades tradicionais. 

Palavras-chave: Psiconeuroimunologia, etnobotânica, médicos tradicionais, certificação de conhecimentos orais 

tradicionais 
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INTRODUÇÃO 

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

metodologicamente, os mesmos princípios e meios de produção do “conhecimento científico”. Nessa 

perspectiva, “Como certificar a 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”, grifos nossos ?  

O conhecimento tradicional se equipara a um patrimônio histórico e cultural, ficando dessa forma, 

caracterizado juridicamente a sua produção como “bem de interesse difuso e coletivo”. Nesses casos, à 

tutela do mesmo caberia à comunidade que o produziu e o mantém, com vistas a auferir os resultados 

econômicos relativos à sua utilização, proteção e a manutenção de sua titularidade.  



Página 2 de 10 

 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 

©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

Da mesma forma, a apropriação indébita dos referidos conhecimentos e práticas tradicionais relativas ao 

manuseio, processamento, indicação e avaliação de resultados se constitui num dano ambiental de natureza 

patrimonial (pecuniária), e extra-patrimonial (impactos da apropriação indébita sobre a estrutura da 

personalidade dos médicos tradicionais), numa dimensão individual (médicos tradicionais) e coletiva 

(comunidades tradicionais). Assim, caberia proteção ao conhecimento tradicional, a partir de seu 

“etnomapeamento”, bem como, de todos os recursos vinculados ao seu ciclo de vida. 

Somente após esse reconhecimento é que se tornaria possível à certificação do conhecimento tradicional. 

“Entretanto, a literatura existente considera tanto na etapa de produção, quanto na de gestão do 

conhecimento, que o conhecimento não é mensurável por ser intangível” (NONAKA & TAKEUCHI, 1995). A 

intangibilidade do conhecimento é resultante de um equívoco relativo à fundamentação que sustenta o 

processo de produção de conhecimento, na perspectiva da gestão do conhecimento. Esse processo ainda 

não foi superado pela comunidade científica internacional.  

Nessa perspectiva, o Instituto de Geração de Tecnologias do Conhecimento – IGETECON, vem 

desenvolvendo pesquisas relativas aos processos de produção do conhecimento, através de “metodologias 

de reversão ontológica” que tornaram possíveis identificar meios de certificar conhecimento, tornando-o um 

ativo tangível e passível de mensuração. 

Da mesma forma, verificou-se que é necessária uma “compreensão científica do conhecimento tradicional”, 

e não “descaracterizar o conhecimento tradicional” por não estar fundamentado cientificamente numa 

ontologia que o garanta. 

Ao tratarmos diferentes tipos de conhecimentos como sendo não científicos, estamos na verdade 

imprimindo a “ditadura do conhecimento científico” como único conhecimento válido, para fins de 

compreensão dos fenômenos da realidade objetiva.  Quem trabalha nessa perspectiva não faz ciência, mais 

moral e política, portanto está preocupado com controle social, e não com a socialização dos benefícios 

derivados dos conhecimentos tradicionais. 

Da mesma forma, há um movimento de “inteligência” 1 e de “contra-inteligência2” oficial, e extraoficial, 

sobre a “ciência etnobotânica” pelos diversos agentes envolvidos nos processos de produção de fito 

cosméticos e fitoterápicos que precisam ser considerados no âmbito do processo de produção de 

conhecimento.  

                                                 
1 O movimento da inteligência procura reforçar a etnobotânica como possibilidade objetiva de sua utilização sem com 

provação científica;  
2 O movimento da contra-inteligência tenta considerar a mesma como recurso plausível de utilização sem a 

necessidade de comprovação científica, já que seus princípios são distintos.    
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Esse processo se torna necessário para que se possa garantir que informações extraídas das fontes de 

contra-inteligência, não sejam utilizadas como recursos para fundamentar e orientar políticas públicas 

inconsequentes. 

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Proteção ao Conhecimento Sensível – PNPCS no Brasil, está a cargo 

da Agência Brasileira de Inteligência- ABIN. Essa política reforça o caráter estratégico dos conhecimentos 

etnobotânicos para qualquer país, principalmente para os países do continente africano, que estão em 

processo de organização de suas políticas nacionais nessa área.  

Pretende-se nesse caso, a partir de pesquisas mais recentes na área de psiconeuroimunologia (PERTH, 

1997): integrar o processo de produção do conhecimento tradicional ligados a etnobotânica, como atividade 

terapêutica vinculada as práticas relacionadas ao uso de plantas medicinais; verificar 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, conforme será explicitado a seguir na 

estrutura dessa comunicação. 

Essa comunicação tem por objetivos: discutir os princípios para um Sistema de Gestão de Certificação dos 

Conhecimentos Tradicionais em Etnobotânica, a partir de critérios e princípios comunitários; vinculados às 

práticas terapêuticas dos chamados “médicos tradicionais” e seu contexto de trabalho. 

Conforme figura I, a estrutura de apresentação dessa comunicação científica está dividida em sete partes: os 

instrumentos de representação, os processos de certificação, a natureza da produção coletiva, os tipos de 

conhecimentos, os processos de integração interdisciplinar que serão necessários, os resultados esperados e 

os desafios a serem atingidos. 

I - INSTRUMENTOS DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO  

Dentre os instrumentos de representação do Conhecimento tradicional vinculado a etnobotânica, temos: a 

“oralidade primária coletiva” e a “formalização escrita de procedimentos através de procedimentos 

metodológicos”. 

Estudos antropológicos recentes relacionados ao “etnomapeamento” têm verificado a riqueza de detalhes, 

em termos de conceitos, significados, processos, produtos e relatos decorrentes de experiências não 

documentadas que somente agora começam a se tornar visíveis, garantindo a identidade de grupos que 

antes eram considerados marginais, levantando a necessidade a necessidade desse patrimônio cultural. 
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A caracterização de comunidades que antes estavam sem serem conhecidas, e tornando-as visíveis ao seio 

de toda uma sociedade e país se constituem numa das prerrogativas do Estado Democrático de Direito, e na 

garantia de proteção dos seus recursos cognoscíveis. 

Nessa perspectiva a certificação de conhecimentos tradicionais em etnobotânica passa pelo reconhecimento 

do etnomapeamento, como instrumento e metodologia de auditoria de avaliação de conformidade dos 

processos desenvolvidos oralmente, e agora sendo necessários a sua sistematização , a partir das 

informações levantadas e dos documentos produzidos decorrentes dessas avaliações. Esses documentos, 

mapas e relatórios devendo num segundo momento ser objeto de proteção, propriedade intelectual, bem 

como, de controle e monitoramento da sua utilização, e referenciação. 

 

 

 

Fig. 1 -  Estrutura do Processo de Certificação Coletiva de Patrimônios Intelectuais 

Fonte: organizado por Harrysson Luiz da Silva e Adelaide Bela Agostinho, 2012. 

 

Nessa perspectiva a certificação de conhecimentos tradicionais em etnobotânica passa pelo reconhecimento 

do etnomapeamento, como instrumento e metodologia de auditoria de avaliação de conformidade dos 

processos desenvolvidos oralmente, e agora sendo necessários a sua sistematização , a partir das 
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informações levantadas e dos documentos produzidos decorrentes dessas avaliações. Esses documentos, 

mapas e relatórios devendo num segundo momento ser objeto de proteção, propriedade intelectual, bem 

como, de controle e monitoramento da sua utilização, e referenciação. 

I.I ORALIDADE PRIMÁRIA COLETIVA 

Quando falamos da oralidade primária coletiva, estamos falando dos “fundamentos dos conhecimentos 

primordiais”, ou seja: aqueles conhecimentos que contém os princípios fundadores das racionalidades que 

modelam a compreensão da realidade objetiva transcendente, e que irão promover a devida elaboração, e 

implicações na estrutura da personalidade daqueles que dela se servirem para o desenvolvimento dos 

processos terapêuticos e suas respectivas formas de curas. 

Convém ressaltar que a oralidade primária coletiva é despida completamente de qualquer princípio 

ordenador tanto teórico, quanto metodológico sistematizado dos princípios utilizados para produção do 

conhecimento científico, tanto em termos, de investigação, intervenção e avaliação dos resultados. 

Essa condição implica portanto, em considerar que os princípios de investigação (queixas dos males dos 

clientes), intervenção (prescrição dos tratamentos e tipos medicamentos utilizados), bem como, as 

avaliações (acompanhamento) dos processos iniciados são completamente diferentes. 

De um lado temos compreensões e fundamentos metafísicos, teológicos e quânticos envolvidos 

simultaneamente em processos de investigação, intervenção e avaliação, no que diz respeito à oralidade 

primária coletiva, e de outro, os fundamentos científicos circunscritos à determinação da materialidade do 

exame metodológico de ocorrências de processos fisiológicos, numa perspectiva epidemiológica. 

No Brasil, com o intuito de estabelecer as diretrizes para as atuações do governo na área de plantas 

medicinais e fitoterápicas, foi elaborada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que se 

constitui em parte essencial das políticas públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e 

social como um dos elementos fundamentais de transversalidade na implementação de ações capazes de 

promover melhorias na qualidade de vida da população brasileira. 

Por sua vez, a Universidade Federal do Amazonas, através do Prof. Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida 

vem promovendo pesquisas na área de etnobotânica e de conhecimentos tradicionais, através do projeto 

“Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil” através de técnicas de 

etnomapeamento. Nessa perspectiva, a cartografia social é completamente diferente da cartografia oficial 

regulada pelos princípios lógicos e matemáticos, mais orientada pelas estruturas cognitivas dos 

entrevistados das respectivas comunidades ou grupos sociais, resultando em “mapas cognitivos 

cartográficos”. 
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Todos esses trabalhos e pesquisas vêm demonstrar o desconhecimento oficial de um patrimônio imaterial 

que precisa ser investigado, classificado e certificado, mesmo que a certificação desses conhecimentos ainda 

seja algo distante de reconhecimento. 

Através do etnomapeamento estão sendo resgatadas, culturas, identidades, conceitos, significados e 

vocabulários que eram considerados extintos, mais que ainda estavam no uso rotineiro das comunidades 

tradicionais do Brasil. 

Por sua vez, através do etnomapeamento, a cartografia social, sistematiza os mapas mentais das 

comunidades tradicionais, a partir de variáveis e indicadores descritos por eles mesmos, como variáveis e 

indicadores representativos de suas próprias estruturas de vida diária. 

I.2 FORMALIZAÇÕES ESCRITA DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para que não se perca de vista, a identidade, os mapas e os conhecimentos tradicionais, a formalização 

escrita e digital dos procedimentos metodológicos não deverá se pautar por características de processos 

formais de produção do conhecimento fundamentados nas regras do método científico.  

Isso se torna necessário, porque o enquadramento temático nesses casos anularia a possibilidade de 

representações, bem como, a designação específica de determinados símbolos, para variáveis de 

representação cartográfica que se define por outras modalidades de símbolos que não os usuais. 

Entretanto serão esses símbolos, os representativos dessas comunidades de linguagem e pensamento, em 

seus respectivos documentos e mapas. As comunidades precisam ser “ver” nos seus documentos como 

forma de expressão de sua identidade. O reconhecimento oficial desses contextos pelo Estado é de grande 

importância para a abertura e possibilidades de políticas públicas.  

II – PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL 

A certificação de um procedimento qualquer, requer um conjunto de atividades, check-list e um futuro Plano 

de Ação, que deverá ser objeto de um “Sistema de Gestão dos Processos de Certificação em Conhecimento 

Tradicional”. 

Nessa perspectiva para identificar o processo de produção do conhecimento é preciso identificar a cadeia de 

saberes relativos aos conhecimentos que deverão ser certificados, sob pena, de perdermos detalhes que 

deverão ser organizados em indicadores, passíveis de verificação nas auditorias de certificação de qualidade 

em produção do conhecimento, nas suas diferentes fases de investigação, intervenção e avaliação.  
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Para isso é necessário identificar não só as “etapas do etnomapeamento” (ACT BRASIL, 2008), mais os 

fundamentos que sustentam os processos de produção de conhecimento mapeados, para aí sim, 

identificarmos o que deverá ser protegido, a partir de “pesquisas de anterioridade” 3.  

A metodologia de Etnomapeamento por ser colaborativa, requer um trabalho em equipe. Sendo assim, 

trata-se de uma cooperação direta entre a comunidade, seus líderes, e uma equipe técnica de cartografia e 

antropologia (contratada através da própria comunidade, do governo, ou de uma entidade que trabalhe com 

aquela comunidade).  

Em todas as etapas é a comunidade e seus representantes que conduzem o processo: desde a escolha da 

área a ser mapeada, até o que será representado no mapa, incluindo sua arte visual final e título.  

O papel da comunidade, todavia, vai mais além: é ela que executa o trabalho e escolhe, entre seus 

membros, os pesquisadores que serão treinados pela equipe técnica de apoio para fazer a coleta das 

informações junto às aldeias ou comunidades.  

A escolha dos pesquisadores, especificamente, é de extrema importância, pois são eles os que realmente 

constroem o mapa, com a colaboração de toda a comunidade e orientação da equipe técnica.  

Por sua vez, a estrutura da metodologia deverá orientar o processo de certificação do conhecimento a ser 

desencadeado para garantir a titularidade dos mesmos para as referidas comunidades tradicionais.  

Tanto o mapeamento quanto a certificação acabam por garantir a existência de uma grande quantidade de 

problemas e conflitos de diversas naturezas, que nunca vieram a conhecimento público, por falta de 

sensibilidade na identificação desse patrimônio cultural esquecido e que agora começa a ter visibilidade 

pública. 

III. NATUREZA DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO  

Da mesma forma que existe diferença entre medicina tradicional de medicina alternativa (AGOSTINHO, 

2012), a produção do conhecimento tradicional não pode ser certificado culturalmente se tiver traços de 

medicina alternativa, pois logicamente deixaria de ser tradicional, e ser uma variação de algum tipo de 

conhecimento existente. 

A natureza do processo de produção de conhecimento, em sua perspectiva individual ou coletiva precisa ser 

caracterizada no contexto das comunidades tradicionais, o que é primordial é de todos, o que é classificado 

é particular.   

                                                 
3 Pesquisas de Anterioridade são aquelas realizadas para verificar a existência de registros anteriores aos identificados, 

para impedir que ocorram problemas de titularidade de propriedade intelectual dos conhecimentos mapeados. 
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IV. TIPOS DE CONHECIMENTOS  

Diferentes tipos de conhecimentos possuem diferentes fundamentos e processos de produção de 

conhecimento que irão requerer diferentes processos de suas respectivas gestões. Para considerarmos que 

um conhecimento tradicional é tradicional ele não pode ser objeto de uma variação de algum conhecimento 

existente, de uma adaptação tecnológica, aplicações diferentes com os mesmos princípios, bem como, 

conhecimentos de uma área aplicada em outras, com resultados diferenciados. 

Dessa forma, não esquecer que num processo de certificação de conhecimento deverão existem 

mecanismos de identificação, a partir dos mapeamentos realizados a necessidade de identificação dos 

conhecimentos empíricos, metafísicos, teológicos e vibracionais. 

Um “conhecimento e uma prática tradicional” mormente são a combinação desses diferentes tipos de 

conhecimentos. Assim será necessária para uma devida certificação, a identificação tanto dos fundamentos, 

das combinações, quanto das integrações dos diferentes tipos de conhecimentos e práticas terapêuticas 

utilizadas nos processos e procedimentos a serem certificados em utilização pelas comunidades tradicionais. 

V – INTEGRAÇÃO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS 

Preliminarmente para se começar a pensar na possibilidade da certificação eficaz, eficiente e efetiva em 

Conhecimento Tradicional é preciso conhecer algumas áreas de conhecimento que tem relação direta com 

os fenômenos relativos aos processos terapêuticos dos médicos tradicionais. 

Nessa perspectiva a “interdisciplinaridade” 4 deverá ser o caminho para que possamos avançar na 

compreensão objetiva de todo processo em curso. Concomitantemente deveremos considerar que as 

implicações entre as ocorrências objetivas das diferentes áreas de conhecimento, gerarão novas funções que 

por si só, seriam compreendidas somente a partir de uma “perspectiva hologramática”.5 

Será através da implicação hologramática que se tornará possível identificar possíveis desdobramentos 

numa escala de incerteza, sobre os desdobramentos da intencionalidade desenvolvida em cada processo 

terapêutico, para que se torne possível o processo de certificação de conhecimento. 

Preliminarmente deverá ser considerada para fins de pesquisas interdisciplinares a psiconeuroimuunologia, 

a física quântica e a etnobotânica, bem como, as suas implicações. 

                                                 
4 Conjunto de ocorrências objetivas transcendentes aos pesquisadores que investigam implicadas por relações de 

funções, constituindo-se em fenomenos de investigação, intervenção e avaliação 
5 Contexto em que todas as implicações acontecem simultaneamente, em todos os planos e relações entre e todas as 

áreas de conhecimento. 
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A Histórica da Ciência está cheia de pesquisas, experiências que num primeiro momento pareceram 

absurdas, considerando os padrões e os processos de produção de conhecimento dentro de um aspecto 

cultural relevante. 

Dessa forma constatamos que a integração preliminar entre as áreas acima fornecerão elementos 

necessários para compreender os processos de produção de conhecimento, identificando suas implicações e 

a sua certificação. 

VI. RESULTADOS ESPERADOS  

 Os resultados esperados de uma certificação de qualidade em produção do conhecimento tradicional 

promoverá eficiência, eficácia e efetividade para os países e suas respectivas comunidades tradicionais nas 

seguintes situações: 

• Certificação de Processos de Produção de Conhecimento com Efeitos Terapêuticos: 

• Certificação de Processos de Produção de Conhecimento em Práticas Terapêuticas; 

• Certificação de Processos de Produção de Conhecimento em Etnobotânica; 

 

Em cada um desses processos de certificação todos os requisitos relativos às implicações interdisciplinares 

serão verificados, com objetivos de estabelecer a garantia da titularidade da propriedade intelectual e 

proteção do conhecimento, considerando as perspectivas comerciais e de cura simultaneamente. 

VII – DESAFIOS A SEREM PERSEGUIDOS PARA GARANTIA DOS PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO DOS 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS EM ETNOBOTÂNICA 

A seguir serão descritos os desafios que ainda precisam ser desenvolvidos para garantia da proteção e 

propriedade intelectual dos Conhecimentos Tradicionais. 

• Criação de Laboratórios de Pesquisa Interdisciplinar: Esses Laboratórios deverão integrar diferentes 

tipos de especialidades , especialistas acadêmicos e médicos tradicionais; 

• Reconhecer Princípios Ativos dos Tratamentos Tradicionais com Certificação Vibracional: A partir 

da integração da psiconeuroimunologia e da física quântica, avaliar e certificar alterações 

vibracionais, a partir de princípios ativos das plantas medicinais; 

• Caracterizar a dimensão econômica do Conhecimento Tradicional e seus Impactos Legais, 

Ambientais e Sociais; Estruturar projetos de desenvolvimento territorial, visando integrar 

conhecimentos, práticas e processos de beneficiamento dos processos de produção de 

conhecimento como ativos passíveis de valoração econômica. 



Página 10 de 10 

 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 

©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

• Certificação do Conhecimento como Agente gerador de Emprego e Renda: Garantia de que os 

conhecimentos certificados possam ser objeto de outros produtos, processos e serviços para as 

comunidades tradicionais. 

A partir de todas as considerações realizadas anteriormente verifica-se que ainda existem muitos desafios a 

serem vencidos para que os resultados esperados sejam alcançados. 

Entretanto, a partir da integração de diferentes agentes de produção de conhecimento, vinculadas as 

diferentes esferas do setor produtivo, tanto a certificação, quanto a garantia da propriedade intelectual, a 

proteção do conhecimento e a geração de emprego e renda serão possíveis. Essas relações proporcionarão a 

geração de eficiência, eficácia e efetividade para as respectivas comunidades tradicionais de qualquer país, 

que tiver como premissa uma comunidade com um conhecimento passível de se tornar um ativo tangível. 
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