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USO DO SOLO E 

CLASSIFICACÃO DA 
FLORESTA (KLÍIKÚRO) 

Robert L. Carneiro 

A floresta amazônica - a mais completa comunidade biótica, 
talvez, do mundo - vem sendo, há milênios, o habitat de 
centenas de tribos indígenas. Proporciona tal gama de recursos 
que, quando uma população humana a ela se adapta, encontra 
em abundância tudo de que necessita: ai imentação, vestimenta, 
abrigo, implementas, armas, utensílios, ornamentos, medica
mentos, etc. 

No presente trabalho, examino o principal componente da 
floresta - as próprias árvores - focalizando o conhecimento e 
uso que delas fazem os índios Kuikúro do Brasil central. 

~ difícil avaliar há quanto tempo esse grupo indígena habita 
em seu nicho atual, próximo ao rio Culuene, na bacia do alto 
Xingu. Sem dúvida, há séculos, e há milênios, certamente, em 
algum ponto da Amazônia, as populações que o antecederam. 
Através do acúmulo de observações e como fruto da experiên
cia de sucessivas gerações, os Kuikúro adquiriram um conheci
mento detalhado e preciso da floresta tropical. Isto se torna 
evidente quando se começa a investigar este saber. 

Os Kuikúro utilizam a floresta de várias maneiras. Derrubam
na para preparar o terreno para seus roçados. Este uso pode 
parecer negativo, mas na realidade não é. Isto porque a própria 
vegetação cria condições favoráveis no solo para permitir o 
plantio. A existência da mata leva o Kuikúro a raciocinar da 
seguinte forma: "aqui disponho de um solo bem drenado, de 
fácil manipulação, onde posso plantar mandioca com a segu
rança de obter uma colheita razoável". A par da qualidade da 
terra, a queima dos ramos e troncos de árvores derrubadas 
liberta grandes quantidades de nutrientes minerais que contri
buem substancialmente para o rendimento das safras. Por ou
tro lado, os troncos carbonizados fornecem lenha que abastece 
a aldeia durante os meses que se seguem à queima. Mesmo que 
as árvores da floresta não tivessem outras utilizações assinalá
veis além das citadas, somente estas seriam suficientes para 
qualificá-las como um recurso excepcional. 
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Tanto tem sido escrito sobre a floresta tropical úmida·, nos 
últimos anos, que me parece desnecessário tentar descrevê-la 
aqui. Um aspecto, porém, exige comentário: a extraordinária 
diversidade de espécies arbóreas. Assim, enquanto todo o Esta
do de Michigan possui somente 89 espécies de árvores nativas 
(Otis 1926), um único acre (4.047m2

) de floresta pluvial ama
zônica muitas vezes possui mais de 100 espécies. Num trecho 
de floresta da ex-Guiana Inglesa, com área de 1,5 ha, P. W. Ri
chards (1952 :230) encontrou 91 espécies de árvores com diâ
metro igual ou superior a 4 pol. (10,16cm) e Ghillean T. Pran
ce et alii (1976:11-12) registrou, em 1ha de floresta, próximo 

48 a Manaus, nada menos que 235 espécies com diâmetro de 2 pol. 
(5,08cm) ou mais. 

As florestas do alto Xingu não são tão opulentas quanto as 
das regiões mais úmidas da Amazônia. Embora a pluviosidade 
anual do alto Xingu - cerca de 75 pol. (1.905mm) - seja 
suficiente para produzir uma floresta respeitável, o pronuncia
do desvio sazonal desta pluviosidade, sem precipitações duran
te junho, julho e agosto, atua para refrear a altura da floresta e 
limitar o número de espécies que contém. Assim, várias árvores 
bem conhecidas nas partes mais úmidas da Amazônia não ocor· 
rem no alto Xingu. Nesse rol incluem-se o mogno (Swietenia 
macrophylla), uma variedade de cedro ( Cedrela odora ta), o 
guaiaco (Guaiacum officinale), castanha-do-pará (Bertholletia 
excelsa), o pau-rosa (Dalbergía nigra); a seringueira do pará 
(Hevea brasi I iensis) e o cacau ( Theobroma cacao). 

CLASSIFICAÇÃO FLORESTAL DOS KUIKÚRO 

Os Kuikúro distinguem vários tipos de floresta. O primeiro, 
e mais importante, é o itsuni1 

, a floresta primária. ltsuni é a 
ve~etação de clímax de boa extensão do alto Xingu, cobrindo 
a maior parte da área. O alto Xingu está próximo ao limite 
meridional da floresta tropical úmida do Brasil. O que se obser· 
va num mapa da vegetação desta área é uma 1 íngua de floresta, 
representando o alto Xingu, estendendo-se para o sul, flan
queada, em ambos os lados, pela savana. Parece provável que a 
presença da floresta esteja ligada a condições de umidade rela
tivamente alta, atribuível aos muitos rios e lagos existentes 
nesta região circunscrita. 

1 O fato de ser itsuni floresta primária não significa que seja necessa
riamente virgem . Há provas arqueológicas de que o alto Xingu foi densa
mente povoado durante séculos e, conseqüentemente, grandes áreas de 
florestas devem ter sido derrubadas para práticas agr ícolas. Após andar 
pelo itsunl próximo à atual aldeia Kuikúro e examinar fotografias aéreas 
da região florestal do sul, creio que o itsuni próximo à aldeia possa ser 
tido como uma floresta que se regenerou durante os últimos 200 ou 
300 anos, depois que esta área foi desmatada e posteriormente abando
nada . 

A mata junto à atual aldeia Kuikúro de lpatse é mais baixa que 
a prevalecente nas vizinhanças da antiga aldeia de Lafatuá, 
s i.tuada a cerca de 24km a sudeste. Tendo visto uma única 
árvore de porte verdadeiramente grande no itsuni em torno de 
lpatse, acredito que aqui a floresta primária é relat ivamente jo
vem. Tudo leva a crer que esta área tenha sido derrubada para 
cultivo por seus antigos habitantes. A floresta que veio substi
tuí-la, desde então, é agora primária em termos das espécies 
de árvores que a compõem. Mas está, ainda, creio, a cerca de 
um século ou mais de alcançar o clímax. 

A vegetação que invade uma roça abandonada é denominada 
tafugà pelos Kuikúro. A tafuga é, essencialmente, floresta 
secundária. Suas árvores mais típicas possuem folhagem verde 
clara e madeira macia, crescem rapidamente e precisam de luz 
solar abundante. Contudo, sob o termo tafuga, os Kuikúro 
incluem árvores novas e brotadas de sementes de árvores da 
floresta primária, muitas das quais surgiram como brotos de 
tocos de ixados após a derrubada e a queima do itsuni. Os 
Kuikúro jamais limpam o tafuga para fazer um roçado; espe· 
ram que evolua a uma forma mais avançada de floresta. 

A vegetação que ultrapassa o estágio de tafuga, sem atingir o 
de itsuni, recebe vários nomes, dependendo das espécies de 
árvores predominantes. Assim, agipe é aquela em que o agi é 
comum; agafagipe, aquela onde o agafagi é comum; e kejitepe 
é a floresta em que o kejíte é comum. (O sufixo -pe significa 
"coisa", em Kuikúro.) 

Estas matas não são estágios sucessivos de um único ciclo de 
evolução florestal; pelo contrário, são variações locais domes
mo tipo geral - · matas derivadas do tafuga e em vias de torna
rem-se itsuni. 

As florestas de tipo agipe, agafagipe e kejitepe parecem desen· 
volver-se com bastante lentidão, primordialmente porque a ra
quítica vegetação rasteira abaixo delas é intencionalmente quei 
mada em todas as estações secas. Na verdade, parece provável 
que o motivo pelo qual o agi, agafagi e kejite são especialmente 
comuns nestas florestas é que são espécies resistentes ao fogo, 
capazes de ganhar terreno às custas de outras espécies que não 
o suportam tão bem. 

Muito embora a prática de queimar a vegetação rasteira - sob 
este tipo intermediário de floresta - · retarde o retorno do 
itsuni à área, o fogo parece enriquecer o solo. De fato, o agipe, 
agafagipe e kejitepe são adequados para a derrubada e o plan· 
tio da mandioca. As análises de amostras de solo que fiz de 
roçados de itsuni e kejitepe recém-limpos e queimados demons· 
traram que o solo sob o kejitepe tinha um teor mineral ligeira-



mente mais alto (ver Tabela 1 )2 • Se pudesse ter t irado amos
tras dos dois terrenos após a limpeza, mas antes da queima, os 
resultados permitiriam uma avaliação mais precisa de sua ferti
lidade relativa. Ainda assim, parece que o kejitepe (bem como 
o agipe e agafagipe) não são menos férteis que o itsuni. 3 

Outro tipo de floresta reconhecida pelos Kuikúro é o egepe. 
Este tipo, todavia, não recebe o nome de nenhuma árvore em 

particular; ou seja, não há árvore "ege". A característica distin
tiva do egepe parece ser o tipo de solo subjacente a ele. A 
maior parte do itsuni cresce sobre solo vermelho e arenoso, 
denominado nono, mas, abaixo do egepe, está a terra negra, 
denominada tumbutiífli. (A propósito, ver Nigel Smith (1980), 
que supõe uma origem antropogênica para as terras negras na 
Amazônia). 

TABELA 1 
Comparação do teor mineral de duas amostras de solo de áreas próximas à aldeia Kuikúro de lpatse * 

LIBRAS POR ACRE (2.000.000 LIBRAS DE SOLO). 

/ 

Matéria Ex H N03 NH 3 Sais solúveis 
Orgân ica pH (me/1009) p K Mg Ca Mn Fe AI N N Zn K X 105 

ltsuni 3,5· 3,8 13 3 140 80 150 8 53 175 210 70 1 50 
(Lote A) 

Kejitepe 3,6 4 ,7 11 5 155 85 150 19 26 165 5 65 1 10 
{Lote B) 

* O Lote A representa uma área de floresta itsuni recentemente limpa, queimada e preparada com enxada. O Lote B representa uma área de flores

ta kejitepe também recentemente limpa, queimada e preparada com enxada. 

Os solos itsuni e egepe diferem acentuadamente quanto a sua 
produtividade. Os Kuikúro afirmam que a terra negra do 
egepe produz tubérculos de mandioca muito maiores do que a 
terra vermelha do itsuni, algumas vezes tão grossos quanto a 
coxa de um homem. E o milho cresce mal na terra vermelha, 
de maneira que é sempre plantado em egepe. Embora os 
Kuikúro prefiram plantar mandioca em solos do t ipo egepe, 
não existe quantidade suficiente para isso. O itsuni, porém, 
é abundante e está à mão; e a mandioca, não sendo muito 
exigente quanto a nutrientes do solo, produz de forma adequa
da no itsuni limpo. 

2 Esta análise de solo foi gentilmente realizada a meu pedido pelo 
Prof. Matthew Drosdoff, do Departamento de Agronomia, New York 
State College of Agricultura and Llfe Sciences, Cornell University, ltha
ca, New York. 

Os Kuikúro distinguem mais um tipo de mata, que denominam 
indagipe. Tal como no caso do egepe, não existe árvore "inda
gi". lndagipe é simplesmente a floresta que cresce ao longo das 
margens dos rios e lagos. Assim, o termo equivale, essencial
mente, à expressão "floresta de galeria". As espécies de árvores 
que forrnam o indagipe parecem ser mais ou menos as mesmas 
que compõem o itsuni. 

3 Os Kuikúro não perdem oportunidade .alguma de queimar a savana, 
bem como a vegetação rasteira em áreas de florestas relativamente aber
tas, tais como as de agipe, agafagipe e kejitepe. Quando se indaga a um 
Kuikúro por que queima os campos, a resposta é sempre "taloki", 
"à toa". E não creio que estivessem escondendo de mim seus motivos 
reais. Será que temos aqu i mais um caso de práticas levadas a efeito 
impensadamente e que, no entanto, trazem um resultado ecológico be
néfico? 
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Devido ao fato de a terra limpa e abandonada ser repetidamen
te queimada, impedindo, ou pelo menos retardando, o reflo
restamento, encontra-se grande quantidade de savanas no terri
tório Kuikúro. Na medida em que elas se apresentam como 
campos, predominantemente, são denominadas oti. No entan
to, algumas árvores comumente crescem ali, especialmente o 
cajueiro· (Anacardium occidentale) , a lixeira (Cura te/la ameri
cana) e a mangabeira (Hancornia speciosa). 

FAMILIARIDADE DOS KUIKÚRO COM ESPÉCIES DE 
ÁRVORES 

Além de reconhecer tipos florestais, os Kuikúro identificam 
as árvores individualmente. O propósito de minha pesquisa era 
averiguar quantas espécies ocorriam em seu habitat, e se distin
guiam cada uma delas com um nome próprio. Tendo realizado 
um breve estudo do conhecimento das árvores pelos Yanomâ
r:ni, sem encontrar uma única para a qual não tivessem nome, 
estava curioso em saber se o mesmo se dava entre os Kuikúro. 

Com este objetivo, e também para observar com exatidão co
mo os Kuikúro limpavam a floresta para o plantio, selecionei e 
cerquei com uma corda um trecho medindo 1 /6 de um acre 
(674,5m2

) de itsuni a cerca de 2 milhas (3,218km) ao sul da 
aldeia Kuikúro.4 Em seguida, numerei todas as árvores que aí 
cresciam e que tivessem pelo menos 1 polegada (2,54cm) de 
diâmetro, à altura do peito. Ao todo, havia 172 destas árvores 
naquele trecho. 

Nos dois dias seguintes, voltei novamente ao local demarcado, 
desta vez com um informante, e perguntei-lhe o nome de cada 
uma das árvores. Na verdade, usei dois informantes: um deles, 
Mafukakumá, identificou os espécimes numerados de 1 a 52, 
e o outro, Anafitá, identificou os numerados de 53 a 172. 
Foram capazes de identificar ·todos eles, sem dificuldade. 

4 O motivo pelo qual escolhi 1 /6 de acre (674,5m2 
), como o trecho a 

ser estudado, foi possibilitar a comparação. Quando fiz meu primeiro 
levantamento da floresta na Luquillo Natlonal Forest, em Puerto Rico, 
verifiquei que, pelo tempo de que d!spunha, poderia cobrir apenas 1 /6 
de acre, ao invés de 1 acre (4 .047m ) completo, como pretendia. Con
seqüentemente, ao propor-me estudar, mais tarde, duas aldeias Yanomâ
mi, decidi utilizar trechos-amostra da floresta com a mesma dimensão 
para poder comparar os resultados com os que havia obtido em Puerto 
Rico. Um sexto de um acre pode parecer multo pouco. Considerando
se, porém, que os quatro trechos que estudei continham árvores cujo 
número variou entre 125 e 172, este tamanho parece fornecer uma 
amostra razoavelmente representativa. 

Faziam-no olhando para o tronco e, se não pudessem identi
ficá-los assim, olhavam para a copa e examinàvam as folhas e 
galhos, e quaisquer flores ou frutas que porventura houvesse. 

Ocasionalmente, talhavam a casca e examinavam o que estava 
por baixo, uma vez que, muitas vezes, a cor, o odor ou sabor 
da madeira ou seiva determinam a espécie. 

O único problema de Anafitá, ao nomear as árvores, era socio
lógico e não botânico. Quatro das espécies que lhe pedi para 
identificar - fetétepigi, tefugukuengi, kajitifagi e kajitijiketi -
não obstante conhecê-las muito bem, não pôde nomear, uma 
vez que continham os nomes de alguns de seus parentes por 
afinidade, os quais, de acordo com os costumes Kuikúro, não 
pod ia pronunciar. Assim sendo, foi preciso que alguns meninos 
que nos acompanhavam dissessem seus nomes por ele. 5 

Quando voltei à aldeia e tabulei os resultados deste levanta
mento, descobri que as 172 árvores deste t recho representavam 
45 espécies diferentes. 6 

Para fins comparativos, apresento aqui os resultados de levan
tamentos semelhantes que fiz em três outros locais da floresta 
tropical. Na estação EI Verde, na Luquillo Nationa/ Forest, no 
nordeste de Puerto Rico, foram ident ificadas 31 espécies de 
árvores, num trecho de 1/6 de acre (674,5m2

). Em um trecho 
do mesmo tamanho, junto à aldeia de Hasubõwateri, no alto 
Orinoco, informantes Yanomâmi ident'if icaram 44 espécies 
diferentes; enquanto que próximo à aldeia de Tayariteri , mais 
abaixo, no Orinoco, os mesmos índios identificaram nada me-

5 As inibições lingü fsticas de Anafitá não terminavam aqui. Enquanto 
identificávamos árvores, ouviu-se um ru fdo na folhagem próxima. Era 
um macaco, mas Anafitá nâ'o podia dizê-lo, pois a palavra macaco, 
kaji, havia sido o nome Infantil de um de seus parentes afins. E quando, 
mais tarde, um menino foi picado por uma lagarta denominada impe, 
Anafltá também não podia dizê-lo, pois impe era o nome de um parente 
pelo casamento. 

6 Talvez devesse referir-me a " tipos" de árvores, e não espécies, pois 
não posso ter certeza de que haja uma correspondência biun fvoca entre 
os nomes que me foram dados pelos Kuikúro e as espécies botânicas. 
Todavia, segundo Rlchards (1 952:232): "entre os índios Aruak da ex
Guiana Inglesa ... centenas de nomes vernaculares de árvores são comu
mente usados e, em sua maioria, cada um representa uma única espécie 
taxonômica". Nicho las Guppy (1958:7, 49, 65, 83, 284n ), botânico 
que realizou um estudo das árvores da floresta tropical na fronteira en
tre a Guiana (ex-Inglesa) e o Brasil , estava quase seguro que os nomes 
de árvores obtidas de seus Informantes eram, Invariavelmente, equiva
lentes às espécies botânicas. 



nos que 56 espécies diferentes em um nicho com dimensão 
idêntica. 7 

Algumas semanas após meu levantamento do trecho de itsuni, 
decidi tentar um segundo experimento para a identificação de 
árvores. Selecionei outra área de itsuni, a cerca de uma milha 
(1,609km) da primeira, e isolei um nicho de exatamente 10 
pés (3,048m) de lado, em uma parte do solo da floresta onde 
cresciam brotos de sementes de árvores. Deste local arranquei 
todas as plantas vivas, mesmo as menores, totalizando 153. 
Enrolei-as numa grande folha de plástico e levei-as à aldeia. 

Sentado na casa-dos-homens, desamarrei o plást ico, apresentei 
as plantas, uma por uma, às pessoas ali reunidas e perguntei -lhes 
se podiam identificá-las. Esperava que isto fosse ma is difícil 
do que identificar as árvores, uma vez que nos brotos as carac
ter ísticas que os d iferenciarão mais tarde estão, freqüentemen
te, latentes. No entanto, os homens foram capazes de fornecer 
os nomes de todas essas plantas. Isto nem sempre fo i feito de 
imediato, e, algumas vezes, em torno das espécies menos co
muns ou menos características, houve alguma discussão, e até 
desacordo, antes de determinarem sua identificação. Chega
ram, porém, se·m falha, a um consenso sobre todos os espéci
mes. E fiquei convencido de que era um consenso genuíno e 
não que houvessem chegado a ele si mplesmente para dar-me 
um nome para anotar. 

Os 153 espécimes de plantas que havia arrancado do quadrado 
de · 1 O pés (3,048m) ·representavam 29 espécies de árvores, 
6 espécies de arbustos, 7 espécies de trepadeiras e uma espécie 
de grama. Das 29 espécies de árvores, 14 estavam presentes 
também no trecho de 1/6 de acre (674,5m2

), e as outras 15 
não. 

Os Kuikúro haviam demonstrado ser excelentes taxônomos. 
Mas eu reservara um outro teste para eles: qual seria seu de-

7 Empregando um índice de diversidade, podemos comparar o grau de 
variedade da flora nestes quatro trechos de fl oresta. O mais simples 
de tais índices é o número cumulativo de espécies por 100 espécimes, o 
que nos fornece os segu intes números: EI Verde 24,0; Kulkúro 26,2; 
Hasubowateri 35,2 e Tayariterl 38, 1. Se, por um lado, é difícil tirar 
conclusões válidas de uma comparação dos valores dos índices para 
regiões de flo resta úmida multo distantes, por outro, diferentes índices 
obtidos para t rechos dentro da mesma reglâ'o podem ser multo expressi
vos. Uma vez que uma flo resta pluvial num momento de cl fmax pleno 
apresenta o mais alto índice de diversidade, um t recho de floresta com 
um índice substancialmente Inferior ao valor do índice mais alto reg!s
trado em uma área seria provavelmente floresta mais jovem, regenerada. 
Esta informação pode, razoavelmente, levar o etnólogo ou arqueólogo 
a conclu ir q·ue um determinado setor da floresta que, ao observador 
fortuito, pareceu virgem, foi, um dia, desmatada, habitada e abandona
da. 

sempenho na identificação de espécimes se o único material 
disponível se constituísse apenas de folhas mortas? Voltei ao 
itsuni, selecionei ao acaso uma seção· da floresta, e marquei um 
lote de um pé quadrado (0,3048m2 ) . Oeste lote retirei todas 
as fo lhas, ou fragmentos grandes de fo lhas, e, cuidadosamente, 
coloquei-as num saco plástico. 

As folhas da camada superior haviam caído havia relat ivamente 
pouco tempo e, embora já estivessem, em sua maioria, secas, 
conservavam-se, em grande parte, intactas. Nos níveis mais 
ba ixos, porém, as folhas encontravam-se progressivamente mais 
deterioradas, ou por terem sido comidas por insetos ou minho
cas, ou atacadas por fungos e outras formas de vida infer ior. 
Finalmente, atingi um nível onde as folhas estavam gravemente 
decompostas e seus restos grudavam-se numa massa viscosa. 
Parei aí. No total, neste quadrado de 1 pé (0,3048m) de largu
ra, recolhi 190 folhas. 8 

Voltando à casa-dos-homens com meu saco plástico, retirei 
daí as folhas, uma por uma. Apesar do cuidado que t ive ao 
manuseá-las, 13 haviam-se desintegrado,· de maneira que mos
trei aos Kuikúro somente 177 folhas. Pacientemente, os ho
mens examinaram uma folha de cada vez. Muitas delas foram 
imediatamente identificadas. Outras, porém, ou porque não 
diferiam muito de 01,1tras espécies, ou porque estavam em más 
condições, causaram mais problemas. Ocasiona lmente, índ ios 
que estavam em outros locais da aldeia, mas que eram conside
rados particularmente bons na identificação de árvores, eram 
chamados a dar sua opinião. Após a devida deliberação, os 
Kuikúro mais uma vez reconheceram todos os espécimes apre
seotados. 

Como resultado, as 177 folhas que lhes mostrei representavam 
37 espécies de árvores, 7 espécies de trepadeiras e 1 espécie de 
arbusto. Das 37 espécies de árvores, 22 haviam sido identifica
das anteriormente, seja no trecho de 1 /6 de acre (674,5m2

) ou 
no lote de 1 O pés quadrados (3,048m2 ), enquanto 15 eram 
espécies "novas". Em conjunto, as três áreas de teste haviam 
produzido 75 diferentes espécies de árvores. 
Devo mencionar, neste ponto, alguns problemas menores que 
tive de enfrentar para capacitar-me a elaborar uma lista acura
da das espécies. Primeiramente, havia o problema da sinonímia: 

8 Se se contar as folhas em condições razoáveis, pode-se fazer o se
guinte cálculo: tomando como pressuposto que 90% do châ'o da flo resta 
amazônlca é coberto de folhas, haverá 7.448.760 folhas mortas P.Or 
acre (4 .047m2

) e 4.767.200.000 por milha quadrada (2,590km2
). 

Supondo (numa avaliação conserJadora) que existe 1 milhão de milhas 
quadradas (2.590.000km2 ) de floresta úm!da na Amazôn!a, isto sign!f!
ta que, em qualquer momento, haverá no solo da floresta aproximada
mente 5 quadrllh~es de folhas mortas. 
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algumas árvores tinham mais de um nome. Por exemplo, · ao 
levantar o trecho de f loresta, obtive o nome enufekuengi de 
Mafukakumá para várias árvores e, mais tarde, de Anafitá, obti
ve o nome epingipe para várias outras. Concluí tratar-se de 
nomes distintos para o mesmo espécime. 

Este problema estava previsto, mas não o que se seguiu. Ao 
fazer o levantamento do trecho da floresta, obtivera nomes 
para o que pareciam ser quatro espécies distintas: isitisu, tafa
ku, ataka e tafatago - e os havia registrado como tal. Só mais 
tarde vim a saber que isitisu é o nome dado à árvore tafaku 
quando jovem, e que ataka é, da mesma forma, a denominação 
de um exemplar jovem de tafatago. 

Já que meu trabalho de campo concentrava-se, primordialmen
te, em outros aspectos, não envidei esforços para obter uma 
lista exaustiva de todos os tipos de árvores nativas do habitat 
Kuikúro. Contudo, muitas vezes perguntava às pessoas os no
mes dos espécimes pelos quais passávamos em viagens através 
da floresta, bem como o nome da madeira da qual vários 
artefatos eram feitos. Ao preparar este artigo, levantei todas as 
informações sobre ávores e seus usos obtidas em minha estada 
entre os Kuikúro em 1975, bem como aquelas acumu ladas du
rante o trabalho de campo anterior realizado em 1953-54. 

Após tabu lar e conferir estes dados, concluí que havia registra
do um total de 187 diferentes espécies de árvores.9 Enumerei
as em ordem alfabética por nome nativo na Tabela 2, enquan-

TABELA 2 
Nomes de Árvores Registrados 

Entre os lndios Kuikúro • 

Usos das árvores indicados como se segue: 

A - para fabricar artefatos; B - para pintar, ungir ou decorar o corpo; 
C - uso cerimonial, xaman ístico ou mágico; O - uso medicinal; E - frutos 
ou nozes usadas como al imento; F - usada como lenha; G - cultivadas 
nas roças; H - usada para a contrução de casas; L - usada para amarras 
ou pelas f ibras; M - figura na mitologia; Q - usada para ornamentos; 
P - fornece veneno; R - fornece látex ou resina para uso não-ornamental; 
S - folhas usadas como lixas, para forros e limpeza, etc.; W - para, fabricar 
embarcações, inclusive calafetagem; X - para fabricar sabão; Y - para 
fazer sal. 

afafuengi 
afanite{A,F.H) 
afatata(A) 
afiatandanagi {A,C,F) 
afi atandanagi kuengi 
afino{S) 
afusagi (O) 
agafagi { H ,X) 
agafi tagi (O, Y) 
agakagi( H) 

etinukikuengi 
etsekétinatipigi ( H) 
etuni(O) 
fagakalso 
fagatigi 
fala(B,F ,H,W) 
falakuengi 
fata( O) 
fetétepigi (O, F) 
ffetini 

ipeji (A) 
ipejikuengi{F ) 
ipogofo( F) 
isike(M) 
itckuengi 
itsati ( B) 
itsun ítikuningi (O) 
itssutu(A,B) 
jukuku(M) 
kagafigi { L) 

agakasi(D,H) figatigi kagate{A,M) 
agapi(E) finugi kaifa(A) 
agatigokogo fitsá kainái(D) 
agina(A) fitsakuengi kainti(D) 
agi(C,E,H) figafegi(E) kaintikuengi(O) 
agugáinkunu (A) figéfuti(A) kaj íigikeki(D,E,F) 
aguka figéfutikuengi (O) kajitifagi 
aka fitaguengi kamajáfigifutisi 
akaga(E) fo( B,E) kanangati (A) 
akiti fomíamitsi kanúa(F) 
aku fonoto kanuakuengi 
akug fatanagi (A?) fotafuengi kanuguso 
akugunguengi( O,F) fugiki kanifekú ( D,F ,L) 
amigi(A) fulokóigu kapula 
ana(A ,B,O ,E) glkigi(F) katsegi (A,H) 
anakuengi ( F) guifífanagi(H) katuga(O,E,R) 
asatafa(O) ifagati {A,F) kej ite (A,C) 
atamai(M) i fagatsuengi keunti (E) 
atati(O) igeffe(O) kinti(A) 
at í(E) ige ífekuengi (O) kofi 
eeti (A) iite(P) kofikuengi(A,O) 
eetitsuengi(D) ikú(B,M) kuakugu(O) 
egeife ikuangi kugipisi 
egeikaj r impe(B,E,G) kugisoki (A,D) 
egifotsono(E) inansi(O) kuó(A,O,F ,H,S) 
eipogukuangi ingugo(O) kutuni(O) 
ekiti inambe(D) majafi (A) 
enufe(E) inatsikuengi(D) mefupe(A) 
epingipe(F) ifíui( D,F,H,P) megimegi{E,F) 
mi nakuengi ( H) tagipuini tolongu (A ,F) 
mukugoti(E) taguka(B) tsuitsi (S) 
netufe(P) takisi(A) tufaga 
fíagiifo tali(B,M) tugé(O,F) 
nájifo(A) tamatamakuengi tugokogo 
noninoni(F) tanono( D) tumatumakuengi 
okono(F) tanonokuengi tunufi (A,C,D,E,F) 
onto(B,G,L) tapogo(E) uagi (A,B,E,M,W) 
pugupugu(C ?, F) tati(A) uengifi (A,C,H,M) 
pugupugu kuengi tefuku(B) ufaku(H) 
sandaki(B,D) tefuguguengi (E, F) ufitsa 
ta(A) tenifíiuui(C) ugafagu(A) 
tafako(A,C,D,F,H,L) tifa(A,B,D,M,W) ugafe 
tafakúiti ( L) tifakuengi ( R) ugagati(A,B,D,S) 
tafatago(A,H) tifigu ( L,M) ugagu(O) 
tafisi (S) tinukikuengi (O) ugififanagi ( C,H) 
tafitséugu ti ná( F) ugigi 
tafofisini (A) tinafó(A) ugiti(A,E,F,H) 
tafofota(E) tipitsigini ( Ll ugitikuengi(E) 
tafoti (E) togokigekuengi ugula 
tafuengi tolóagafigi (O, Y) uikipa(A) 
tafutafu tolóf igi ukefu 
tagifigiti ni (Ml tolófomisi (8,0) utsuengi ( F) 

9 Este número não Inclui as palmeiras. Poucas palmefras crescem nas 
florestas do alto Xingu, e sim ao longo de lagos e rios. Não me esforcei 



to que as poucas para as quais tenho uma identificação botâni
ca positiva ou experimental estão listadas novamente na 
Tabela 3. Este é um número substancial de espécies; existem, 
indubitavelmente, outras mais que nascem no território Kui
kúro. Vários tipos de evidência conduzem ~ esta conclusão. 

TABELA 3 
Árvores da Floresta do Alto Xingu Identificadas 

Botanicamente 

Nome Kuikúro 

ana 

eipogukuengi 

figafegi 

impe 

kagate 

kainái 

kaflifekú 

kapula 

katuga 

kugipisi 

majafi 

onto 

tafaku 

tafakúiti 

tafatago 

tafoti 

tifa 

uagi 

ugagati 

ukef u 

Nome em português 

genipapo 

caju 

pequi 
cuieté (?) 

ang1co 

· pimenta do sertão 
pequ i 

mangaba 

imbaúba 
pau d'arco 

urucu 
pindaíba 

imbaúba 

goiabeira 
jacareúba 
jatobá 

lixeira 

angico 

Nome botânico 

Genipa americana 

Miconia sp. 

Anacardium occidenta/e 

Caryocar brasiliensis 

Crescentia cujete 

Piptadenia rígida (?) 

Xy/opia aromatica 

Caryocar sp. 
Hancornia speciosa 

Cecropia sp. 
Tecoma violacea 

Bixa orellana 

Xylopia amazonica 

Cecropia sp. 
Micronia sp. 

Psidium guajava 

Ca/ophyllum brasiliense {?) 

Hymenaea courbaril 

Curatella americana 

Piptadenia peregrina (?} 

Cumpre citar, primeiramente, as evidências lingü ísticas. Há um 
sufixo, -kuengi, na 1 íngua Kuikúro, que significa "outro tipo 
de". Vários vocábulos que designam árvores têm este sufixo 
incorporado, indicando que se assemelham uma à outra. Assim, 
há uma árvore denominada falakuengi, cujo nome provém de 
outra denominada fala; uma árvore denominada ipejikuengi, 

em obter os nomes das palmeiras. Assim sendo, a lista que se segue, que 
Inclui os nomes de que disponho, está longe de ser completa: ikini 
=buriti (Mauritia flexuosa) kafugu = macaúba (Acrocomia selerocarpa), 
nalga, kanaga, faká, inukuagi, kutúi, fegita e kla (palmeiras não identi
ficadas). A Heliconia, denominada afepa pelos Kuikúro, é a equivalente 
selvagem da bananeira, tão comum nas matas mais úmidas da Amazônia, 
mas praticamente ausente da floresta Kuikúro. 

devido a outra ser denominada ipeji e assim por diante. No 
total, há 19 de tais pares na lista. Existem , por outro lado, 
vários nomes de árvores que terminam em -kuengi (ou suas 
variantes, -guengi, -fuengi, ou -tsuengi) para as quais não há 
registro de companheira. Assim, há uma árvore inatsikuengi, 
mas não jnatsi; tamatamakuengi, mas não tamatama e assim 
por diante. Há 13 destes nomes no total. 10 Podemos inferir, 
portanto, que tais árvores companheiras existem na floresta 
Kuikúro, mas seus nomes simplesmente nunca apareceram. 
Isto elevaria o total de espécies de árvores a 200. 

A prova mais convincente de que há muito mais de 187 espé
cies de árvores no habitat Kuikúro é oferecida pela contagem 
de espécies em outras partes da Amazônia. Já citei o fato de 
Prance et alii ( 1976:11-12) registrarem 235 espécies de árvores 
num só hectare de floresta junto a Manaus. É verdade que esta 
parte da floresta pluvial amazônica é mais úmida que a do alto 
Xingu, de maneira que não se pode esperar a mesma diversi
dade de espécies nesta última. O levantamento florestal mais 
intimamente aplicável ao alto Xingu é o efetuado por J. A. 
Ratter, P. W. Richards e seus colaboradores a mais ou menos 
80 milhas (128,72km) a leste da atual aldeia Kuikúro. Em uma 
área de floresta, que provavelmente não é tão variada quanto a 
dos Kuikúro, Ratter et alii (1973:489-92) identificaram cerca 
de 270 espécies de árvores. i; de se supor que ta l cifra represen
ta o número mínimo de espécies de árvores que ocorrem nas 
florestas dos Kuikúro. Tudo leva a crer que esta quantidade 
seja consideravelmente maior. 

Uma estimativa aproximada do número de espécies de árvores 
nas florestas Kuikúro pode ser feita através da aplicação do 
conceito de uma "curva de espécies/área" (Richards 1952: 
235; Longman e Jenik 1974:68-70; Holdridge et ali i 1971 : 
674-78). Este gráfico demonstra como o número cumulativo 
de espécies de árvores aumenta na proporção em que a área de 
floresta é ampliada. Levando em conta o fato de que havia 
45 espécies de árvores em um trecho de 1 /6 de acre (674,5m2

) 

de itsuni Kuikúro, e considerando que há provavelmente mais 
de 300 espécies de árvores em seu habitat, derivei uma fórmula 
que permite calcular o número de espécies de árvores a serem 
encontradas numa área de qualquer tamanho específico no 
mesmo tipo de floresta. A fórmula é a seguinte: 

a 
0,95 

N = 64ª 

10 A árvore denominada togokigekuengi apresenta o sufixo em questão. 
Considerando-se que togokige - cujo nome incor:pora - é o algodoeiro 
cultivado, que vem a ser arbusto e nâ'o árvore, a refe rida espécie deixa 
de ser lnclu ída nesta contagem. 
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onde N = o número de espécies de árvores com uma polegada 
(2,54cm) ou mais de diâmetro à altura do peito e a = área da 
floresta em acres (1 acre = 4.047m2 ). Esta fórmula, estabel.e· 
cida parcialmente por conjetura, é, matematicamente, não or· 
todoxa e deselegante; no entanto, não é de todo desproposita· 
da. Com base nela, fiz os cálculos apresentados no Quadro 4. 
Qualquer que fosse o número real de árvores em suas florestas, 
porém, ficaria surpreso se os Kuikúro não tivessem um nome 
para cada uma delas. 

TABELA 4 
Curva Conjetural Área/Espécies para Árvores 

da Floresta Kuikúro 

Área de floresta 
em acres * 

1/6 

1 
2 

5 
10 
23 

50 
100 
250 

500 
640 (1 milha2

) 

Número estimativo de espécies 

45 (real) 

64 

74 

91 
106 
132 

157 
189 

240 
291 
313 

* 1 acre = 4047m2 

EMPREGO DAS ÁRVORES PELOS KUIKÚRO 

A familiaridade dos Kuikúro com as árvores de seu habitat de 
maneira alguma se limita à capacidade de identificá-las. Com 
efeito, sabem muito a seu respeito. Por exemplo: a propósito 
do akú, diriam que a anta gosta de suas sementes, do ifluf e 
egeikaj/, que os macacos comem seu fruto, do finugi, que seu 
fruto é apreciado pelo tucano e pelo jacu. Podem ir mais 
longe, dizendo que um tipo de gafanhoto denominado fakuasa 
aprecia as raízes do takisi, ao passo que outra espécie, chamada 
augigo, come as folhas da tifa, as quais - poderiam acrescen
tar - são também apreciadas por um comedor de folhas conhe
cido como kiakekuengi. E assim por diante. 

Contudo, além de conhecer seus nomes e os animais que delas 
se alimentam, os Kuikúro também fazem uso intensivo das 
árvores da flo resta. Milênios de íntima associação e experimen-

tação ensinaram aos Kuikúro as utilizações possíveis da madei
ra, casca, seiva, resina, raízes, ramos, folhas, frutos, sementes, 
etc. de inúmeras árvores. No Quadro 2, ao lado do nome de 
cada árvore, indiquei, com letras codificadas, que tipo de uso 
fazem dela. Esta lista, porém, está longe de ser completa. 
Excetuando-se as 75 espécies representadas nas três áreas de 
teste, não fiz nenhum esforço sistemático para descobrir o 
emprego de cada árvore. E mesmo com relação às citadas, sur
giram mais tarde usos que não haviam sido declarados quando 
indaguei a respeito pela primeira vez.11 Mais ainda, o índio 
que me prestou informações sobre o emprego medicinal das 
árvores no trecho da floresta que delimitei, disse-me que vários 
outros sabiam mais do que ele sobre este assunto. Isto ·me 
leva à convicção de que existem ponderáveis usos suplementa
res para estas árvores. Mesmo assim, a lista fornece uma boa 
idéia do amplo emprego que os índios fazem das grandes 
árvores de sua floresta. 

Os Kuikúro conhecem muito bem as propriedades físicas da 
madeira de todas as árvores. Se não de outra forma, desco
briram-nas ao cortá-las para abrir clareiras para suas roças. 
Conhecem a dureza, peso, resistência, facilidade para entalhe, 
retidão do grão, flexibilidade, resistência à deterioração, etc. 
de todas as árvores, e levam em consideração estas proprieda
des ao fabricarem artefatos com essa matéria-prima. 

Para cada serventia selecionam tipos distintos de madeira. 
Assim, muitas espécies são usadas para a construção de casas, 
embora haja uma tendência a favorecer algumas para o poste 
central, outras para travessões e outras mais para os postes de 
parede e a cobertura. Muitas árvores (mas não todas) são ade
quadas para fazer fogueiras. Conscientemente selecionam as 
adequadas em lugar de pegar o primeiro pedaço de pau seco 
que encontram. Algumas vezes recortam um anel à volta do 
tronco, pela remoção da casca, ou até derrubam uma árvore 
que se saiba ser especialmente boa para lenha, como o iflu/ ou 
kuó, de maneira que seque e esteja pronta para ser usada 
quando necessário. 

Contudo, vários artefatos são confeccionados, habitualmente, 
apenas de um só tipo de madeira. Por exemplo, a vareta afiada 
empregada na cerimônia de furar as orelhas, conhecida como 
tipoflo (ver Basso 1973:65-70) é sempre feita da madeira da 
ana (Genipa americana) . Esta íntima relação entre a árvore e 

11 Quando perguntei a um informante qual o uso dado ao tunufi, res
pondeu-me: "nenhum", contestei-lhe , então, que há vinte anos, os 
Kuikúro me haviam dito que a estaca de cavar era feita de tunufi. Expe
rimentei , desta forma, a rara satisfação do etnólogo que presta informa
ções ao nativo sobre sua própria cultu ra. 



seu uso fez com que certos artefatos recebessem o nome da 
árvore, cuja madeira, casca, resina, etc. é empregada em sua 
elaboração. Assim, o kofi deu seu nome ao pilão, tunufi à 
estaca de cavar, etuni à cobertura pubiana feminina, tafaku 
ao arco, kinti a um tipo de armadilha para peixe, ta ao anel de 
carregar e katuga ao jogo de bola de borracha. 

O uso mais especializado das árvores, porém, é o que envolve 
os medicamentos. Por exemplo, uma infusão da casca do 
kainti é usada para curar a secura dos olhos. Diz-se que a casca 
do itsun/tíkunifiigi reduz as glândulas aumentadas do pescoço. 
E se uma pessoa for atingida por um raio, passa as folhas do 
tanono sobre o corpo para protegê-lo contra uma nova inves
tida. 

Algumas árvores têm emprego limitado. O único uso feito do 
tenifi/unui, por exemplo, é com suas folhas enrolar cigarros, 
enquanto que o único uso mencionado para o netufe é ferver 
suas raízes para com essa beberagem envenar os cachorros. 

Por outro lado, algumas árvores têm uso múltiplo. A lixeira, 
Curatella americana, chamada ugagati pelos Kuikúro, recebeu 
este nome em português em virtude da característica abrasiva 
de suas folhas. Os Kuikúro empregam estas folhas para lixar 
os dentes de seus pentes e para polir o interior das cabaças.12 

A madeira do ugagati, dura e de várias cores, é apreciada para 
o fabrico de bancos. Partes desta árvore têm uso medicinal. 

A madeira do kuó era usada, antigamente, para fazer uma espé
cie de enxada destinada a afofar o solo para o plantio da man
dioca. O kuó era também usad<;> para talhar o cabo do macha
do de pedra. Serve também como lenha, e sua casca produz 
uma chama baixa sobre a qual é possível, sem perigo, aquecer 
as canas para flechas, a fim de endireitá-las. Partes desta árvore 
são usadas medicinalmente, e suas folhas apreciadas pelas mães 
para limpar os traseiros de seus bebês. 

O tafaku, pindaíba (provavelmente Xylopia amazonica), é uma 
das árvores mais comuns na floresta e, para os Kuikúro, das 
mais versáteis. Seu nome é idêntico ao do arco, sugerindo que 
outrora constituía a madeira usual para o fabrico destes, embo
ra tenha deixado de sê-lo.13 Retirada a casca, os troncos retos, 
duros e corrugados do tafaku são apreciados para fazer os 
postes de parede das casas. As ripas colocadas de um a outro 
lado de uma panela grande para apoiar o coador de mandioca 
são, às vezes, feitos desta madeira. O tafaku é também madeira 
apropriada para lenha, não só porque fornece uma chama 

12 
As folhas desta árvore, que ocorre nas regiões mais secas dos trópi

cos americanos, eram, outrora, utilizadas pelos pratelros de Taxco para 
brunir suas jólas. 

quente, ao queimar, e que não se apaga com facilidade, como 
também porque racha facilmente, e por igual, produzindo 
achas longas e retas, ideais para os grandes fogos em forma de 
estrela que os Kuikúro acendem debaixo de suas panelas. De 
tal modo é valioso esse pau como lenha, que um pretendente 
apóia um grande fardo de tafaku contra a casa da provável 
futura sogra, na esperança de obter a filha em casamento. A 
casca externa desta árvore fornece boa embira para amarração, 
sendo muito útil na construção das casas. Suas raízes, casca 
e resina têm amplo emprego medicinal. 

A tifa (possivelmente Ca/ophyllum brasiliense) é uma das mais 
altas árvores da floresta, possuindo tronco grosso, regular e 
ci 1 índrico. Antigamente, os Ku ikúro escavavam-no para fazer 
tambores. Quando aprenderam a fazer pirogas, há alguns anos, 
selecionaram a tifa como a melhor madeira para esse fim. Com 
a casca interna desta árvore preparam um emético. Ao ser 
removida, escorre um 1 íquido adocicado que pode ser bebido. 
Os xamãs usam a resina da tifa para fazer o foti, um disco 
esfregado no corpo do aprendiz como parte de sua iniciação. 

A última árvore cujo emprego mencionarei é o uagi, o jatobá 
(Hymenaea courbari/). A casca desta árvore tem uma polegada 
(2,54cm) de espessura, é dura e uniforme. Antes de aprende
rem a escavar ubás, os Kuikúro retiravam talas grossas, longas, 
sem icil índricas da casca do jatobá com as quais construíam 
suas canoas. Dentro da vagem do fruto do jatobá há uma lanu
gem seca e acastanhada que, embora desdenhada pelos adultos, 
é ocasio.nalmente comida pelas crianças. O jatobá, algumas 
vezes denominado a "resina copal da América do Sul", exuda 
grandes quantidades de resina, que goteja da árvore em glóbu
los e se deposita no chão em· torno de sua base.14 Ao cristali
zar, a resina do uagi adquire brilho. Os Kúikúro dizem que os 
olhos da onça, que faíscam de noite, são feitos desse produto. 
A resina do uagi é empregada tanto medicinalmente quanto 
como cosmético. Além disso, o uagí figura nas lendas da tribo, 

13 Nos tempos atuais, os Kuikúro fazem seus arcos da madeira do 
ipeji e não de tafaku. Dizem, porém, que os melhores são feitos do 
majafi, que é o pau d'arco (Tecoma violacea), uma árvore que atual
mente não cresce nas florestas dos Kuikúro. No entanto, obtêm alguns 
arcos de majafi por troca com os Kamayurá, em cujo habitat viceja esta 
árvore, e. que são especialistas no fabrico de arcos dessa madeira (Oberg 
1953:30-31 ). 

14 Esta resina não se deteriora no chão e é preservada arqueologica
mente. Encontrei pequenos glóbulos dela a dois pés (60,96cm) de pro
fundidade em uma cova de teste. A propósito da resina de jatobá, Mors 
e Rizzini ( 1966:43) afirmam que "a variedade mais procurada está 
meio-fossilizada e deve ser escavada por debaixo das árvores". 
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o que demonstra o papel que as árvores desempenham nas 
crenças sobrenaturais dos Kuikúro. 

AS ÁRVORES E AS CRENÇAS SOBRENATURAIS 

Em tempos pregressos, as árvores eram gente. Um mito Kuikú
ro fala de uma aldeia habitada por "um povo das árvores", 
cujo chefe era Jukuku, uma árvore que, em agosto, dá brilhan
tes flores amarelas. A filha de Jukuku casou-se com Atsiji, o 
morcego, e deu-lhe um filho, chamado Kuantin i, que vem a 
ser um dos principais heróis da cultura Kuikúro. No mito res-

56 pectivo, as árvores têm participação proeminente . Em resumo, 
diz o seguinte: 

Um dia, Kuantini estava na floresta quando, repentinamente, 
viu-se cercado por um bando de onças que queriam devorá-lo. 
Para salvar a vida, prometeu suas duas belas filhas ao chefe das 
onças. Ao voltar para casa, porém, não conseguia tomar a 
decisão de despachar as moças. Assim sendo, concebeu a idéia 
de esculpir mulheres de madeira e enviá-las em seu lugar. Enta
lhou duas imagens femininas, de cada uma de quatro diferentes 
árvores: uengifi, fata, ikú e epingipe. As duas moças talhadas 
em epingipe (uma árvore útil somente como lenha) não adqui
riram vida, mas as outras seis sim. Destas seis moças, somente 
as duas esculpidas em uengifi sobreviveram a jornada à aldeia 
do chefe-onça e tornaram-se suas esposas. A mais velha das 
duas, ltsanitsegu, foi engravidada pela onça e, embora morta 
por sua sogra-onça, deu à luz, postumamente, o sol e a lua. 
A própria ltsanitsegu subiu aos céus, onde hoje é chefe da 
aldeia dos mortos (Carneiro 1977:6). 

Das mais de 200 árvores conhecidas pelos Kuikúro, somente 
quatro são consideradas espíritos (etseke). São elas: uengifi, 
tali, tifa e uagi . Não ficou totalmente claro para mim se uagi 
é um espírito independente, como o são uengifi, tali e tifa, ou 
se ocorre, simplesmente, que o tuguá, o espírito do tufão, resi
de nesta árvore .1 5 

O etseke, ou espírito do uengifi, é reconhecido pelos Kuikúro 
como o chefe da floresta . O uengifi é também a árvore de 
maior importância social e cerimonial. Seu tronco é usado 
para o pilar central e as ombreiras das portas da casa do chefe. 
Além disso, quando morre um chefe, constrói-se uma cerca 

15 Alguns informantes pareciam dizer que havia outra árvore, t inonini, 
"um tipo de jatobá escuro" (possivelmente amarante ou pau-roxo, 
Peltogyne confeitiflora), que vinha a ser também um espfrito. Outros 
indicaram que o "tinonifii" não era uma árvore, mas sim outro nome 
para o espírito tuguá. Devido a esta incerteza, não lnclu reste nome na 
Tabela 2. 

baixa demarcando sua sepultura na praça, e os troncos utiliza
dos para isto são de uengifi. Anos após a morte do chefe (ou 
de algum membro da linha do chefe), ao realizar-se a festa dos 
mortos para celebrá-lo, usa-se um tronco de uengifi para o 
poste memorial. 

Além dos etseke das árvores individuais, a floresta abriga vários 
outros espíritos que não são árvores. Um deles é afasa, represen
tado com uma máscara de cabaça cobrindo o rosto, considerado 
dono da mata. Uma vez que tantos etseke vivem na floresta, 
ela oferece certo perigo. A simples visão de um espírito, por 
quem quer que não seja xamã, causa doença grave, ou até 
mesmo a morte. Assim, ao ficar inexplicavelmente doente 
após minha expedição de contagem de folhas, os Kuikúro se 
convenceram que isso se devia à influência maléfica de espíri
tos da floresta. 

Apesar da crença dos Kuikúro de que perigosos etseke habitam 
a mata, seria incorreto dizer que a temem. Não hesitam em 
atravessá-la a pé, ou em derrubar qualquer árvore que nela 
cresça, inclusive as quatro consideradas espíritos. Tampouco 
praticam qualquer exorcização destes espíritos quando suas 
árvores são abatidas. O sentimento mais próximo à apreensão 
que percebi em relação ao corte de uma árvore (além do perigo 
físico de ser atingido por ela) foi a crença de que, abatido um 
tunufi, o pai deve besuntar o corpo do filho com uma poção 
de suas folhas aromáticas, uma vez que o ato de abater uma 
árvore pode causar danos a uma criança. 

CONCLUSÃO 
Apenas recentemente, o tema da relação de uma tribo com as 
árvores que a rodeiam começa a ser cuidadosamente explora
do. i: um tema fascinante que merece ser estudado com afinco. 
A importância geral do meio ambiente da floresta úmida para 
os índios amazônicos foi há muito reconhecida e aceita. Agora, 
precisamos examinar esta relação em profundidade, a fim de 
revelar as sutilezas do processo em atuação. Não somente o 
resultado de tal estudo será, em si mesmo, expressivo, como 
também, certamente, alargará nossos conhecimentos sobre 
outros aspectos da vida dos índios da Amazônia. 

Traduzido do original em inglês por Helolsa Gonçalves Barbosa 
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