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Apresentação 

lndios extraindo pau-brasil. Apud André 
Thevet 1575 . 

A SUMA ETNOLÓGICA BRASILEIRA, editando em portu
guês e atualizando alguns dos artigos mais permanentes e in
substituíveis do HANDBOOK OF SOUTH AMERICAN 
INDIANS (1945-1950), coloca ao alcance da comunidade 
cientifica e universitária uma compilação inestimável de 
documentos, análises e interpretações sobre uma das matrizes 
formadoras da nacionalidade. Tais são as matérias que conden
sam fontes históricas, que vêm desde a Conquista, sobre tribos 
extintas, em processo de aculturação e as sobreviventes ainda 
isoladas; os estudos comparativos de cultura material e arte 
indígena; os usos e costumes como a guerra, o xamanismo, o 
conceito de propriedade, a organização social e outros; a extra
ordinária variação lingüfstica; os achados arqueológicos de cul
turas pré-colombianas; e, sobretudo, o profundo conhecimento 
indlgena da natureza, objeto deste livro. 

Neste primeiro volume da SUMA reunimos artigos clássicos 
publicados nos volumes V e VI do HSAI devidos a autores 
consagrados como C. Lévi-Strauss, Carl Sauer, A. Métraux, 
John Cooper e Raymond Gilmore, ao lado de estudos novos 
que representam uma contribuição ímpar ao campo da etno
biologia - etnopedologia, etnoagronomia, etnobotânica, etno
zoologia e etnoecologia - , produzidos por especialistas brasi
leiros e estrangeiros. 

Com a brutal destruição das culturas indígenas e da própria 
natureza, sem um registro adequado, todo um gigantesco 
acervo de experiências milenares e de espécies vegetais e 
animais perdeu-se irremediavelmente. S6 nas últimas décadas 
deu-se início ao estudo sistemático da etnobotânica e da etno
zoologia, ciências que registram e analisam a utilização da 
flora e da fauna nativa e domesticada por parte dos aborígines. 
Trata-se de um imenso campo de investigação ainda inexplora
do. Neste sentido, o presente volume almeja ser, antes de tudo, 
um brado de alerta para salvar as tribos, o seu saber e as suas 
terras, as quais, pela racionalidade da exploração de que são 
objeto, constituem reservas naturais quase intocadas. 
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lg(Jalmente revelador de uma sabedoria ecológica insuspeitada 
é o manejo de ecossistemas efetuado pelos nossos silv/colas. 
Ou seja, a alteração do meio ambiente para o desenvolvimento 
de plantas e animais úteis ao homem. Esse remanejamento não 
implica - como no caso da ação dos chamados povos cul tos -
a perda da complexidade e do equilíbrio biológico natural 
pela extinção ou dim inuição da diversidade de espécies. Pelo 
contrário, trata-se, como veremos, da reprodução artificial 
dessa heterogeneidade, que garante a preservação do ecossis
tema. Até mesmo o solo é construído, pela adição de matéria 
orgânica, segundo constatam estudos recentes sobre as " terras 
pretas dos índios da Amazónia". 

Como contraste, o que se observa no manejo da floresta, por 
parte dos civilizados, é a remoção total da vegetação a trator, 
o nivelamento e revolvimento do solo, determinando a erosão 
e a perda de nutrientes; a plantação monocultora em grandes 
extensões de terra, sustentada mediante elevados investimentos 
em energia e inseticidas para conter pragas e ervas daninhas. 
Trata-se de um manejo que contraria os processos naturais, em 
ambiente de floresta tropical úmida, porque elimina os elemen
tos dos quais depende a vida: a água, as árvores e, em canse· 
qüência, o equilfbrio entre flora, fauna, insolação, pluviosidade. 
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Este volume visa não apenas documentar os conhecimentos 
etnobiológicos de algumas tribos indígenas brasileiras, mas 
simultaneamente mostrar em que medida suas fórmulas de 
adaptação aos trópicos se aplicam ao manejo de recursos natu
rais e à reconstrução de áreas destruídas. Só assim poderemos 
traçar uma política adequada à conservação do rico patrimônio 
natural que os f ndios nos legaram. 

As alterações ambientais procedidas milenarmente pelos abor/
gines americanos parecem ter sido pouco profundas. A ação 
predatória e esbanjadora de recursos por parte dos civilizados 
é que degradou os habitats. No presente momento, com a 
exploração irracional da floresta amazêJnica, esta pujante co
bertura vegetal parece fadada a desaparecer em pouco tempo 

e, com ela, uma riqueza biológica praticamente desconhecida. 
Até hoje, só as populações indígenas identificaram esses recur
sos e, concomitantemente, desenvolveram m étodos adequados 
à sua utilização humana. Cabe-nos aprender a lição antes que 
se repita o crime perpetrado contra a mata atlântica, que, redu
z ida a cinco por cento da que ex istia na época da Conquista, 
vive seus derradeiros dias. 

Darcy Ribeiro 
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