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Os povos indígenas, ou tradicionais ou originários constroem seus conhecimentos a 

partir das relações com o meio e perpetuam seus conhecimentos a partir da oralidade, e 

portanto, da memória. 

Esses conhecimentos são colonizados por outra racionalidade, matando e deixando 

morrer muito do que se desenvolveu enquanto humanidade. 

Essa condição é chamada de Amnésia biocultural   

Esses conhecimentos são porta e guia para aprendermos como nossa cultura e natureza 

são coisas indistintas, se coevoluindo constantemente, assim como, podemos viver a 

partir dessa perspectiva, na busca da superação da crise planetária, que enfrentamos 

enquanto humanidade. 

“A mensagem central de nosso livro é mostrar a cegueira da modernidade e sua 

incapacidade de recordar, o que, consequentemente, torna necessário volver o olhar 

para os povos originários, tradicionais ou indígenas, em cujos modos de vida -

materiais e imateriais- é possível encontrar a memória da espécie. E é nessa memória 

que está boa parte das chaves para decifrar, compreender e superar a crise dessa 

modernidade, ao reconhecer outras formas de conviver entre nós e com os outros – 

entre os modernos e os pré-modernos e entre os humanos e os não humanos, isto é, a 

natureza ou as culturezas.” Pg. 18 

A memória da espécie humana pode ser dividida em, pelo menos, três tipos: genética, 

linguística e cognitiva, sendo expressa na variedade ou diversidade de genes, línguas e 

conhecimentos ou sabedorias. As duas primeiras expressões de heterogeneidade do ser 

humano, que tem sido suficientemente documentada por meio da pesquisa genética e 

linguística, permitem traçar a história da humanidade, situando-a em diferentes 

contextos espaciais, ecológicos e geográficos (Shreeve, 2006; Maffi, 2005). A terceira, 

muito menos explorada, sintetiza e explica essa historia, ao revelar as maneiras como 

os diferentes segmentos da população humana foram se adaptando à grande variedade 

de condições (espaciais, concretas, específicas, dinâmicas e únicas) da Terra. Pg. 24 

Outro elemento fundamental que se relaciona com a memória biocultural são os 

idiomas. Neles estão condensadas maneiras de identificar o mundo, e de se relacionar 

com ele. A padronização linguística é também uma violência cultural, de negação de 

diferenças. Atualmente são faladas cerca de sete mil línguas em todo mundo – pode 

parecer muito, mas “antes da expansão colonial europeia, que começou no século XV, o 

número de línguas chegou a 12 mil, atingindo o auge da diversificação cultural da 

humanidade”. p. 33 

. 



“Defender as memórias e cultivar as sabedorias são tarefas urgentes que cobram um 

enfoque científico pautado por uma epistemologia fundada no diálogo de saberes: a 

Agroecologia” Paulo Petersen, pg. 15 

O livro está dividido em 6 capítulos, que são: 

I. O que é memória Biocultural? 

II. O teatro da memória Biocultural: cenários e atores 

III. Os conhecimentos tradicionais: a essência da memória 

IV. O que são as sabedorias tradicionais? Uma abordagem etnoecológica 

V. Agroecologia e sabedorias tradicionais: um panorama mundial 

VI. Globalização, memória biocultural e agroecologia 

 

Capítulo I O que é memória Biocultural? 

O livro constrói a narrativa de que somos uma espécie biológica do qual o traço social compõe 

nossa essência animal e a diversidade cultural seria a base para a sobrevivência do Homo 

sapiens (e processo evolutivo), do qual a memória (coletiva, individual) conseguiu fornecer. 

A diversidade cultural inclui três modalidades de heterogeneidade, a genética, a linguística e a 

cognitiva. A diversidade biológica é “expressa em quatro níveis: das paisagens (naturais), dos 

habitats, das espécies e dos genomas”. (pg. 29) 

No capítulo se traduz em 4 ondas a evolução da diversidade no planeta: A diversificação 

biológica; a diversificação do ser humano; a criação humana de novas espécies e a criação 

humana de novas paisagens. 

A diversidade biocultural: adicionando a diversidade agrícola e a paisagística em conjunto com 

a linguística, genética e a cognitiva teremos “um complexo biológico-cultural, originado 

historicamente e que é o produto de milhares de anos de interação entre as culturas e os 

ambientes naturais” (pg.39) 

Cada cultura local com o seu próprio ecossistema local constrói as sabedorias localizadas, que 

existem como “consciências históricas comunitárias, uma vez totalmente conjugadas, operam 

como a sede principal das lembranças da espécie” (pg.41) 

Capítulo II. O teatro da memória: Cenários e atores 

A memória biocultural pode ser correlacionada com a distribuição das sociedades rurais 

tradicionais (manejo não industrial e formas de conhecimento não científico) 

Temos atualmente 34 regiões-chave (hotspots) que concentram altos níveis de biodiversidade. 

Com a superfície original devastada temos, cerca de, 1,4% da superfície terrestre do planeta 

com uma diversidade biológica de 40% da biodiversidade global. (Myers et al., 2000) 

Ela aponta os centros de diversidade linguística e da agrobiodiversidade.  

Fala da importância da agricultura tradicional e como o modelo de agricultura vem destruindo a 

memória biocultural. 

Os povos indígenas falam das 5 e 6mil línguas diferentes ainda existentes, com cerca de apenas 

um milhão de pessoas. Seriam eles, então, que representam 80 a 90% da diversidade cultural do 

planeta. (pg.68) 



Axioma biocultural, chamado por B. Nietschmann (1992) de conceito de conservação 

simbiótica, é a diversidade biológica e a cultural reciprocamente dependentes e geograficamente 

conterrâneas, atuando como um princípio fundamental da conservação (pg.71) 

Capítulo III: Os conhecimentos tradicionais: a essência da memória 

“Nos ambientes acadêmicos da ciência moderna, os pesquisadores aprendem a entender as 

técnicas, a inventariar as espécies utilizadas e a desvendar os sistemas de produção, energia e 

abastecimento por meio dos quais os grupos humanos se apropriam da natureza. Mas 

raramente são ensinados a reconhecer a existência de uma experiencia de certa sabedoria, 

acumulada nas mentes de milhões de homens e mulheres que diariamente manejam a natureza 

utilizando justamente essas técnicas, essas espécies e esses sistemas. Hoje, no alvorecer de um 

novo século, esses homes e mulheres ainda configuram a maior parte da população dedicada a 

se apropriar dos ecossistemas do planeta. E acreditamos que é justamente por essa omissão e 

esquecimento por parte da pesquisa científica- obra e fundamento da modernidade- que a 

civilização industrial fracassou em sua busca por realizar um manejo adequado da natureza.” 

(pg.85) 

“o conhecimento tradicional não se restringe aos aspectos estruturais da natureza ou àqueles 

relacionados a objetos ou componentes e sua classificação (etnotaxonomias). Ele também se 

refere a dimensões dinâmicas (de padrões e processos), relacionais (ligadas às relações entre 

os elementos ou eventos naturais e utilitárias dos recursos naturais e das paisagens” (pg.97) 


