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A  presente  pesquisa  analisa  a  produção  acadêmica  em  Etnobiologia  e  comunidades
indígenas desenvolvida em Programas de Pós-Graduação no Brasil, no período de 1990 a
2010, por meio de um estudo do tipo “Estado da Arte” ou “Estado do Conhecimento”. A
pesquisa,  de  caráter  qualitativo  foi  realizada  em  Etapas:  1ª  Etapa  –  Identificação  das
dissertações  de  mestrado  e  teses  de  doutorado  que  apresentam  como  tema  central  a
Etnobiologia e comunidades indígenas no Banco de Teses da CAPES; 2ª Etapa – Obtenção
e leitura dos resumos das dissertações e teses e elaboração de um banco de dados contendo
informações essenciais  para a pesquisa; 3ª  Etapa – Análise dos dados dos resumos das
dissertações  e  teses.  Foram  selecionados  74  trabalhos  apresentando  no  título  ou  nas
palavras-chave  os  termos:  Etnobiologia,  Etnoecologia,  Etnobotânica,  Etnoconservação,
Etnoconhecimento e Índio. O banco de dados foi constituído pelos seguintes dados: nome
do estudo; autor; orientador; região; universidade; PPG; área do conhecimento; linha de
pesquisa; ano;  nível;  tema;  comunidade;  local  onde foi desenvolvido o estudo;  foco do
estudo; tipo de pesquisa e financiamento. A pesquisa confirma o fato de que a produção
científica nestas áreas poderia ser mais intensa, apontando para a necessidade da criação de
mais  linhas  de  pesquisa  envolvendo  Etnobiologia  e  comunidades  indígenas  nos  PPG
brasileiros, buscando a cada vez mais salvaguarda dos conhecimentos tradicionais em busca
de uma sustentabilidade etnocultural. 

Palavras-chave:  Etnobiologia.  Etnoconservação.  Etnodesenvolvimento.  Comunidades
indígenas.
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