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Prefácio

"Como o mundo é governado das cidades onde os
homens se acham desligados de qualquer forma de
vida que não a humana, o sentimento de pertencer a um
ecossistema não é revivido. Isso resulta em um tratamento implacável e imprevidente de coisas das quais, em última análise, dependemos, tais como, a água e as árvores".
Berthrand de Juvenel
Desenvolvimento recente da antropologia tenta inferir como
os povos classificam seu ambiente físico e cultural. Pressupõese que cada povo possui um sistema único de perceber e organizar as coisas, os eventos .e os comportamentos. Parte-se da
premissa de que a descrição de tipos de economia, de família,
de casa dizem algo sobre o modo como o antropólogo percebe
esses fenômenos. Mas isto não significa que os portadores dessa
cultura o percebam de forma idêntica. Ao primeiro tipo de
análise se convencionou chamar "ética':· ao segundo, "êmica",
termos derivados de fonética e fonêmica.
Um dos métodos empregados pelos antropólogos para analisar
seus dados é a etnosemântica, que é o significado atribu (do
por um povo a categorias de realidades (taxonomias de folk).
Supõe-se que as categorias que recebem designação numa dada
l(ngua indicam os objetos ou eventos de maior relevância para
a respectiva sociedade.
Dentre os inúmeros sistemas de classificação usados pelas sociedades mais simples, o que tem sido objeto de estudo mais
fecundo é a etnobiologia. Compreende a etnobotânica, etnozoologia, etnopedologia e etnoecologia. Nesse tipo de estucJ..o
combina-se a visão do observador estranho à cultura, refletindo
a realidade percebida pelos membros de uma comunidade. Os
elementos de análise são as categorias e as relações lógicas que
se estabelecem entre o todo e suas partes, que configuram o
sistema taxonômico ou a etnotaxonomia. Em outras palavras,
o observador procura inferir as categorias "'êmicas" dos povos
em estudo. Seu objetivo é aprender os conhecimentos relativos
à natureza mantidos por povos iletrados (principalmente popu-
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lações camponesas) ou sem escrita (grupos tribais). Esse saber
é transmitido informalmente de pessoa a pessoa, geralmente de
forma oral. O etnólogo utiliza por isso a própria linguagem
nativa como dado a ser examinado, ou seja, co1no fonte de
conhecimento.
Além desses aspectos teóricos, os estudos de etnobiologia têm
também um sentido prático da maior importância: encerram
um saber milenar que permitiu a conservação do equilíbrio
ecológico em vastas regiões do mundo.
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É sintomático constatar que só recentemente a questão da
ecologia aflorou como problema nacional entre nós a reclamar
a atenção dos poderes públicos. Pareceria que, de tão exuberante e perene, o verde das nossas matas não acabaria jamais.
A devastação da Amazônia, intensificada nas últimas décadas,
levantou não somente a problemática da erradicação da flora
e da fauna - superexploradas e, ao mesmo tempo, subutilizadas - como a do ocupante indígena que encontra nessa região
seu último refúgio.

A consciência de que a derrubada das florestas nas áreas
tropicais, principalmente no Brasil, está chegando a um nlvel
alarmante tem sido expressa pela enorme quantidade de artigos
e livros produzidos por toda a parte. Argumenta-se que, a continuar assim, "um milhão de espécies de plantas e animais se
extinguirá ao findar o século" (Johnatan Evan Maslow em
artigo no New York Times de 2.9.1984). No caso da Amazônia
- que representa o maior reservatório de água doce da terra e
importante fonte de oxigênio - estudos recentes têm demonstrado que sua luxuriante floresta não assenta em solo fértil.
Muito ao contrário, o ecossistema amazônico é extremamente
vulnerável e sua ruptura pode causar a desestabilização climática em todo o globo. É engano fatal pensar que, usando tecnologia moderna, poder-se-ia produzir, em solo amazónico, gêneros agrlcolas ou fomentar a agropecuária para alimentar
grandes populações. A erradicação da floresta, que expõe o
solo à forte insolação e pluviosidade, pode causar secas e inundações, ou seja, um verdadeiro desastre ecológico.
Dentro desse quadro avulta a adaptação aborlgine ao neotrópico que o presente volume procura abordar. Nele são reunidos
alguns artigos clássicos publicados na década de 50 no Handbook of South American lndians e resultados de pesquisas
feitas na última década em nosso pals no campo da etnobiologia.
A população indlgena das Américas - em particular a do Brasil - tem sido impiedosamente exterminada. Com isso, n3o só
se atentou contra a sua integridade flsica como se perdeu a
imensa contribuiç3o que poderia ter dado - e ainda pode dar à sobrevivência do homem no trópico. Os estudos de Posey
sobre os Kayapó, os de Kerr sobre seleç3o genética de plantas

em várias tribos e a agricultura Kayapó, os de Carnpiro sobre
os Kuikúro, os de Chernela sobre os Wanlna, os· de Prance .
sobre outros grupos amazônicos vêm a demonstrar, ainda que
numa pálida mostra, os conhecimentos pedológicos, batdnicos
e zoológicos dos índios até há pouco insuspeitados.
Ao ler essas contribuições, a principiar pela Introdução, o leitor se surpreenderá com o fato de que a maior parte da literatura em que eles se baseiam data das últimas duas décadas.
De fato, a etnobiologia é uma ciência nova no Brasil cultivada,
infelizmente, por poucos antropólogos. Sem embargo, os grupos indlgenas constituem, hoje, os últimos repositórios vivos
de um saber acumulado durante milênios para a sobrevivência
humana na floresta tropical úmida, nos campos e cerrados.
Parte dele foi herdado pelas populações rurais - caboclos,
sertanejos, caipiras, caiçaras - encontrando-se, em graus diversos, codificado nas culturas de folk.
O campo da etnobotdnica é coberto por maior número de
artigos. Ênfase especial merecem práticas com o manejo da
floresta secundária, das capoeiras, dos cerrados e sua reconversão a serviço do homem, examinados por Darrell A. Posey.
Manejo implica quase sempre perda de complexidade de um
determinado ecossistema, isto é, uma diminuição da diversidade de espécies e da heterogeneidade do meio ambiente. Por
exemplo, a convers3o de grandes áreas em p/antaçtles de soja,
milho, cana ou trigo. No caso dos lndios, o manejo é feito no
sentido de transplantar espécies e difundi-las para sua maior
preservação. Ou seja, uma recomposiç3o artificia/ dos processos da natureza. O mesmo diz respeito à construção do solo
que é por eles restaurado e enriquecido pela adiç3o de nutrientes.
O estudo de Robert Carneiro demonstra que os Kuikúro uti1/zam 80% das árvores, arbustos, cipós e ervas de seu habitat
para a confecç3o de abrigos, artefatos, para transporte, alirnentação, medicaç3o, perfumes e cosméticos.
O conhecimento da flora medicinal utilizada pelos (ndios - em
parte transmitido aos caboclos - é praticamente ignorado
pela medicina e farmacologia nacional, conforme mostra o estudo de Elaine Elisabetsky. A esse propósito, vale citar o
depoimento de Lévy-Strauss. Referindo-se às ervas medicinais,
diz: ,,;Poucos povos adquiriram um conhecimento t3o completo sobre as propriedades flsicas e qulmicas de seu ambiente
bot§nico quanto os lndios sul-americanos" (ver neste volume).
Embora encerrando um preconceito etnocOntrico próprio de
sua época, a admiraç3o de K. F. von Martius pelos conhecimentos botânicos dos lndios brasileiros e a influOncia que eles
exerceram para imprimir hábitos na forma e conduta das
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plantas, levou-o a pensar que teriam deixado para trás um
passado luminoso, representando, os que conhecera, " uma
raça decafda ".
Um episódi o que poderia parecer inocente ou cômico para um
lei tor desavisado mostra o empenho dos fndi os em fazer experimentos botAnicos. Karl v.d. Steinen, que parece ter sido
o primeiro homem branco a entrar em contato com os fndios
do alto Xingu, em 1884, relata ter observado um índi o plantar
um palito de fósforos. Maravilhado pela produção instantAnea
do fogo e da luz, esse /ndio tentou fazer crescer a madeira
capaz de tamanha proeza.
Embora se encontrem em quase todas as monografias etnológicas menções à economia da mandioca, ao seu processamento
e difusão, raras sA'o as que mencionam os cultivares de mandioca. E menos ainda sua extrema variedade. É o que revela o estudo de Janet Chernela inclufdo neste volume que, em quatro
aldeias do al to Uaupés, encontrou 137 cultivares preservados
pelos fndi os Wandna.
O presente volume encerra também um trabalho sob perspecti va ecológica devido a George Zarur. Sob essa ótica sA'o examinadas as relaçtJes interati vas do homem com seu meio ambiente - grupos Jê e do alto Xi ngu - e as estratégias desenvolvidas por cada qual para a utilização racional dos respectivos
recursos naturais.
O conhecimento indfgena sobre o comportamento animal é
igualmente focalizado. O estudo de Chernela mostra como os
grupos Tukâno do alto Uaupés racionalizam a exploração da
escassa fauna pesqueira dessa região. O de Posey focaliza a
importância dos insetos sociais na concepção dos Kayapó e a
apicultura por eles praticada.
O levantamento da fauna do neotrópico e sua importância
para as populaç~es indígenas constam do ensaio clássico de
Raymond Gi lmore, traduzido do Handbook. Pese sua extraordinária relevância, as páginas referentes a elementos da
fauna que não ocorrem nas zonas tropi cais da América do Sul
f oram omi tidas. Foram igualmente excl uí das do artigo de Carl
O. Sauer as partes que tratam de plantas cul tivadas apenas no
al tiplano andino, no Méx ico e América Central. Tais são:
alguns tipos de feijtJes, ralzes das terras temperadas (batatas
do gdnero Solanurn), ' 'plantas de jardim " entre as quais se
inclui o tomate. Essa mutilação, embora lamentável, possibilitou a inclusA'o de trabalhos recentes que resultaram de
estudos dedicados a grupos ind/genas brasileiros. Os trechos
suprin1idos são assinalados com a marca(...).
Os nomes indígenas ou estrangeiros de plantas e animais mencionados nos artigos do Handbook figuram sem gri fo, tal como

comparecem no original. Deixaram de ser atualizadas as designaçtJes cienti ficas de elementos da flora e da fauna ci tados nesses trabalhos. A grafia de nomes de tribos brasileiras obedece
às normas acei tas pelos participantes da 1~ reunião da Associação Brasileira de A n tropologia publicadas na Revista de
Antropologia 2(2) 1954, 3(2) 1955, e 4 (2) 1956, São Paul o.
Devo uma explicação com respei to à audácia de acei tar a coordenação de um livro sobre etnobiologia. Ela se deve à minha
fascinação pela matéria. Trabalhando primordialmente com artesanato indigena, surpreende-me veri ficar como os- t'n di os
descobriram as virtudes e as potencialidades da f lora que os
rodeia, retirando da matéria bruta a matéria-prima e transformando-a em bens culturais. Vejamos alguns exemplos. Descobriram na folha de algumas palmeiras a fibra que transformam
em cordame e em tecido; da mesma folha extraem os fol(olos
para os trançados. Selecionam os troncos que, escavados, se
transmudam em canoas e que diferem dos que util izam para
fazer arcos, pontes, casas ou pil ões ou aqueles que usam para
acender o fogo ou para queimar a cerdmica.
Decidi -me a enfrentar a tarefa p or trabalhar num museu de
história natural - o Museu Nacional - onde sempre contei
com a ajuda dos colegas biólogos para dirimir dúvi das sobre a
nomenclatura ou a identificação de espécies zoológicas ou botânicas. A esse t i tulo devo um agradecimento aos professores
José Cândido de Mel/o Carvalho e Luiz Emygdio de Mel/o
Filho. Animei-me a levar à frente o trabalho pelo estimulo
recebido, desde o primeiro momento, de Warwick E. Kerr e
Darrell A. Posey. Nâ'o só colaboraram com trabalhos próprios
como me indicaram os de Elaine Elisabetsky e Ghillean T.
Prance, pioneiros respectivamente, de estudos no campo da
etnobotânica e etnofarmacologia na Amazônia.
A coordenação deste volume se viabilizou graças à bolsa de
pesquisa que recebo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cienti f ico e Tecnológico (CNPq) e ao vinculo que
estabeleci com o Departamento de Antropologia do Museu
Nacional através de um convdnio com a Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP), que ausp icia um projeto no Setor
de Etnografia.
Cabe-me formalizar outros agradecimentos além dos que aqui
consigno aos menci onados pesquisadores e insti tuiçtJes. Ao
bibliotecário Marco Antônio Lemos, do Museu Nacional,
pela ajuda que me deu para a pesquisa iconográfica. Ela enriquece os textos e constitui um documento em si, histórico e
artt'stico. E ao bibliotecári o Carl os Roberto Dantas, do Museu
do lndio, por organizar a bibliografia que encerra o volume.
Sou imensamente grata a Domingos Lamônica, do Museu do
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lndío, pelas reproduções fotográficas. Agradeço, finalmente,
os colaboradores do volume que o tornaram poss(vel.

Berta G. Ribeiro
Maio de 1985

14

-

