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ETNOBIOLOGIA: TEORIA E PRATICA 

Darrell A. Posey 

A etnobiologia é essencialmente o estudo do conhecimento e 
das conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a res
peito da biologia. Em outras palavras, é o estudo do papel da 
natureza no sistema de crenças e de adaptação do homem a 
determinados ambientes. Neste sentido, a etnobiologia relacio
na-se com a ecologia humana, mas enfatiza as categorias e con
ceitos cognitivos utilizados pelos povos em estudo. 

O conhecimento indígena não se enquadra em categorias e sub
divisões precisamente definidas como as que a biologia tenta, 
artificialmente, organizar. Ao invés disso, o conhecimento bio
lógico de folk vem a ser uma amálgama de plantas, animars, 
caçadas, horticultura, espíritos, mitos, cerimônias, ritos, reu
niões, energias, cantos e danças. Assim sendo, os ciclos cerimo
niais --- que incluem ritos específicos, em que determinados 
animais e plantas são representados nos cantos e danças, a fim 
de propiciar energia espiritual tendente a obter boas colheitas e 
caçadas profícuas - podem ser ordenados segundo seqüências 
mitológicas. Esta embricação entre os mundos natural , simbóli
co e social exige uma abordagem 'interdiscipl.inar de caráter 
cross-cultural no estudo das diferentes culturas. A etnobiologia 
provê essa inter-relação. 

A metodologia dessa ciência começa por investigar os concei
tos e relacionamentos estabelecidos pelos grupos indígenas 
dentro e entre as categorias cognitivas. Os padrões de classifi
cação e de nomenclatura - ou seja, as tipologias e taxonomias 
- aclaram os princípios subjacentes à lógica indígena e os elos 
que unem ditos conceitos. A própria elaboração de subcatego
rias constitui .um guia êmico, isto é, visto de dentro, que per
mite penetrar no âmago dos sistemas, fornecendo um indício 
seguro do seu significado cultural. Da mesma forma, as catego
rias ordenadas em nível mais alto (superordenadas), ou seja, as 
relações hierarquicamente mais elevadas presentes em qualquer 
sistema taxonômico podem vir a ser indícios claros de organi
zação simbólica. 

Uma vez descobertas as categorias indígenas definidoras de 
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fenômenos naturais, os especialistas nos diversos campos cien-. 
tíficos podem -Oar início à coleta de dados referentes às suas 
respectivas especialidades, tais como: à etnoentomologia, etno
botânica, etnofarmacologia, etnopedologia, etnogeologia, etno
apicultura, etc. Apesar de que nem todas as crenças e conheci
mentos de fenómenos naturais da cultura em estudo coincidam 
com a ciência ocidental, os dados devem ser registrados em sua 
totalidade, com o maior cuidado. Isto porque: 1) alguns conceitos 
indígenas podem gerar novas hipóteses a serem testadas; 2) algu
mas idéias, não passíveis de serem analisadas, devem ser arqui
vadas; 3) algumas crenças, entretanto, por mais ilógicas e absurdas 

16 que possam parecer, podem vir a demonstrar seu papel de me
canismos sociais para regular o consumo de alimentos ou para 
a manutenção do equil (brio ecológico1

• 

Como se vê, metodologicamente não se pode desprezar qual
quer coisa que pareça contraditória ou absurda. Na verdade, 
a contradição e a anomalia são os princípios culturais básicos 
a serem investigados em maior extensão. Nisto é que a etnobio
logia difere da biologia: esta última trata tais fenômenos como 
dados estatisticamente irrelevantes, enquanto que a etnobiolo
gia deve considerar a contradição e a anomalia como e~rnentos 
fundamentais ao desenvolvimento dos métodos de pesquisa. 

A par dessas considerações teóricas, existe muita informação 
prática a ser levantada na pesquisa de conceitos de folk e siste
mas de classificação. Tais são: informações a respeito do zonea
mento ecológico, da distribuição de recursos naturais, da hete
rogeneidade biológica e administração integrada dos reinos 
vegetal e animai. Estas são apenas ·algumas das categorias prá
ticas de conhecimento de importância crucial para a investiga
ção científica (ver Posey 1983a, 1983b, 1984; Parker et alii 
1983). A presente introdução trata principalrnente destas cate
gorias, ilustrando-as com exemplos tomados de várias socieda
des tribais amazônicas. Aqui cabe enfatizar, contudo, que a 
etnobiologia não é tão somente uma metodologia, mas sim, 
igualmente uma filosofia. O princípio motivador desta é esta
belecer uma ponte de compreensão cultural entre distintas 
culturas. Neste sentido, a etnobiologia pode oferecer apoio 
científico a novas idéias tendentes a orientar uma política eco
lógica socialmente responsável. Ou, mais precisamente: a pes
quisa etnobiológica pode prover os dados necessários a uma 
poderosa argumentação em favor da salvaguarda das popula
ções indígenas e de suas terras, bem como do meio ambiente. 
Dessa forma, se obterá o apoio necessário para preservar essas 
sociedades e seu saber, que constituem um património humano 

1 A respeito de tabus alimentares e de animais mitológicos, ver Ross 
(1978). Smith (1984). 

inestimável da cultura universal. 

Examino, a seguir, as principais categorias passíveis de pesquisa 
etnobiológica, bem como os exemplos ilustrativos e informa
ções disponíveis em cada caso. 

1. ETNOTAXONOMIA E METODOLOGIA 

O trabalho pioneiro de Conklin (1954) começou por correla
cionar as crenças indígenas com a classificação do mundo natu
ral tal como era percebido pelas sociedades não abrangidas pela 
civilização ocidental. Berlin (1972, 1976), Berlin et alii (1966, 
1973) estabeleceram, por sua vez, os princípios básicos dos sis
temas taxonômicos de folk, propondo um modelo hierárquico 
que corresponde de perto à classificação científica de Lineu, 
fortemente enraizada nas taxonomias de foik européias. 

As diferenças básicas entre as taxonomias científicas ocidentais 
e as populares parecem ser as seguintes: a) estas últimas têm 
muitos gêneros de fo/k, mas poucos níveis de classificação mais 
altos, ou seja, superordenados, que caracterizam o sistema 
hierárquico de Lineu; b) nas classificações dos sistemas de 
folk, os diversos níveis intermediários - superordenados e 
subordinados - ficam implícitos. Isto é, ficam "ocultos" ou 
não-nomeados (Berlin et alii 1968). Apesar dessas peculiarida
des, as taxonomias populares ainda mostram alto grau de con
gruência com os conceitos ocidentais de gênero e espécie (Hunn 
1975, 1976). 

Hays (1982) e Hunn (1982) criticaram o tradicional bías em 
favor do modelo "hierárquico", propondo outro, mais "utili
tário", que se prestasse à descrição dos sistemas de classifica
ção popular. A abordagem "utilitária", ao mesmo tempo em 
que facilita a captação de dados, minimiza a imposição de pa
radigmas, tais como os de categoria e hierarquia, implícitos no 
modelo de BerJin. Os problemas de superposição permanente, 
bem como os de sistemas de classificação sobrepostos e alter
nados, são igualmente resolvidos, uma vez que a util idade de 
uma espécie pode coincidir com a classificação fundamentada 
no comportamento, f.undidas ambas pela utilidade da espécie 
em questão. E o que é mais importante, o componente prático 
da espécie em foco para a cultura que está sendo investigada 
oferece uma estratégia mais operativa para correlacionar infor
mações referentes à classificação com fenômenos sociais 
observados no trabalho de campo, isto é, os dados etnográficos 
e os etnobiológicos. 

Um dos principais objetivos dos estudos etnotaxonômicos é 
investigar a universalidade da capacidade humana de classifica
ção. Atribui-se a Lévi-Strauss (1966) um grande estímulo a 
esses estudos de etnociência. A controvérsia gerada pelo traba-
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lho de Berlin e Kay (1969) sob~e o difícil terreno dos termos 
referentes à cor - contrastados com a capacidade de percep
ção humana - conduziu a interessantes estudos sobre temas, 
como: "destaque" (Dougherty 1978)., "processos cognitivos" 
(Hunn 1975) e "descontinuidades naturais" (Hunn 1977). 
Ou seja, a predisposição psicológica e fisiológica universal para 
a classificação. A busca de universalidades tem prosseguimento 
com os estudos a respeito do "crescimento" universal da no
menclatura etnobiológica (Berlin 1972) e da seqüência de iden
tificação de formas de vida (Brown 1977, 1979). 

Estas questões teóricas adquiriram implicações práticas para o 
trabalho de campo. Procure'i mostrar (Posey 1981, 1983d) que 
o grau de diferenciação dentro de uma determinada categoria 
cognitiva de um sistema taxonómico de folk pode servir como 
indicador de significação cultural, oferecendo um guia êmico 
para investigações posteriores. Mais ainda, categorias nomeadas 
de nível de abstração mais elevado (superordenadas) parecem 
ser indicadores da importância simbólica da espécie em ques
tão (Posey 1984a). Um exemplo ilustrativo é a classificação de 
insetos por parte dos índios Kayapó. 

Os insetos são classificados junto a outros animais com carapa
ça, mas sem carne (Posey 1983c, 1983d). Até o presente, 
foram descobertos 14 grupos de :nsetos, com base em sua mor
fologia, considerados todos categorias de "n (vel básico de ob
jeto" (Basic object levei - BOL). Isto é, eles se distinguem 
principalmente pela identificação de "descontinuídades natu
rais" em sua forma morfológ;ca (cf. Hunn 1977, Dougherty 
1978). Dessas 14 categorias BOL, apenas 3 revelam uma dife
renciação posterior significativa. Trata-se, nos três casos, de in
setos sociais: formigas, vespas e abelhas. Assim sendo, pode-se 
prognosticar que os insetos sociais têm maior significação na 
cu ltura Kayapó do que os demais. Com efeito, são fontes de 
alimento e de produtos úteis, particularmente as abelhas (Po
sey 1983e, 1983g). Contudo, sua importância maior provém 
do seu significado epistemológico, uma vez que os Kayapó 
acreditam que sua organização social foi moldada a partir do 
estudo dos insetos sociais por um antigo xamã (Posey 1981). 

A par da diferenciação subordinada das categorias BOL de for
migas, abelhas e vespas, todos os insetos sociais, inclusive as 
térmitas, são classificadas sob uma única categoria superorde
nada estabelecida para os insetos. Este rótulo "superordenado" 
(fiy ou nhy) parece ser um indicador do significado simbólico 
dos insetos sociais. Com efeito, os ninhos de vespa são os "mo
delos naturais" simbólicos no universo Kayapó. As formigas, 
por sua vez, são tidas como contrapartes do homem e como 
fonte de eficaz mágica de caça. As abelhas, por outro lado, 

caçam, pilham e atacam como os Kayapó, enquanto que as 
térmitas representam as forças humanas mais débeis associadas 
a não-índios (ver Posey 1983d). Esses relacionamentos simbó
licos estão codificados no famoso ritual Kayapó - "luta com 
os marimbondos" (ver Posey, neste volume). 

A partir deste exemplo, pode-se propor um modelo metodoló
gico hipotético que relacione categorias de nomenclatura etno
taxonômica com destaque cultural. Seus princípios seriam: 
1. a diferenciação de uma categoria subordinada é um indício 
quanto a seu significado cultural ou utilitário: quanto mais ex
tensa a subcategorização, mais significativa a espécie; 
2. as categorias superordenadas que recebem denominações 
específicas são um indício do seu significado simbólico, poden
do prever-se que figuram com destaque na mitologia e no ritual; 
3. qualquer desses indicadores - diferenciação subordinada ou 
superordenada, pode servir de guia êmico interno para desven
dar sistemas culturais; isto é, oferece categorias de folk a serem 
investigadas. 

Este modelo diz respeito apenas a categorias rotuladas (ou 
nomeadas) ignorando as encobertas (ou não-nomeadas) . Ele 
não se aplica, portanto, à investigação completa de qualquer 
sistema cultural, mas sim como uma metodologia generativa 
para a pesquisa que se orienta preferencialmente pelos indica
dores indígenas do que por regras estruturais. 

2. ZONAS ECOLÓGICAS E UNIDADES DE RECURSOS 

O maior obstáculo enfrentado pelos cientistas ocidentais para 
compreender os ecossistemas tropicais decorre de sua tendên
cia a generalizar sobre a ecologia da região, tomada como um 
todo, ignorando suas zonas ecológicas, extremamente variadas 
(Moran 1981). O contrário se dá no pensamento indígena. Os 
índios Kayapó, por exemplo, vêem seu meio ambiente como 
uma sucessão expandida de ecozonas. O termo "ecozona" é 
empregado para indicar uma área ecológica reconhecida em 
outros sistemas culturais. Dito de outra forma: uma categoria 
cognitiva (êmica) que pode ou não coincidir com as tipologias 
científicas. 

Os Kayapó escolhem o local para a localização de suas aldeias 
tendo em vista a proximidade de algumas dessas zonas ecoló
gicas. Isso traz a vantagem de situarem-se as aldeias em meio a 
uma diversidade máxima de espécies, uma vez que cada uma 
dessas ecozonas provê produtos naturais diversos e distintas 
espécies de caça, segundo as estações do ano (Bamberger 1967; 
Posey 1983a). 

Como disse, cada ecozona está associada a plantas e animais 
específicos. Os Kayapó têm um conhecimento acurado do 
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comportamento animal. P9r outro lado, certos tipos de plàntas 
se associam a determinados tipos de solo. Nestas condições, 
cada zona ecológica vem a ser um sistema integrado de intera
ções entre plantas, animais, o solo e, naturalmente, os Kayapó. 

Os Kayapó distinguem as zonas ecológicas segundo as concen
trações de recurses específicos que as caracterizam. Estas con
centraÇ~es reduzem, de maneira perceptível, a heterogeneidade 
da floresta a "ilhas de recursos", perfeitamente reconhecíveis, 
que podem ser periodicamente exploradas com vistas a produ
tos e finalidades específicas. 

18 lndios e caboclos também classificam seu ambiente ecológico 
por níveis verticais. A fig. 1 é um exemplo ilustrativo de dez 
níveis verticais que incluem unidades folk idealizad.as diviçUda$ 
pelos níveis terrestre/arbóreo (T 1 a 5) e aquático (A 1 a 5). 

a) Níveis terrestre/arbóreo 
T-5. Área situada abaixo do nível da superfície do solo onde se 
aloja a maioria das tocas de animais e as grandes raízes e tube
rosas. 
T-4. Ao nível do solo, estendendo-se até aproximadamente 
20cm abaixo de sua superfície onde se concentra a matéria 
orgânica e se localizam as comunidades vegetal/animal associa
das à zona de raízes superficiais. 
T -3. Nível intermediário (de 1 a 1 Om acima do nível do solo), 
onde predomina a capoeira ou a "floresta aberta". Nesta 
.área ~e concentram árvores de menor porte e arbustos que 
atraem pássaros e mamíferos, tornando mais prqfíeua a caçâ. 
T-2. Cobertura média (de 7 a 15m acima do nível do solo), que 
ocorre na maioria das florestas maduras, constituindo o habitat 
principal de mamíferos arbóreos e grandes aves, tais como ara-

T1---~ 

Fig. 1 - Classificação do meio ecológico, pe
los Kayapó, em dl;lz níveis - arbóreo, terres
tre e aquático - segundo os recursos naturais 
disponíveis em cada um ,deles. Desenho de 
João Maria Franco de Camarg9. 

T2 ____ .:.:____~ 

INT-------~ 

T3 ------.,..--~ 

: - .... 



ras, papagaios, etc;. 
T-1. Cobertura ou dossel alto (mais de 15m acima do nível do 
solo), que caracteriza a floresta de terra firme . ~ o habitat de 
pássaros .e mamíferos arbóreos, difíceis de serem apresados 
devido à altura das árvores. As florestas dessa zona são expl.o
radas devido a produtos úteis que contêm, tais como a casta
nha-do-pará e a pedra de amolar. 

b) Níveis aquáticos 

A-1 . No nível. de superfície (de O a ' m abaixo ·do espelho 
d'.águél) encontram-se insetos e peixes que se alimentam de 
nutrientes desse nível, tais como as cobras d'água. 
A-2. No nível superior (de 1 a 4m abaixo da superfície) encon
tra-se o lccus da maioria dos peixes e enguias. 
A-3. O nível médio (de 4 a 10m abaixo da superfície) é o me
nos Rrodutivo, embora abrigue algumas espécies de peixes. 
A4. O n{vel jnferior (com profundidades variando entre o 
nível ~-3 até atingir o leito do lago ou rio) é o habitat menos 
produtivo de todos. 
A-5. O le.ito, ou o fundo do i:-io ou lago, é rico em peixes que 
se alimentam dele e também em várias espécies de arraias. 

Como se vê, a classificação indígeno-cabocla baseada em níveis 
verticais de microambientes se baseia num componente funcio
nal: o /ocus de determinados recursos naturais. Assim, cada 
nível aquático distingue-se segundo as espécies de peixes, tarta
rugas, cobras ou plantas aquáticas que abriga. Da mesma ma
neira, cada nível t.errestre/arbóreo oferece concentrações varia
das de r:ecursos consubstanciados em espécies de mamíferos, 
aves, insetos e vegetais úteis. Existem também "corredores de 
transição"·, que são espaços relativamente abertos entre os n í
veis terrestre/arbóreos e os mais· úteis quanto à procura de 
ar imais em movimento. Talvez a melhor designação para essas 
zonas seja a de "níveis sucessivos de caça" (cf. Posey,Frechio
ne, da Silva 19,84). 

O conhecimento indígena/caboclo das relações ecológicas exis
tentes dentro ·e entre as categorias naturais é muito mais pro
fundo que o acima mencionado. Este último permite demons
trar a complexidade das informações a serem obtidas de fontes 
indígenas e de folk sobre zonas ecológicas e a distribuição de 
recursos naturais. 

3. HETEROGENEIDAD.E BIOLÔGICA E MANEJO DE 
. RECURSOS • 

Os povos indígenas, mais que quaisquer outros, possuem infor
mações acuradas sobre a diversidade biológica e as potenci~li
dades dela resultantes para a captação de recursos naturais. 
Vejamos, a seguir, alguns de seus conhecimentos no campo da 

etnobiologia. 

a) Produtos de coteta 

Por coleta entende-se a obtenção de plantas silvestres, animais 
e produtos animais, bem como diversos elementos inertes ade
quados à alimentação, ao uso como matérias-primas manufatu
reiras ou remédios. Sabe-se que a variedade c;:fe p1anta5 silvestres 
coletada pelos índios da Amazônia é enorme, mas os dados 
taxonômicos, farmacológicos e nutritivos a respeito continuam 
escassos. Dentre os disponíveis, conta-se o trabalho de Cavai
cante (1'972, 1~74), que descreveu detalhadamente um núme-
ro limitado de fontes alimentícias silvestres. 19 

As plantas coletadas sâ'o utilizadas para a confecção de corda-
me, cobertura das casas, óleos, ceras, combustível, ungüentos, 
ferramentas, ornamentos, perfumes, lenha, pigmentos, tintu-
ras, gamas, resinas e fibras, entre muitos outros usos (ver 
Veroorn 1945; Steward 1948; Prance et alii 1977). Muitas 
plantas possuem também valor me~icinal (Kreig 1964; Poblete 
1969), mas 'ª etnofarmacologia é ainda, lamentavelmente, um 
campo pouco explorado (ver Elisabetsky neste volume) . 

Outro importante produto de coleta sâ'o os insetos. (Auddle 
1973). A entomofagia - uso de insetos na alimentação - é 
amplamente registrada por vários autores (Smole 1976: 163-
167; Beckerman 1979:538-539; Posey 1980), mas não sistema
ticamente estudada na Amazônia. Existem e.vidências substan
ciais da importância das abelhas (Apidae) e de seus produtos 
(resina,, cera, mel, pólen) para os grupos indígenas (Posey 1981, 
1982b). 

O valor dos estudos iniciais sobre o conhecimento indígena e 
popular a respeito de produtos coletados provém de suas possí
veis ap.licações ho campo da farmacologia e indústria (Elisa
betsky & Posey 1984). Na verdade, o conhecimento indígena 
de plantas silvestres já deu contribuições ponderáveis à farma
cologia moderna (ver, por exemplo, Kreig 1964). Entretanto, 
de um modo geral, os índios não se beneficiaram com esta 
aplicação do seu saber. Assim sendo, é neeessário que ,se esta
beleça . uma forma de recompensa ética e econômica a fim de 
que esse tipo de aproveitamento seja bem sucedido. 

Uma planta silvestre potencialmente passível de produção 
controlada é a Calathea lutea , uma erva de grande tamanho, 
que cresce nos pântanos da bacia amazônica e produz uma cera 
símilar à carnaúba. Esta planta é fácil de cultivar e teria. grande 
importância econôm ica para a exploração das regiões pantano
sas que, de outra forma, permaneceriam inaproveitadas (NAS 
1Q75:137-140). 

Estes breves exemplos mostram que o conhecimento indígena 



referente a produtos de coleta têm potencialidades insuspei
tas que justificariam sua inclusão em programas de desenvol
vimento. 

b) Caça 

Os índios caçam mam (faros e aves de diversas espécies. Conhe
cem detalhes importantes a respeito do comportamento dos 
animais, dentre os quais seus urros, os alimentos de que prefe
rencialmente se nutrem, características de excrementos, mar
cas de dentes nas frutas, etc. (McDonald 1977; Ross 1978; 
Balée 1984). Alguns grupos, tais como os Yekuana e Yanomâ-

20 mi, alternam os locais onde exercem suas atividades de caça 
para tirarem proveito do aumento da fauna produzido por um 
edge effect (efeito-limite) devido à superposição de habitats 
(ou biotipos) nas áreas de caça. Segundo Reichel-Dolmatoff 
(1978:286), os xamãs Desâna inventariam, continuamente, os 
recursos naturais disponíveis - entre os quais a caça - a fim de 
orientar as atividades de subsistência do grupo. Estes "rescen
seamentos" mostram a preocupação dos índios em bem admi
nistrar os recursos naturais. 

A alta proporção de proteína e gordura da carne de caça tor
na-a um alimento que proporciona vigor e resistência às doen
ças (Sternberg 1973, Surujbaly 1977, de Voss 1977). Alguns 
animais de caça poderiam ser mantidos em estado de semi
domesticação nos locais de roças abandonadas2 ou num siste
ma integrado de manejo que combinasse a atração de animais 
para junto de plantações de árvores frutíferas de que se alimen
tam (Smith 1977). Goodland & Bookman (1977)3 sugeriram a 
criação dessa espécie de ''fazendas de caça" como uma alternativa 
sistemática e continuada de desenvolvimento de biomassa an i
mal na Amazônia. Seu resultado imediato seria o enriqueci
mento da dieta protéica dos pequenos sitiantes amazônicos 
(Goodland 1980:17). Cabe notar ainda que pequenos mamífe
ros, a exemplo da cutia (Dasyprocta sp.) e da capivara (Hydro
cherus hudrochaerís), ou de aves como o mutum (Crax sp.) 
podem ser passíveis de semidomesticação em áreas circunscri
tas, isto é, em capoeiras, sítios fechados com cercas ou nas 
proximidades de hortas domésticas, produzindo um excedente 
substancial para a comercialização. 

e) Hidrocultura 

Uma das mais promissoras estratégias para a utilização de re-

2 Ver, mais adiante, a discussão referente a "Unidades de recursos 
naturais e produzidos pelo homem". 

3 A esse respeito ver também : Smith 1977, Goodland, lrwin & Tillman 
1978, Vasey 1979). 

cursos aborígines, com potencialidades de desenvolvimento em 
larga escala, é a hidrocultura. Por esse termo entende-se um 
sistema de manejo dos recursos aquáticos (Goodland 1980:14). 
Como se sabe, as populações indígenas da Amazônia utilizam 
em sua alimentação inúmeras espécies de peixes, répteis e 
mamíferos aquáticos, e também algumas formas de vegetação 
ribeirinha e lacustre. É opinião unânime, por igual, que a Ama
zônia contém a mais rica e diversificada fauna de água doce 
do mundo (Smith 1981: 18). E que os peixes fornecem rações 
substanciais de proteína para a maioria dos grupos indígenas 
dessa região (Sternberg 1973; Ross 1978). E, ainda, que 
aminoácidos essenciais (Bell & Canterbury 1976) são superio
res em termos de níveis de conversão alimento/proteína aos 
animais que fornecem carne. 

Durante as duas últimas décadas, a pesca comercial tornou-se, 
na Amazônia, uma indústria rendosa. Entretanto, pouco se 
conhece sobre o ciclo de vida mesmo das espécies de maior 
aceitação comercial (Smith 1981 :121). Estudos feitos junto aos 
Kayapó revelaram, em contrapartida, que não só conhecem os 
padrões de migração e de cruzamento dos peixes como detêm 
um extenso inventário dos mesmos (Petrere, no prelo). 

Tal como os peixe~. as tartarugas proporcionam uma elevada 
quantidade de carne/ proteína à alimentação humana (Smith 
1974:84). Considerada uma fina iguaria, altamente apreciada 
em várias partes do mundo, a carne da tartaruga se prestaria à 
exportação, caso fosse criada. Desde a época pré-colombiana, 
os índios amazônicos construíam currais para a criação de tar
tarugas, consumindo seus ovos e carne durante todo o ano 
(Sternberg 1973:258, Smith 1974:85). A utilização predatória 
posterior, por parte do branco, resultou na extinção de inúme-

, . 
ras espec1es. 

Da mesma forma que as tartarugas, diversas espécies de jacarés 
podem ser objeto de uma hidrocultura em larga escala porque 
também se reproduzem em cativeiro (Montague 1981 ). Forne
ceriam carne para consumo local e peles para exportação. Sua 
importância aumenta quando se considera que desempenham 
papel crucial nos ciclos de nutrição da aquafauna amazônica 
(Fittkau 1973). 

O peixe-boi (Tríchechus inongrus) também pode ser manejado 
para produzir carne para consumo humano e peli? para uso 
industrial. Ao mesmo tempo, esse cetáceo contribuiria para o 
incremento de todo o sistema h idrocultor, porque conservaria 
os cursos d'água livres de vegetação, libertando grande massa 
de nutrientes para estimular a reprodução primária de peixe.s 
(Spurgeon 1974:239, Myers 1979:178). 

A vegetação lacustre e ribeirinha não tem sido explorada dire-
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tamente, em grau elevado, pelos habitantes aborf'gines da Ama
zônia. Contudo, alguns grupos do alto Xingu fabricam um sal, 
com conteúdo de potássio, queimando as folhas do jacinto 
aquático (Eichhomia sp.) (Sick 1949). A excepcional impor
tância dessa planta para uma hidrocultura intensiva advém do 
fato de purificar a água: um terço de hectare pode purificar 
uma tonelada de despejos por dia. Foi também constatada 
sua propriedade de filtrar os tóxicos de metais pesados (Myers 
1979:78) . Uma grande variedade de outras plantas aquáticas 
- que conformam os chamados "prados f lutuantes" - geram 
até sete toneladas de biomassa por hectare por dia (Myers loc. 
cit.). Oferecem alimento a numerosos invertebrados que, por 
sua vez, sâ'o consumidos pelos peixes (Smith 1981 :13). 

Os estudos sobre os ecossistemas aquáticos da Amazônia e suas 
relações com o ambiente terrestre estão ainda em seu início 
(Goulding 1980, Smith 1981). Eles já podem demonstrar, 
entretanto, que a derrubada da floresta da várzea - prática 
alheia às sociedades ind(genas, mas constante e pertinaz nos 
projetos de desenvolvimento que estão sendo levados a efeito 
na área - afeta diretamente de maneira adversa a fauna aquáti
ca (Gottsberger 1978, Goulding 1980:252-253; Smith 1981: 
125-127; Chernela, neste volume). Os dados reunidos por esses 
autores confirmam o saber etnoecológico dos (ndios expresso 
pela convicção de que existe uma relação estreita entre a flo
resta e a fauna aquática. 

Como vimos, algumas espécies da flora e fauna. aquática pare
cem aptas a oferecer excedentes se adequadamente manejadas 
(Ackefors & Rosen 1979). A possibilidade de implementar sis
temas de manejo aquático deve ser estudada com o maior dis
cernimento. Segundo Goulding (1980:254), " ... a melhor 
maneira de assegurar um contínuo suprimento de peixes ... no 
futuro é aprender a manejar adequadamente a pesca". As 
populações indígenas são as que melhor conhecem a pesca na
tural por tê-la explorado com êxito durante milênios. 

d) Agricultura 

As plantas domesticadas pelos índios da Amazônia formam 
um elenco extenso e variado, mas suas potencialidades para 
consumo alimentício e uso industrial não foram devidamente 
avaliadas e vêm sendo grandemente ignoradas pelos planejado
res do desenvolvimento da região. Desse elenco, alguns pro
dutos são mundialmente conhecidos como a maior contribui-
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ção da inventiva do Novo Mundo à humanidade (Ucko & Dim-
blely 1969) . Muitos outros cultivares permanecem ignorados; 
outros mai!i, embora conhecidos, raramente são utilizados na 
agricultura ocidental (ver Kerr et alii 1978; Kerr & Posey 
1984). 

Grande número de plantas domesticadas na Amazônia permite 
uma exploração econômica potencial em lar~a escala (Williams 
1980; NAS 1975). A domesticação de plantas por parte dos 
aborígines não se limita às de uso alimentício. Ela inclui espé
cies empregadas para fins medicinais, como repelentes de inse
tos, corantes e matérias-primas para manufaturas. A grande 
variedade de cultivares conservada pelos índios atesta a diversi
dade do stock genético dessas plantas e oferece a oportunidade 
de proceder à experimentação para o incremento de colheitas 
adaptadas a fatores ambientais e aos vários tipos de solos tropi
cais. 

O desenvolvimento agrícola do ocidente pautou-se pela elimi
nação da complexidade, mediante a imposição de um número 
limitado e controlado de monoculturas específicas, altamente 
rentáveis. No curso desse processo, operou-se a destruição 
sumária do meio ambiente natural local. No caso da Amazônia, 
se levarmos em conta os efeitos do atual ritmo de defloresta
mento, sua recuperação será irreversível (Meggers 1971; Dene· 
van 1981; Myers 1981 ). No mesmo passo, vem-se extinguindo 
a diversidade genética, bem como a utilização econômica po
tencial de plantas silvestres _e domesticadas (Gottlieb 1981). 
A tentativa de transpor aos trópicos práticas agrícolas de zonas 
temperadas resultou na erosão do solo, sua compactação, 
lixiviação e a invasão de pragas e doenças epizoóticas com o con
comitante decréscimó acelerado da produção agrícola (Love
joy & Schubart 1980; Sioli 1980). 

A imposição de métodos agrícolas de outras latitudes foi justi
ficada, correntemente, pela falácia de que o sistema de c1,Jltivo 
itinerante aborígine era primitivo e ineficaz. Só agora, biólogos 
e agrônomos reconhecem que o sistema de lavoura indígena é 
mais complexo e, de um modo geral, melhor adaptado às con
dições tropicais do que se supunha.4 

A agricultura indígena depende, em grande parte, de plantas 
nativas que se adaptam a condições climáticas localizadas 
(Lathrap 1970:37-38; Alvim 1972, 1980). Elas têm provado, 
também, uma utilização adequada a micronutrientes e, portan
to, uma dependência menor a nutrientes tidos como essenciais 
em solos férteis em latitudes médias (Posey & Hecht, no prelo). 
Os agricultores indígenas conhecem a adaptação localizada de 
determinadas plantas que domesticaram. Em função disso, 
desenvolveram o que se poderia chamar "padrões de cultivo 
intra-roça" em microzonas que combinam variedades específi-

4 Para estudos a esse respeito, feitos em várias regiões tropicais, ver 
Geertz 1963, Conklin 1969, Dickinson 1972, Meggers 1971 , Vickers 
1976, Frechione 1981 , Lovejoy & Schubart 1980. 
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cas de cultivares com solos espec(ficos, padrões de drenagem 
e outras características climáticas (Leeds 1961 :19; Johnson 
1974; Smole 1976:132-135; Hames 1980:20-21; Frechione 
1981 :55) . 

Os sistemas agrícolas aborígines trazem efeitos positivos para 
a conservação do solo: minimizam o tempo em que ele é ex
posto à insolação direta e ao peso das chuvas tropicais. A co
bertura vegetal é conservada a várias alturas para diminuir o 
impacto da precipitação pluviométrica, proporcionando som
bra e prevenindo a erosão e lixiviação (Meggers 1971). 

22 Habitualmente abrem roças de pequenas dimensões e espacial
mente dispersas, o que contribui para defender o ecossistema 
e obter rendimento nas colheitas. A dispersão espacial miní
miza o crescimento epizoótico das pragas de insetos e evita 
as doenças das plantas (Pimentel et alii 1978; Stocks 1980), 
obviando, dessa forma, o uso de pesticidas que, além de dis
pendiosos, são atentatórios ao meio ambiente. A dispersão 
das culturas também estimula o incremento da fauna (Linares 
1976; Ross 1978; Hames 1979). E o que é mais importante, 
esse sistema admite "corredores naturais" entre os roçados, os 
quais se constituem em refúgios e reservas ecológicas da maior 
valia para plantas e animais (Gomez-Pompa et alii 1972; Lo
vejoy & Schubart 1980; Posey 1983a, 1983b) . Assim sendo, 
essas espécies ficam a salvo da extinção e, ao mesmo tempo, 
permanecem como reservas para a regeneração das capoeiras 
(Posey 1984b). 

O cultivo itinerante é altamente compensatório em termos de 
produtividade por unidade de trabalho empregado (Carneiro 
1961:53; Harris 1972:247) e por unidade de área cultivada 
(Carneiro 1961 :52-53). A mandioca e a pacova são particular
mente rendosas quanto à produção de calorias por hectare. 
Os Barafiri, grupo Yanomami, chegam a colher 23, 16 tonela
das de banana (pacova) por hectare, o que lhes proporciona 
uma ração comestível de 15,6 milhões de calorias por hectare. 
Os Yekuana colhem até 30 toneladas de mandioca por hecta
re, obtendo 23,8 milhões de calorias dos tubérculos em estado 
natural e, aproximadamente, 6 milhões de calorias por hectare 
de produtos processados da mandioca (Frechione 1981 :101 ). 

Atualmente não é mais aceita a crença de que a agricultura ro
tativa, tal como praticada pelos grupos ind(genas da Amazõnia, 
seja incapaz de produzir excedentes (Carneiro 1961 )5 . Pesqui
sas recentes mostram também que, quando manejadas de for
ma apropriada, as roças plantadas em monozonas com cultíge-

5 Ver também Kloos 1971;38-39, Allen & Tizon 1973; Smole 1976: 
192-193). 

nos nativos não são menos deletérias ao ecossistema da floresta 
do que as roças policultoras (Harris 1971; Frechione 1981: 
102-105). 

Os horticultores indígenas da floresta tropical podem produzir 
excedentes, mediante as técnicas de rotatividade das roças, 
com o emprego mínimo de mão-de-obra. O que lhes falta é o 
necessário estímulo político e econômico para assim proceder 
(Carneiro 1961 :54; Allen & Tizon 1973) . Já em 1930, Nimuen
daju (1974:115-116) notou que os Ramkokamekraeramcapa
zes de produzir excedentes de farinha de mandioca, mas esta
vam coibidos de fazê-lo, com certa regularidade, devido à 
falta de transporte para a colocação do produto no mercado 
comprador. 

Assim sendo, embora o método de agricultura itinerante seja, 
de um modo geral, descartado como o foco de um possível 
desenvolvimento da Amazônia (Goodland 1980:14-15), exis
tem indícios de que essa possibilidade mereça ser reexaminada. 
Excedentes vendáveis de cultígenos nativos podem ser facil
mente obtidos pelos sistemas long-fallow. Contudo, é nessas 
áreas justamente que se faz sentir a falta de meios de transpor
te e mercados estáveis que encorajem esse aumento de produ--çao. 

A par disso, o cultivo itinerante pôde também servir de base 
para a implementação de modelos ecológica e economicamente 
sadios, apropriados ao desenvolvimento agrícola da Amazônia6
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e) Unidades de recursos naturais e produzidos pelo homem 

Uma outra manifestação do acerto da adaptação ecológica aos 
ecossistemas da floresta tropical por parte das populações indí
genas da Amazônia é sua identificação e utilização sofisticada 
de " unidades de recursos", tanto naturais como manipulados. 
~ara os cientistas ocidentais torna-se difícil reconhecer ou 
medir os efeitos da utilização dessas áreas, uma vez que ela se 
sobrepõe às fronteiras nitidamente demarcáveis, ou estatistica
mente quantificáveis, de caça, coleta e horticultura (Posey 
1983a, 1983b). 

Os grupos indígenas, no entanto, conhecem intimamente e vi
sitam periodicamente essas unidades de recursos para colher 
seus produtos. Algumas delas consistem em concentrações de 
determinadas árvores, plantas rasteiras e animais. Os Kayapó, 
por exemplo, procedem sistematicamente à coleta de certas 
plantas florestais, rep:antando-as próximo aos seus acampamen-

6 Ver, por exemplo: Dickinson 1972; Janzen 1973; S~o 1980:266-
269; e, como estágio inicial de um sistema agroflorestal integrado, 
Denevan et alii 1982. 
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tos e trilhas principais, a fim de produzi.r artificialmente con
centrações de recursos, que poderiam ser caracterizados como 
"campos da floresta" (forest fields) (Posey 1983a). 

Outro tipo de "unidade de recursos" são as antigas capoeiras. 
Embora a colheita dos produtos básicos plantados nas roças 
culmine em dois ou três anos, esses locais não são totalmente 
abandonados após esse período 7 • Além disso, no processo na
tural de reflorestamento, as capoeiras àbrigam plantas de que 
os índios .se utilizam (Yde 1965:28, 54; Denevan et alii 1982, 
Posey 1984b). 

Antigas roças abandonadas produzem ainda uma variedade de 
alimentos que atrai a fauna selvagem: porcos-do-mato, coatis, 
pacas, cuti.as, veados e vá.rio.s outros (Gross 1975:53.6; Ross 
1978:10). Muitas aves, tais como araras, papagaios, mutuns, 
jacus são igualmente atraídos a essas áreas, to.rnando-se fácil 
presa para os índios (Ross 1978:10). Conscientes da importân
cia das antigas roças para atrair a fauna, os Kayapó abrem cam
pos de cultivo a grande distância das aldeias, maxjmizando as 
potencialidades de manipulação das mesmas. Essa estratégia de 
manejo em larga escala produz reservas florestais densas, arti
ficialmente construídas, que minora o esforço das caçadas e 
melhora o s.eu resultado. 

No tocante a esse item, recomenda-se: reconhecimento, estudo 
e preservação dessas unidades de recursos e posterior avaliação 
de suas potencialidades. Só assim poder-se-á evitar que projetos 
de desenvolvii:nento econômico eliminem-nas sumariamente. A 
captação do saber indígeria relativo a essas unidades ppde pro
ver, também,_ informações inestimáveis a respeito do relaciona.
mento ecossistêmico. 

4. COSMOLOGIA 

t nformações referentes aos complexos ecossistemas da Amazô
nia e os modos pelos quais podem ser exp'lorados encontram
se, direta ou ind.iretamente, expressos nos mitos e rituais dos 
grupos indígenas da região. Com efeito, sua concepção do 
mundo influencia - e é influenciada em graus diversos - pela 
maneira como· o ecossistema é percebido. Por outro lado, o 
modo como os índias interagem com seu habitat oferece infor· 
mações preciosas sobre as .inter-relações ecológicas, todas elas 
cruciais para o funcionamento dós microec;ossistemas. 

McDonald (1977) e Ross (1978) procuram mostrar a função 
social dos tabus alimentáres baseados em mitos para evitar a 

1 
Exemplo.s provindos de diversas áreas são oferecidos por: Basso 

1973:34-35; Bergmann 1974:147-148; Smole 1976:152-156; Hames 
1980:9. 

superexploração de elementos da fauna. Reichel Dolmatoff 
(1976, 1978) argumenta que, através de sanç~es e elaborações 
cosmológicas- que promovem a manutenção do equilíbrio em 
um sistema fechado de forças sociais, econômicas e espirituais 
- os xamãs Desâna tendem a controlar o uso abusivo de recur
sos naturais escassos. Posey (1983a) discute a f1,1nção dos cif::los 
cerimoniais Kayapó na difusão de conhecimentos a respeito da 
utilização sistemática de recursos renováveis. Vários outros 
autores8 têm demonstrado que o mito codifica relações ecoló
gicas intrincad~s entre o mundo natural e o humano. 

COMENTÁRIOS FINAIS E SUGESTÕES 23 

A metodologia aplicada à obtenção de ·dados etnográficos e 
etnobiológicos é (ou devería ser) um aspecto bem definido no 
treinamento do antropólogo. Obviamente, para qualquer pessoa 
interes·sada em etnobiologia, o ideal seria conhecer a teoria an
tropológica e biológica e os métodos de pesquisa de campo. 
Para os que desejam realizar pesquisas em etnobiologia, mas 
que possuem pouco ou nenhum tre.inam·ento na matériéil, ofe-
reço algumas sugestões. 

O maior problema com eiue se defronta qualquer investigador 
- inclusive antropólogos experimentados - ao lidarem com 
outras culturas é 'impor, inadvertidamente,' suas próprias.idéias 
e categorias culturais a seus "informantes" ou "consultores 
culturais". Formas não-verbais de c.omunicação - tais co.mo 
reações de descrença, desagrado ou reprovaÇ,ão - prejudicam 
ou limitam a aquisição de dados por parte do pesqui"sador, É 
essencial estabelecer o tom .necessário a um relacionamento 
compartilhado entre iguais, ao invés de· u·ma doação de infor
mações a um índio, tido como menos dotado intelectualmen
te. Este é o maior pecado de um v~rdadeiro cientista. 

Questionar, pura e simplesmente, conduz à inibição do fluxo 
de informações por parte do informante. A pergunta; "quantos 
tipos de X existem?" presume que X é uma categoria cross-cul
tural válida e de que existem tipos de X identificados e nomea
dos em todas as culturas. "Esta é a larva da borboleta X?" 
supõe a noção de metamorfose que pode dei·xar de explicar a 
ontogenia em todas as sociedades. Uma outra pergunta, tal 
como, "de que maneira curam a doença X?" implica na natu· 
reza supostamente universal de dita enfermidade, ciue pode 
vir a ser mais de uma para o curandeiro indígena. "Por que não 
tratam da pessoa que perde os sentidos?'' s4bentende a noção 
de que a inconsc·iência é um sintoma de doença e de que todas 

8 
. Para maiores detalhes, ver: Berlin & Berlin 1979; Chernela 1982; 

Posey, neste volume. 
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as doenças que a provocam são daninas. Os índios poçtem 
achar Que perder os sentidos é um estado sagrado e desejável. 
"Quando fazem as refeições principais?" traz implícita a idéia 
de refeição, inexistente em inúmeras tribos. "Quais são suas 
crenças religiosas sobre X?" é uma pergunta que leva a presu
mir, de maneira errônea, que as crenças religiosas nada têm a 
ver com a realidade biológica. Estes são alguns exemplos de 
questões que restringem a obtenção de dados fidedignos e sig
nificativos. 

De um modo geral, quanto mais aberta a pergunta, isto é, me
nos restritiva , maior é a liberdade deixada ao informante para 
responder segundo sua própria lógica e conceitos. Melhor 
dito: quanto menos perguntas, melhor é. Recomenda-se, por 
isso, uma metodologia "geradora de dados". Ou seja, na medi
da em que o informante propõe tópicos e explicações corre-se 
menos risco de prejudicar a informação. Nesse âmbito situa-se 
a mitologia e o folclore. Ambos são facilmente acessíveis ao 
pesquisador, fornecendo categorias indígenas confiáveis e rela
tivamente libertas de paradigmas impostos desde fora. Um 
mito em cujo enredo compareçam elementos vegetais, animais 
e seres humanos pode constituir a chave para decodificar a 
percepção por uma determinada cultura de importantes in'ter
relações (ver Posey, neste volume). A interpretação dos mitos e 
do folclore ajuda a descobrir essas relações. Trata-se de uma 
tarefa diff cil, mas faz supor que os conce.itos emitidos no mito 
são, geralmente, indígenas. 

Quando se utiliza o método do questionamento, deve-se come
çar por mostrar um objeto e dizer simplesmente: "fale-me so
bre isso". Formulada dessa maneira, a pergunta evita o uso de 
um nome para uma categoria de objetos que podem ou não ter 
nomenclaturas tribais. "O que pode me dizer sobre arbustos" 
seria uma pergunta simplista, porque presume uma categoria 
de planta de nível intermediário, que não possui designação 
própria em muitas 1 f nguas. 

Para obter e completar dados, o pesquisador pode selecionar 
palavras empregadas pelo informante, a partir das respostas 
iniciais. Por exemplo: se em resposta a "fale-me sobre isto" 
o informante diz ''é a pupa de uma abelha", cabe indagar 
sobre o conceito de "abelha" e de "pupa", e, indo mais além, 
formular a hipótese da existência de um conceito indígena de 
metamorfose biológica. Caso o informante esclareça em sua 
resposta a "fale-me sobre a pupa" de que ela "emerge de ovos 
e se alimenta de arbustos", o pesquisador pode prosseguir em 
sua investigação para apurar os conceitos de "ovos", "arbus
to" e "metamorfose". Este último conceito deve ser tomado 
como hipotético ou "oculto", até que venha a ser explicita
mente citado pelo informante. 

A "metodologia geradora" é, na verdade, tediosa e frustrante. 
Existem modos mais rápidos de coletar dados. Mas, neste caso, 
trata-se antes da qual idade e não da quantidade de dados. 
Quando o pesquisador impõe ou introduz conceitos não "obti
dos", não pode estar seguro de· que as respostas exprimem a 
realidade da cultura em questão, ou simplesmente o desejo do 
informante em agradar seu hóspede. Assim sendo, deve-se envi
dar todo o esforço para formular peiguntas despidas o mais 
possível de conceitos etnocêntricos. 

Uma das grandes desvantagens dos pesquisadores de campo é 
que já trazem suas hipóteses de pesquisa totalmente formula
das. Muitos dados podem ser obtidos nestas condições, mas 
estas questões preconcebidas raramente refletem a lógica e a 
realidade internas de uma cultura, a não ser da própria. É per· 
feitamente aceitável, evidentemente, ir ao campo com a inten
ção de coletar plantas. Se ao fazer a coleta o pesquisador des
cobre que existe uma categoria de planta medicinal na cultura 
em questão, neste caso - e só em função disso - pode disper
se a estudar esse tipo de planta. Ao surgir, dentro da categoria 
de plantas medicinais, a variedade "plantas anticoncepcionais", 
é legítimo que o pesquisador se entregue a seu estudo. Caso 
plantas de "fertilidade" sejam co-classificadas ou co-denomi
nadas pelos índios como "anticoncepcionais" , é lícito que o 
pesquisador postule uma categoria de "plantas relacionadas à 
fertilidade sexual humana". Não é cabível fazê-lo, no entanto, 
se esta ligação não for explicitamente formulada pelos infor
mantes. A ausência desse vínculo, ou sua negação por parte do 
informante, não invalida o fato de estarem as duas categorias 
relacionadas em nossa lógica científica. Presumir, sem base em 
evidéncias, de que tais ligações prevalecem em outras culturas 
é obstruir os canais da investigação empírica. Dito de outro 
modo: os índios podem ligar "fertilidade" com "anticoncep· 
ção" a várias outras condições humanas, alargando, desse 
modo, a visão do pesquisador para as propriedades inter-rela
cionadas da fisiologia humana e para as propriedades medici
nais de certas plantas. É essencial, portanto, confiar nos infor
mantes para que estes conduzam o pesquisador ao longo das 
trilhas da investigação deles. 

Embora óbvio, convém advertir o antropólogo que deseja 
realizar pesquisa em etnobiologia sobre a importância da 
linguagem. Nada substitui o emprego da 1 íngua nativa. Sempre 
que o pesquisador utiliza uma 1 íngua intermediária, como o 
portugués, ocorrem problemas insuperáveis de tradução de 
conceitos. 

A pesquisa em etnobiologia ainda enfrenta problemas para 
refinar sua teoria e métodos. Entretanto, muito pode ser feito 
por qualquer cientista no trabalho de campo para obter dados 
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etnobiológicos. Tarefas mu ito simples, tais como: registrar 
nomes e, ao mesmo tempo, o uso básico, preparação, compor
tamento ou hábitos da espécie em estudo, explicitados pelos 
índios, propriedades especiais ou peculiaridades por eles reco
nhecidas; e, ainda, sua presença e destaque na mitologia, no 
folclore ou no cerimonial são procedimentos rotineiros, tais 
como o registro da data da coleta do espécime, do seu habitat 
e o nome do coletor. 

Em última análise, existem cinco regras fundamentais para 
qualquer pessoa inte ressada em pesquisa etnobiológica: 
1) investigar as ciências biológicas de outras culturas, levando 
em conta o fato de que, também neste caso, elas se esforçam 
por classificar, catalogar e explicar o mundo natural; 
2) tra.tar os informantes - que são tidos como peritos em suas 
próprias culturas - da mesma forma como tratamos nossos 
especialistas; 
3) não menosprezar os informantes, já que dominam, em seus 
mínimos detalhes, fenômenos pouco conhecidos ou completa
mente ignorados por nossa ciência; 
4) deixar que os informantes sejam os guias, tanto na identifi
cação de categoi:ias culturais significativas, como no desenvol
vimento das veredas para a pesquisa de campo; 
5) não eliminar dados que, superficialmente, possam parecer 
absurdos. Eles podem conter codificações de relações evoluti
vas, ou de animais mitológicos, cuja função é proteger os recur
sos naturais e preservar o equilíbrio ecológico (ver Posey, neste 
volume). 

Nenhum etnobiólogo sério sugeriu que se deva abandonar os 
conceitos científicos ocidentais no estudo de uma ciência não
ocídental. O que se exige é o abandono dos conceitos etnocên
tricos de superioridade frente ao saber indígena, a fim de que 
se possa registrar, com acuidade, os conceitos biológicos de 
outras culturas e, cóm isso, desenvolver idéias e hipóteses que 
enriqueçam nosso próprio conhecimento. Esta é a força e o 
objetivo da etnobiologia: prover um arcabouço teórico para 
integrar os diferentes subsetores das ciências sociais e naturais 
com outros sistemas científicos. Do ponto de vista fil osófico, 
a etnobiologia serve de mediador entre as diferentes culturas, 
como uma disciplina dedicada à compreensão e respeito mútuo 
entre os povos. 
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