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INTRODUÇAO 

,,.,.• 

.Diferentemente dos demais colegas que foram convid~dos a contribuir 
1 .•.. 

com artigos para este volume, n~o vou efetuar nas pàginas que me 

couber ,:iln ~ uma revis~o exaustiva do conhecemos ssob r e a 
. 

sociodiversidade tradicional amazônica. Mesmo porque o esfor;o gerido 
' 
1 

1 

~ 

por ~lguns_ autores na 
k 

l!tltima dêcada 
' 

resultou em slnteses bastante 

abradentes sobre 'adaptai~º da~ popula~~es nativas da Amazônia, tanto 
t 

em ~glés, quanto em portugu~s, entre quais destacaria Vickers & 
\{ - ' 

Ham,fs ( 1 '::.183) , •. 
em ~spe,: i i:\l 

Spc,nsel ( 1 '386), Posey & Balêe(1989), Neves(1989,1991), e 

MoranC1990,1991a,1991b). Vou utilizA-las com um propbsito 
~ - 

mais filosbfico do.que empirista. Minha inten~~o nas prbximas pAginasi 

~~~ê demonstrar e orno a pesquisa em Antrc,pc,lc•gia E,:c,li!.tgica, Antropologia 
·)'li( 

Biol6gica, Arqueologia Processual e Etnoecologia, principalmente a 

-·~ /?esenvol vida nas l!tl t ime.~S duas dêc adas, demonstrou uma vincul a~~o: 

incontestAver entre sociodiversidade e bic,diversidade. Embora-' 

exemplos de~sa vinculai~º tenham sido g•tados pelas mesmas linhas de 

pesquisas em todo o mundo, vou construir minha a~gumentai~º com base 

' ) nos resultados alcan~ados para a regi~o Amazónica, primeiro porque 
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este volume trata da Amazônia e segundo porque~ e~atamente nela que 

nossa esp~cie ainda se organiza so~i~lmente de formas mais diversas, 

ainda que pouca gente tenha consciência disso. 

Mesmo o cidad~o menos avisado impressiona-se pelo n!vel de 

conscientizai~º que a populaç~o planetària, e em especial a do 

Primeiro Mundo, desenvolveu nos ~ltimos cinco anos sobre a necessidade 

da conservai~º dos recursos naturais da Terra, em especial os de 
í'. 

origem biol~gica. Como esta consciência preservasionista ocorreu pelo 

manos cinco sêculos apba a implantaç~o de um modelo polltico-econômico 

mundial pouco propenso a agregar a suas matrizes de decis~es a 

sobrevivência da esp~cie a longo prazo, nada mais razo•vel do que ela 

ter se concentrado, hoje em dia, sobre as Florestas Tropicais, ~ltimo 

reduto significativo de biodiversidade(Myers,1988). ,, 

Decepciona-me, no entanto, que a p6pula~~o planetària ainda n~o tenha 

se dado conta da imensa perda de sociodiversidade que a humanidade vem 

padecendo tamb~m nos 6ltimos cinco sêculos. As popula~Oes nativas e/ou 

tradicionais, sobretudo as localizadas em palses do Terceiro Mundo, 

tem sido apenas marginalmente defendidas, seja por aqueles que 

encontram uma raz~o êtica intrinsecamente ligada A sobrevivência de 

organiza,;:tles s,oc iais diferentes das suas pr ép r ias, seja por aqueles 

que v~m na manuten~~o dessas popula~~es uma garantia da preservaf~O de 

territ~rios florestados e consequentemente de imensos bancos de 

biodiversidade(Wright.1988). Sem de nenhuma maneira contestar a 

validade de qualquer um desses eixos de defesa da sobrevivência 

cultural, vou tentar demonstrar que a importância da manuten~~o da 
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sociodiversidade humana no planeta ê muito mais complexa do que os 

fatores JA reunidos por ambas as linhas de defesa. Nas pAginas que se 

seguem vou_ tentar demonstrar, atravês de alguns exemplos amazônicos, 

duas premissas que me parecem capitais nesse contexto: primeiram,nte, 

a de que a rela~~º entre biodiversidade e sociodiversidade ultrapassa 
' i 

a mera rela-;~o "protegendo uma, protegemos a outra" e segundo, a de 

que a manuteni~O da sociodiversidade humana al~m de atender a ~tica 

ligada~ auto-determina~~º dos povos, atende tambêm A ~t í c a da 
r. 

sobrevivência da esp~~ie. 

Antes que seja acusado por colegas ligados ~ antropologia das 

representaç~es sociais(que me permito denominar de "antropologia da 

pens~e") de estar construindo minha ~dvocacia com base num 

"materialismo vulgar'', quero adiantar que este ê propositalmente um 

! 
artigo materialista. do que de melhor o neo- 

evolucionismo produziu nos l!lltimos anos. na Antropologia para 

demonstrar raz~es pràticas atravês das quais chefes de Estados, 

r" autoridades responsAveis por assuntos estratêgicos, organiza~~es 

internacionais oficiais e n~o-governamentais , possam compreender a 

sociodiversidade humana como f~tor de riqueza(nacional e mundial), 

dando a ela o mesmo destaque que algumas pollticas nacionais mais 

esclarecidas e 
' 

alguns protocolos internacionais vém dando 

biodiversidade. 

Nesse sentido, vou concentrar minha argumenta~~º sobre 

sociodiversidade e biodiversidade em torno de quatro eixos principais. 

Primeiramente, vou demonstrar como formas diferentes de organiza~~º 
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social podem ter surgido como uma resposta direta~ biodiversidade. Em 

outras palavras, vou, através de dois exemplos amazônicos, demonstrar 

e omo formas de organiza,;~c, social podem ser geradas como respostas a 

caractertsticas ambientais e que portanto podem ser interpretadas como 

. 
'- 

solu;~es encontradas pelas popula~ôes humanas para contornar fatores 

naturais limitantes ou para explorar possibilidades tambêm 

apresentadas pelo ambiente natural. Nesse contexto, vou explorar, 

especificamente, as adapta~ôes humanas As bacias de Aguas pretas do 

noroeste amazónico e As regi~es de transiç~o entre savana e floresta 
. 
tropical do sul da regi~o. 

Em seguida vou tentar demonstiar como diferentes formas de organizaç~o 

social podem provocar mudan;as na biodiversidade original de uma 

·paisagem. Para tanto vou me valer de dois exemplos J& bastante .. 
discutidos na literatura antropol~gica internacional, mas cujas 

implicaçôes ~ltimas ainda n~o foram propriamente analisadas em 

profundidade pelos especialistas. Tratam-se do conceito de ''floresta 

/"> cut bur at " e da c r í ac ão de ilhas de flcirestas antrcipogénicas por parte 

de grupos indlgenas amazônicos. 

Minha terceira tarefa serA a de demonstrar como formas distintas de 

organiza;~o soçial podem revelar padr~es de diversidade biolbgica 

distintas daquelas apreendidas pela ciéncia oc~dental, acelerando 

nossa capacidade de descobrir diversidade onde, a primeira vista, tudo 

parece homogêneo; e encurtando nossa tarefa de transformar a 

biodiversidade naturalmente disponlvel em beneflcio da humanidade. 

Aqui, meu material emplrico repousarà sobre os estudos etnobiolbgicos 
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efetuados entre os lndios Kayapb e algumas observa;~es etnoecol6gicas 

' 

efetuadas entre grupos de caboclos da Amazônia. 

Meu quarto, ~ltimo e talvez mais diflcil intente,, serà o de 

demonstrar, tambêm com base numa empiria amazónica, como a prbpria 

biodiversidade humana estA intrinsecamente ligada ~s suas formas de 

organizai~º social. Dito de uma outra maneira, compreender a 

diversidade bioll!:igici\ atual do Homo sapiens sapiens requer uma 

compreens~o detalhada de como a esp~cie se organizou socialmente no 

passado. Elegl os resultados. dos trabalhos de gen~tica de popula~Oes 

humanas desenvolvidas durante as dêcadas de 60 e 70 entre algumas 

tribos amazônicas como o material de. base para tal discuss~o. 

,. 
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BIODIVERSIDADE PRODUZ SOCIODIVERSIDADE 

O maior ecossistema de l:\guas pretas da Amazônia b f or mado pelas 

bacias dos Rios Negro, Vaupês e Icana, no noroeste da regi~o e 

est& entre os mais pobres do planeta. Seus solos s~o muito pobres 

em nutrientes, dc,minados também sendo palos 

conhecidos na literatura como solos de areia branca. A vegetac~o 

é extremamente xeromorfizada• sendo que em algumas hreas chegam a 

lembrai-- caatingas nordeste semi-!lrido do as do 

brasileiroCMoran,1991a). chegaram primeiros e r on i s t as Os 

denominA-los de rios de fome. 

A ocup~c~o humana nessas regi~es desafia atê mesmo socie~ades com 

altlssima e l ab or ac ão tecnoli!tgica, ,j! que s~o muitc,s os fator-es 

limitantes ao~estabelecimento humano ali presentes(Hill & Moran, 

1983). Entre eles, podem ser destacados os seguintes: baixlssima 

disponibilidade de nutrientes nas Aguas e no solo<oligotrofia>; 

estyesse hidrol6ligo provocado pela alternância entre periodos de 

en,:hentes e per!odos secc,s; resoluc~o õp b í c a extremamente pobre 

das l:lguas dos r ios; produtividade de biomassa vegetal e animal 

extremamente baixa; alta frequência de plantas com compostos 

secundArios t6xicos; ciclo de nutrientes muito fechado e 
1 

combinac~o de dominancia e endemismo na vegetac~o. 

A vegetac~o na regi~o varia da "bana", tamb~m conhecida como 

caatinga. ou campina b a í xe , atê a floresta de terra-firme, 

passando pelas caatingas baixa e alta<Clark ~ Uhl,1987). Cada um 

desses compartimentos apyesenta n!veis de pYodutividade primAria 

--------~! 



progressivos. A bic,massa da caatinga alta, por exemplo, ê duas 

vezes maior que a da bana(Moran,1991a). Alguns segmentos das 

margens dos rios s~o constitui dos por terrenos baixos, 

inundAveis, sujeitos a enchentes sazonais. Estas ~reas inundlveis 

sâ'o conhecidas como igap~s e nelas s~o encontradas um grande 

n~mero de ~rvores que provém flores, frutos e sementes dos quais 

, os peixes podem se alimentar. A extens~o das matas de igapb varia 

de rio para rio, conforme salientou Chernella(1986b). 

As caatingas assentam-se sobre areias quartziticas hidrom~rficas, 

pobres em nitrogénio e fbsforo. Apresentam baixa diversidade de 

espécies e alto grau de endemismo, al~m de uma forte tendência A 

dominância, fenômeno este raro nos ecossistemas 

amazônicos(Anderson, 1981; Kl inge, 1978). Também de forma diversa 

das demais formacbes vegetais da Amazônia, as caatingas 

apresentam uma enorme porcentagem de sua biomassa vegetal 

cone entrada nas r at z es (34 a 87'Y. contra 20%) (Hil 1 & Moran, 19S3s 

Moran,19':Ha). Em consequéncia da baix!lssima disponibilidade de 

biomassa vegetal palatAvel, a fauna de heb!lvoros ~ extremamente 

reduzida(Janzen,1974). A disponibilidade de proteina animal 

disponlvel no sistema torna-se ainda mais critica, se levarmos em 

considerac~o a acentuada oligotrofia das àguas 

I 
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A floresta de terra-firme, que sucede a caatinga no sentido rio- 

inter í or , apesar de apresentar uma diversidade flor I st ica tl'o 

grande quanto a de outras florestas de terra-firme da Amazônia, 

apresenta seus ciclos muito mais voltados para~ conservac~o de 

nutrientes do que para a produc~o de biomassa disponivel para o 

,,, sustento de herblvoros e de comunidades hurnanas<Herrera et 

r 

,, { ,, 
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. ~ al., 1978; Jordan, 1982). Embora de maneira menos acentuada que a 

caatinga, aqui também hA uma grande e onc ene r ec ao de biomassa 

vegetal abaixo do solo. A Area basal das Arvores da floresta de 

terra firme das bacias de àgua preta ê significativamente menor 

do que a de outras flc•Yestas amazônicas de interfll.1vios, assim 

como o tamanho de suas copas(Uhl & Murphy,1981). 

Todos esses fatores colocam grandes obstAculos ~ explorac~o 

dessas !lreas pelo homem, tanto no que se refere A cafa, coleta e 

pesca, quanto no que se refere~ pr-Atica agrlcola. Basta dizer, 

por exemplo, que dependendo do tamanho da ~rea aberta para 

cultivo e- do tempo de cultivo nela praticado, podem ser 

·necess&rios atê 100 anos para que uma parcela deflorestada volte 

a seY completamente recolonizada(Uhl,1983). 

Estudos etnogYAficc,s efetuados por vArios autores nas tlltimas. 

duas d~cadas demonstraram que, apesar do noroeste amazónico 
' 

constituir-se uma importante Area de reft.tg io para grupos 

indlgenas culturalmente distintos, seus fatores ecol t.g i_cos 

limitantes levaram a adoc~o de estr-atêgias de subsistência e de 

foYmas de organiiac~o social muito convergentes entre os gyupos 

I 
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ali existentes como forma de viabilizar sua continuidade num 

,,,1 
ambiente oligrotrifico por excelência(Moran,1991a). 

A eficiência da plasticidade social em resposta A oligotrofía 

.. dessas bacias de Aguas pretas tor~a-se evidente quando se observa . ~. ' · .. 

· ·· que o status nutricional da pc,pulac~o indlgena ali estabelecida 

n~o se mostra inferior ao de populac~es tv-ibais amazônicas que 

habitam ambientes naturalmente mais produtivos(Dufour,1983). 

Mor an (19'31a) resumiu da seguinte forma as principais 

caracterlsticas do sistema de subsistência das populêc~es nativa• 

ali estabelecidas. As pr!lticas agrlcolas est~o quase que 

restritas ac, cultivo de coivara da mand í cc a brava. As àreas 

ro,=adas s~o em geral pequenas, entre 0.5 e 2.0 hectaYes, para 

f ac I l Lb ar a ye~ener-ac~o da vegetac~o cr í ç í na í , quando os campos 
t 

de cultivo s~o abandonados. O manejo adequado das Areas 

cultivadas ê essencial para a permanência da populac~o indlgena a 

longo prazo na Yegi~o, J~ que somente 20X das terras s~o 

cultivAveis. Chernella(1986a) registrou cerca de 137 diferentes 

cultivares de mandioca brava em somente quatro aldeias Tukano do 

Rio Vaupl!s. O predomln i o quase que completo da mandioca brava 

sobYe outros cultivares pode ser explicado tanto pela capacidade 

da espêcie çle desenvolver-se em solos muito pobres, quanto por 

car-acter 1st icas a ap r o x imam da vegetac~o fisiol~gicas que 

original da regi~o, como por exemplo a toxicidade de suas folhas .. ' 
'' . 

que impede a predac~o poY parte de herblvoros. Apesar da 

super ioY' idade agrtcola da mandioca brava quando comparada com 

outYas plantas cultivadas, a pYodutividade das rocas de mandioca 
) 
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JO 
praticadas nas bacias de .lguas pYetas do noroeste amazOni.co ê 

quase a metade da média da produtividade mundial e cerca de um 

terco da. produtividade brasileira(Moran,1991a). Esta baixa 

produtividade cc•mpensada pelos ind'lgenas locais pelo 

apyoveitamente da camada imediatamente abaixo da casca, 

normalmente descartada em outyas Areas da AmazOnia(Dufour,1983). 

:·. A importanc ia do tubérculo na economia local torna-se evidente 

quando se observa que entre os lndios Tukano, da Colombia, 

Dufour(1983) demonstrou que 70% da energia consumida vem de 

pYodutos derivados da mandioca brava. A contribuic~o da mandioca 

no consumo di&rio de energia por parte dos Wanêno, estudados por 

·chernella(1986a) chega a atingir 90%. 

Uma vez que a mandioca apresenta um conte~do de proteína vegetal 

muito baixo, as populacees locais s~o forcadas a complementaY sua 

dieta com base na caca, pesca, cc,leta e captura de insetos de 

alto valoy protéico. Mas como fazé-lo mum ambiente t~o limitado 

em produtividade secund&ria? A caca s~ desempenha um papel 

·importante na regi~o paY.a os grupos que ocupam as àreas de terra- 

firme, distantes das margens dos rios. Para tanto, os Makb, por 

, r ••. 
',-1.,J :' exemplo, s~o forcados a exploYar um imenso teYritbrio de caca, JA 

/• •. ,, 
que a biomassa animal disponlvel ê mui to baixa. Al êm d is&o, a 

... · opt imizac~o 1dessa 
atividade s6 ê al cancada As custas de uma 

' 
~tomizac~o das aldeias em acampamentos de caca de no mAximo duas 

familias, o que aumenta a efici@ncia de procura de presas(Moran, 
1 

.. 
1991a). A pesca desempenha um papel muito mais importante do que 

à caca na regi~o, apesar da produtividade pesqueira dos rios de 

&guas pretas estar entre as mais baixas do mundo. Durante muito 
I 

'' 



Ji. 
'. •'• tempo pensou-se que a reduzida pr cdub í v í dacíe pesqueira dessas 

Aguas estivesse ligada A presenca de uma fauna ictiolbgica pouco 

expressiva. Goulding et al.(1988) demonstraram que na verdada a 

ictiofauna desses rios~ extremàmente diversificada, chegando a 

,•'•, 700 esp~cies de peixes. Dessa baixa pr-odutividade 

·,\: :·i~: .. , · pesqueira dessas Aguas deve-se a quase total ausénc ia de peixes 
J, • '1 ~ ,1 'i. ~· r: :·, 1::/:, 

1 ... ···:<·::.·1r .. de grande porte e n~o propriamente A ausência de peixes. O 
j'/"-',, ,'; ·,1'1 

sucesso da pesca na regi~o depende basicamente de dois fatores, 
···r:· ... 

:• •• 1 intrinsecamente 1 igados entre si s um refina.do conhecimento do 

compoYtamento repr-odut i vo e do deslocamento dêi\s espbc iea al l 

presentes durante os ciclos hidrol6gicos e do controle dos 

segmentos mais produtivos ao longo dos cursos d&gua. 

,· Cher:nel 1 a ( 1 '386b) demonstrou, pOY exemplo, que 80% da 

produtividade pesqueira do rio Vaupês est~ ligada ~s cachoeiras e· .. · 
j I , 

'. ,,,, igapt!ls. De qualquer forma, í mpor b ãnc ia econômica do pescado ·.·.'. 
• 1' ( :1_ ... 

'('. 

para os grupos indtgenas r ibeir- inhos torna-se evidente com a 

constatac~o de que o peixe estA presente em 78 a 88% das·: .. ··· 

refeice:fes. O consumo de insetos representa também importante 

,' 

fonte de pr,:iteinas para a popu l ac ao local, principalmente em 

perlodos de escassez de caca e de pesca(Dufour,1987) • 

• 

í' 

1 
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Estudos etnogr~ficos reali2ados em diversas bacias de Aguas 

pretas do noroeste amazônico, tanto no Brasil, quanto na Colômbia 

e Venezuela, demonstraram que a sc,br ev i v~nc ia dos gr-upos 

indlgenas ali pr-esentes em condicôes nutricionais comparAveis a 

de tan~as amazônicas mais produtivas n~o se deu somente pelo 

desenvolvimento de um conhecimento detalhado das fontes 

alimentares di spon í va í s naquele ambiente ol igotd::ifico, nem 

tampouco sb pelo desenvolvimento de tecnologias apropriadas para 

a explorac~o optimizante dos poucos recursos ali disponlveis. A 

viabilizac~o da vid~ tribal na regi~o envolveu t .unb&tm o 

estabelecimento de um í n b r Lc ado sistema de regulac~o social, 

absolutamente h í e r e r qu í z ado , definido e legitimad,:, pela p r óp r I a 

mitologia dos grupos envolvidos. 

Os estudos raal izados por Chernella(1'382, 1985, 1'386a,b, 1989) na 

Bacia do Rio Vaup~s demonstraram uma intricada rede de trocas da 

Itens a l imentar-es tanto entn~ os 'indios da famll ia 1 ingulstica 

Tukano(pescadores e agricultores ribeirinhos sedentlrios), quanto 

entre estes e os Maku, cacadores nômades que ocupam os 

interfll!tvios e praticam uma horticultura muito rudimentar. As 

trocas, envolvendo relacbes inter grupos separados por centenas 

de quilômetros, all?m de incluiYem 5.tens alimentares diretamente 

1 
consumlveis, incluem, tamb~m, a troca de cultivares de mandioca e 

de outras espécies de importancia agr-lcola. 

Essas trocas n~o ocorrem, entretanto, de maneira aleat6ria. Vou 

examinar, aqui, somente alguns dos aspectos de or q an Lz ac êto e 

J 
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.regulac~o social mais consplcuos que sejam capitais para a 

.argument~c~o centr~l deste artigo. 

Primeiramente, ~ digno de nota o fato de que os casamentos entre 

os Tukano caracterizam-se por uma exclusiva exogamia entre grupos 

com línguas distintas, o que favore o est~belecimento de um amplo 

complexo social pan-Vaupesiano que por sua vez f ac ili ta a 

circulac~o de Itens ~limentares complementares por uma Area 

geogrAfica de gr~nde extens~o. S~o cerca de 10.000 !ndios 

integrados numa Area de 750 mil quilômetl'OS qu.adr adc s , Este 

sistema de circulac~o ~ facilitado por uma fl'equência muito alta 

de vi si tas entre gr Ltpos relacionados p or parentescos afim. A 

residência pós-matrimonial ê virilocal, cabendo ãs mulheres, 

quando de visita eis suas aldeias originais, obse r v ar o cultivo 

dos hospedeirós, selecionar novas variedades de mandioca, e 

trazer r amas (mudas) das mesmas p ar a suas novas aldeias. Estas 

ramas s~o distribuidas na nova ~ldeia entre outras mulheres qua, 

por seu turno, comprometem-se a fornecei' 4 doadora mudas de novos 

cultivares que pc,r ven e ur e vierem a localizar em suas aldeias 

originais, quando de alguma visita, e socorrer a doadora no caso 

de sua colhei r a pessoal se per der no futuro. Chernel la ( l S86a) 

observou, numa aldeia Tukano especifica que este sistema promoveu 

a intrciduc~o de cultivares de mandioca provindos de outras 

aldeias distantes atê 685km por via fluvial. A c í r c u l ac ão de 

recursos se d! entre os grupos ligados por parentesco afim 

atrav~s de uma rede de trocas denominada po'oa que regula 

principalmente a d í s b r t u í c ão de peixes e frutas. Os pagamentos 

podem diferir em esp~cie, mas davem tel' valor equivalente, sendo 

·:\: \<>~!.' 
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<., ··· 'o doador que estabelece o p r az o de pagamento. O atendimento a uma 

ttdlvida" est~belecida num po'oa ê razro para que um grupo local 

colha e estoque excedentes por at~ dois meses, transportando-os 

por dias seguidos atê o momento aprazado para a doac~o. 

Dentro de cada grupo lingulstico ou tribo, as aldeias se 

organizam por sibs, unidades locais menores, que s~o grupos 

localizados de agnatas. · Chernella(1986b), estudando 

meticulosamente os lndios de lingua Wan~na<um grupo linguistico 

da famll ia Tukano, assentado cc,ntiguamente no mhdii:i Vaup~s, c om 

cerca de 1500 integrantes, distribuidos em 10 povoados, distantes 

entre si 3 a 24km por via fluvial), verificou que estes 

classificam seus grupc,s locais em sibs de alta e baixa 

hierarquia, cabendo aos primeiros o controle dos segmentos mais 

produtivos doé rios(corredeiras e igapbs) e aos ~ltimos os 

segmentos menos produtivos. De tal forma que a hierarquizac~o dos 

sibs ao longo dos rios est~ diretamente associada com o controle 

territorial dos r ec ur so s pesqueiros. O casamento ex.ogamico s6 

pode ocorrer entre sibs com hierarquias eqLtivalentes dentro de 

seus respectivos grupos lingulticos, como maneira de n~o atomizar 

o controle dos-recursos pesqueiros. 

A h í er ar qu í a ac ão dos sibs e seu consequente acesso diferencial 
' 

aos recursos pesqueiros encontra respaldo na mit9logia local. "De 

ac or-cío c c.m a ideologia Wanâna, os sibs se distribuem ao longo do 

rio na ordem em que emergiram do corpo de uma cobra-canoa -sucuri 

ancestral- voltada a jusante. Segundo essa tradic'à\,:,, o s grupos 

senior- emergiram da cabeca da serpente e os Junior, da cauda. 

,I 
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acesso efetivo ac•s YecuYsos. Cc•mparada. e cm AYeas naturalmente 

mais produtivas, a pobreza das bacias de ~guas pretas parece ter 

selecionado um nlvel de integrac~o dificilmente observAvel entre 

gn.1pc,s ind!genas amazônicos, integracito esta p r omov í d a por um 

complexo padr~o de exogamia lingulstica, multilingualismo e 

distribuic~o de !tens alimentares(Moran,1991a). 

O modelo descrito por J. Chernella para o Vaupês pode ser 

estendido a outras bacias de ~guas pretas do noroeste amazônico, 

tais como o Rio !cana e o pr õpr io Ric• Negro e para outras 

familias lingulsticas al~rn dos Tukano, como por exemplo os 

Arawak(ver os trabalhos de Hill,1984,1989 e Goldman,1963). 

Os grupc•s Gé a.ssentadc,s nas savanas do extremo sul da reg i~o 

amazónica e em regi~es de transic~o entre a floresta tropical e 
1 

os cerrados constituem-se, ao meu ver,ao lado dos grupos 

indlgenas das bacias de Aguas pretas, .JA e~:aminadc•s, um dos 

melhores exemplos de como a diversidade ecol~gica pode induzir a 

c cn s c i tuic~o de formas e:r;tremamente el aborê:\das de c,rgani:.:ac~o 

soe: ial . 

As savanas de terra-firme, ou cerrados c omo s~o denc,minados no 

Brasil, oc or r em nê:\ Amazônia de maneira significativa no sul de 
1 

Rondônia e norte do Mato Grosso, em Roraima, mas principalmente 

no sul da regi~o, no m~dio e alto Toc errb í n a , Araguaia, Xing~, 

Ir ir i e Tapaj,!,s (Pires & F'r ance, 1985). Generalizam-se em di r ec~o 

ao sul, formando com os cerrados do Brasil Central um contlnuo de 

paisagens mais abertas que as florestas trc•picais. Hh indlcios 

paleobotênicos de que os cerrados, no passado, durante fases mais 

... ..__ ..• -----.-·---·--------- 
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secas do Pleistoceno, c ob r iYam grande parte do que hoje na 

Ama~Onia b dominado pel~s florestas(Ab'Saber,1982). 

Os c er r adoa senso lato apresent~m nlv~is progressivos de 

adensamento de espêcies lenhosas, variando do e ampc, suJ o, 

paisagem dominada exclusivamente por gramlneas, ao ceFrad~o, este 

~ltimo quase que indistinguivel morfologicamente de uma mata 

fechada. As espêc ies lenhosas s~o geralmente bah:as, suas folhas 

sao coriAceas e seus troncos e galhos s~o geralmente tortuosos. 

Caracterlstica comum dos c er r ado s b a existência, c::\i::i lc•ngo dos 

rios, de matas galerias com larguras v,riAveis(Eiten, 1 '372; 

Goodland 8( Ferri,1'379). A existência dessas matas ciliares ê 

viabilizada pela afloramento ao longo dos cursos dAgua de 

sedimentos bas~lticos, superiores em termos de sua capacidade de 

suporte quand& comparados com os latossolos adJacentesCGoodland & 

F' er r i , 1 979) 

Climaticamente, os cerrados est~o localizados em regiees com dois 

peYlodc,s bem distintc,s: seis meses de chuvas e seis meses de 

estiagem ou seca. 

Os solos deis c er r adoa s:l:to extremamente Ac idos, apresentam uma 

grande saturac~o de alumlnio e b a í x ã a s í mo teoF de H:isforo. Por 

tais razt\es, a agricultura no cerrado si!• pode ser pYaticada As 

expensas de uma eficiente correc~o por aditivos qulmicos. Apesar 

de tais limitac~es, esses solos apresentam excelente dr~nagem. A 

escassez de l\gLta nas camadas mais superficiais do sso l o , d'llrante a. 

estacão seca, ~ compensada pela presenca, na vegetac~o, de ralzes 

muito lc::ongas que s?:to capazes de obteY a umidade ne,:es~;,&ria nas 

-----~--- _. ------- __ .. - .... ~-- 
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camadas mais pr-ofundas dos latossolos que as. subjazem(Goodland 

Fer r í , 1'37'3). 

Mor an ( 19'30a) resumiu da seguinte manei r e as presst,es ambientais 

exercidas por estes ecossistemas sobre o estabelecimento humano: 

ciclos acentuados de precipitac~o e estiagem, limitac~es qulmicas 

dos solos, presenca de numerosos ecotonos muito dispersos e menor 

produtividade da pesca. 

Os gr Ltpos indlgenas estabelecidos nesses ecossistemas 

aparentemente superar-am tais limitact',Hs as1sc,ciando uma atividade 

agrlcc,la restrita As matas galerias a um c omp l e xo sistema de 

captac~o de recursos naturais atrav~s de frequentes incurs~es de 

caca e cc,leta(11trekkingº) pen· grandes territi!,rios. A caca ê 

especialmente produtiva n~o em decorrência de uma biomassa animal . 
elevada, mas sobretudo pela excelente visibilidade proporcionada 

p e l o s ambientes savânicos e pela existencia, neles, de espécies 

gregArias de grande p or te, o que aumenta o retorno das 

r> empreitadas(Moran,1990a). A possibilidade de atirar fogo no 

cerrado como ·f c,r ma de concentrar presas tambkm aumenta 

significativamente o sucesso da caca nesses ecossistemas. 

Att? a metade deste stl!culo, em decorrência da falta de estulos 

' etn,:,grltficos mais apur adces , c,s grupos indlgenas das savanas do 

sul da Amazónia e do Brasil Central eram considerados como 

c ec ador es nômades(Steward, 1949). Desde os estud,:,s cl~ssicos de 

Nimuendaj~(1946) entre os Timbira sabe-se que a agricultura~ uma 

importante atividade econômica entre os Gê, mas de nenhuma 

maneira atinge a imp,::,rtância que ela ocupa entre os ind!lgenas. das 



florestas de terra-firme a1nazêinica!;;. Os Xavanty, p or' exempl,:,, sb 

empregavam, originalmente, três semanas nas suas 

atividades agrlcolas(Maybury-Lewis,1967). Alêm disso, sabemos 

h,:,.je que o padr~,:i de assentamento desses gr Ltpos envc,l ve uma 

aldeia base, com uma organizac~o espacial muito bem definida, que 

chega a abrigar até mesmo algumas centenas de individuos, 

complementada por acampamentos temporArios construidos durante as 

viagens de explcwac~co de recursc,s, durante as quais o gYupo 

fissi,:•na-se em unidade op er ativas menores(Zarur, 1 '37'3, 

13Yoss, 1 '37'3)). Dessa forma, apesar dos Gê do Brasil Crmtrii:\l 

exibirem um compc,rtamento altamente mt,vel, sobretudc, no per iodo 

de estiagem, esta mobilidade r,a,c, deve ser c on f unrí Lda c om 

nomadismo, J& que a aldeia base~ bastante estAvel. 

1 
A mobilidade dos grupos indlgenas dos cerrados do sul da Amazônia 

e do Brasil Central est! ,:!aramente expressa em duas dimenseJes 

culturais de seu c ob í d í ano s a c u l b ur a material e a corrida de 

Conforme sal ientc,u ZaYUr < 197'3), a tec no l og ia 

c ar ac b er Lz ad.s por t..tm n!uner,:, reduzido de c,b.jetos, ausência de 

cerâmica, aYte p l umêr f a pouc o desenvolvida, uma industria de 

altamente p r o f l e Lia ( E.5'Y. !.tens de, inventArio 

tecn,:ilo!igico s~o feit,:,s de palha) e uma grande incidéncia de 

descarte e f ab r í c ac ào imediata de riovo s utenslll í oss , As corridas 

de tc,ra s~o uma c on s t arrt e em quase tc,l.os os grupos Gê. Elas 

ocorrem quase que diaYiamente na periferia da aldeia, partindo de 

seu centro. As corridas s~o disputadas por times que correspondem 

a metades cerimc,niil:\is. Melatti(1976) foi um dos pr í me í r oe a 

chamar a atenc~o para a imp,:,ytância da c or r d d a de toras como um 

~- . .. .. ------- ------ 
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exerclcio de treinamento flsico num grupo altamente dependente de 

deslocamento e caca, os Krah6. 

Tanto as observac~es efetuadas por Melatti(1976) entre os Krah6, 

quanto as efetuadas por Maybury-Lewis(1967) entre os Xavante 

parecem indicar que esses grupos est~o entre os mais andarilhos 

do mundo. Os primeiros, por exemplo, s~o capazes de caminhar 30 

quilómetros em duas horas e meia e cobrir extens~es de atê 100km 

,-.. num dia de caminhada. 

Dois aspecti::,a desses gr upo s sempre chamar ,-am a .~t •?nc ~o dos 

especialistas em sociedades indlgenas sulamericanas: um n~mero de 

indivlduos relativamente gYande nas aldeias, quando comparados 

c om as das outras e r í b os amazônicas, e uma or ç an Lz ac ão social 

complexa, envolvendo um vasto repert6rio ritual. Esta 
,. 

complexidade foi magnificamente captada e descrita por Maybury- 

Lewis(1'367) em seu cll:\ssico "Akwe-Xavante S1:1ciety11• A estrutuya 

social desses grupos~ caracterizada pela presenca de uma sêrie 

de instituicôes e recortes sociais n~o definidos pelo parentesco, 

este ~!timo o fator dominante na estruturac~o das demais 

sc,ciedades tribais sulamericanas. Dessa forma, os Gê do Brasil 

Central apresentam instituic:Oes sociais muito elabc,radas, tais 

c omo segmentactes por metades, grupos por classes de idade, 
1 

amizades formais e, em alguns casos, grupos d~ descendência. O 

padrao de residência pbs-matrimonial ~ uxorilocal, mas o sistema 

de nominac~o varia, convivendo em muitos casos patrilinearidade 

com uxorilocalidade. Outro aspecto relevante entre esses grupos é 

que quando com outras ind!genas 
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sulamericanas, e em especial as Xinguanas(Zarur,1979), a oposic~o 

sexual parede dar lugar ~ op oa í c ào entre gr-upos etAr ic1s como 

principal fator de organizac~o interna. 

Durante muito tempo, a organizac~o social dos Gê do Brasil 

CentYal 

1-!tgica 

foi convencionalmente intepyetada como decorrente da 

interna dessas seu: i edades. Maybury-Lewis(1967), 

exemplo, optou por explicar a complexidade da organizac~o social 

dos Xavante como decorrente da tens~o e da ambiguidade inerente 

ao papel masculino numa sociedade uxorilocal. Bamberger(1968) 

preferiu explicar a organizacao social dos Kayapb por ela 

estudados como decorrente da vis~o de mundo desses grupos. 

Turner(1979l, por seu lado, tentou identificar na pr~tica 

cc,nstante de 11trekking11 a possibilidade dos homens que est~o A 

fyente das un Ldade s dc,m~st icas expressarem sua dorn í n ãnc ia numa 

sociedade matrilocal. 

Conforme salientou Gross(1979) algumas dessas caracterlsticas 

scu:iais n~o s~,:, e:,:clusivas dos grLlpccs de língua Gê, mas s~o 

repartidas por popular:~es indlgenas de lingua Tupi, ou de línguas 

indepedentes que habitam as mesmas savanas a,:, sul da Amazônia. 

Esta convergência de traces sociais fala a favor de uma hipbtese 

adapta,:ic,ni~ta para explicar pelo men,:,s parte da complexidade 

social dos grupos indlgenas do Brasil Central. 

Gross(1979l elaborou um modelo relacionando complexidade de 

or ç an Lz ac êtc soe ial e suas mü l t ipl as segmenta,:eies e assoe iac~es e 

corp,:,raceies a e:.;tremos de flutuac~•es sazc,nais de r-ecursos, a 

flutuacees na composic~o demogr~fica das aldeias, a competic~o e 

' - ..•.•. - .. -~----·"" ----~ . - ' ._...... -·---· 



guerra. De acordo e om o aub or , o aspectc• mai.s fundamentalmente 

ê a dicotomia entre as duas formas 

social. E: no t õr Lo que este dualismo se 

dual dessas sociedades 

sazonais de organizac~o 

expressa em dimensôes simbblicas dessas sociedades, conforme està 

mui to bem salientado 

Lewis(1'37'3), mas o 

nas contribuic~es apresentadas em Maybury- 

fato que duas estr-uturas sociais 

,,absolutamente distintas s~o necessArias para lidar com os 

diferentes problemas de subsistência que as duas principais 

estacôes do ano apresentam no ambiente savênico. 

Durante a estacao seca os grupos ind!genas do cerrado organizam 

se em unidades de forrageio operativamente autônomas, que for~am 

unidades de cooperac~o econômicas irredutlveis e cuja regulac~o 

social baseia-se e~clusivamente no parentesco. JA durante o 

peY" lodo das c:'huvas, estas 1.1n idades c,per ativamente autónomas 

convergem espacialmente para uma mesma aldeia, com o prop6sito de 

exp Lcr ar as pcitencialidades agrlcc,las das matas galerias. As 

aldeias assim agregadas st, se tornam vi!\veis .!s custas de um 

eficiente sistema de regulac~o social que possa garantir a 

c onv i vénc ia numa mesma unidade social de grupos intrinsecamente 

cria, de acordo com Da Matta(1973), nesses autônomos. 

grupc1s, um univers,:i social dividido em duas l\l"eas antitêticas, 

' uma ligada ao dom'lnio das relacO'es cc,tidianas, cc,ncentrada ao 

nlvel das familias uxorilocais nucleares ou extensas, localizadas 

na perfieria da aldeia,· e outra ligada ao dom l n í o pl!lblico, 

expressa institucionalmente por grupos cerimoniais, que toma 

lugar na centl"o da aldeia. 
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As c omp l e xe s estruturas sociais e fc•rmas cerimc,niais dos Gê de, 

Brasil Central que tanto chamaram a atenc~o dos etnblogos desde o 

inicio do s~culo, teriam, no modelo de Gross(1979), exatamente a 

func~o de integrar os dois dom!nios caracterizados por Da Matta 

entre os ApinaJê. E estes sao, por sua vez, resulta.do das 

estratégias adotadas por esses grupos para lidar com um ambiente 

sazonalmente oscilante em termos dos recursos disponlveis. 

Dessa forma, um homem adulto nessas sociedades hesita em iniciar 

um conflito, na medida em que seu oponente estl a ele de alguma 

maneira ligado pelas mt.11 t ipl as fc•r-mas de corporac~o nela 

existentes. Os grupos de idade s~o um bom exemplo desse fenômeno. 

sao f or medcs por men í noe 0L1 hc,mens de idades apr cx í madae que 

feiram iniciados c on.i urrb amertb e e que f or mam um grupo c or por ado 

para a guerra; construc~o de casas, limpeza e colheita dos campos 

de cul ti vo , assim como para atividades c:erimoniais. 

Consequentemente, os grupos de idade produzem um recorte social 

que se sobrepbe a qualquer principio de localidade ou parentesco, -~- 
pr,:•movendo um alto grau de integr ac ão entre elementos do sexo 

mas,:ul ino de idades semelhantes. Gr C•SS ( 1979) a 

u xor d l oc a l idade, o sistema de nom í nec ão e as amizades formais 

teriam tamb~m a mesma final idade: criar estruturas supra- 

parentesco para tornar viAvel a Justaposic~o numa mesma aldeia de 

unidades operativas parcialmente autónomas durante uma estac~o do 

ano. 

Nas palavras do pr~prio proponente do model.:r "The annual 

aggregation of disparate, economically autonomous, kin-based 

' 
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social units into largey but unstable vill.age pn~sented c í e ar 

dangers. A way had to be found to avoid the explosive rivalries, 

potential violence, and schisms so common even in relatively 

small South American Indian villages~CGross,1979:332). 

\ 
Mas porque os grupos do Brasil Central se agregariam numa parte 

do ano em uma mesma aldeia p ar a praticar sLtas atividades de 

cultivo? Gross(1979) acredita que este fenômeno se dava no 

passad•:i em virtude da necessidade de defes.a de h)"eas 

agr ic:ul tur-llveis, protegendo-as de disputas tanto í rib r e+b r ibais 

quanto inter-tribais. A etnografia e a etno-histbria desses 

grupos s~o repletas de evidências de conflitos internos e 

externc,s. Em outras Areas da Amazônia, o mesmo fenômen,:i f avor ec eu 

a dispers~o dos grupos envolvidos em pequenas aldeias espalhadas 

pela florest''a(Chagnon, 1968), mas no caso dos grupos do Brasil 

Central tal opc áo na"c, existe, jà qL1e as l:lre<E1s agriculturàveis 

est~o restrita.s As estreitas faixas de matas galerias ao longo 

dos rios, caracterizando uma situac~o de circunscric~o de 

recursos, tal como preconizada por Carneiro(1970). 

No modelo original apresentado por Gross(1979) a fiss~o das 

aldeias em unidades operativas menores durante o periodo de seca 

ê e xp l í c ade , implicitamente, pela baixa disponibilidade de 

prc,teina animal nos ambientes amazônicc,s, c.aya,:terlstica esta 

explicitamente apyesentada em Gross(1975). Wern(?Y et al.(197'3) 

estudaram meticulc,samente esta quest~,:, entre ,:,s Mekratoni, o s 

Xavante, os Bororo e os Canela e n~o confirmaram tal hipbtese, JA 

que c,s grup,:,s qu e ma.is faz iam ºtl"ek" eram exatamente os que mais 



tinham disponbilidade p r o t é í c a no ambiente. Um estLtdc, posterii:,r 

efetuado por Werner(1983) entre os Mekranoti, 

atLtalmente vivendo na floresta tropical, demc,nstY-c•U que o 

11 trekking" entre eles justifica-se ngcc, p or uma max Lm í z ec ão de 

obtenc~o de protelnas, mas sim pela busca do equil~brio dietêtico 

na sua alimentac~o. 

Os exemplos aqui escolhidos n~o esgotam em absoluto a casulstica 

~ existente na literatura antropolbgica das Gltimas d~cadas sobra 

respostas adaptativas das organ iz ac~•es sc,c ia is humanas aos 

ecossistemas amazônicos. Por raz~es de tempo e espace concentrei 

me em dois dos exemplos mais claros de como uma anilise 

adaptaci,:,nista pode mostr-ar que existe uma Lrrb r Lnc ad a r e l ac ão 

ent r- e b í o ou ecodi ver- s idade e soe iod i ver- s idade. Mcir an ( 1990a) ê 

prc,vavelmente ·o estudo mais abrangente sobre o assunto atê o 

moment o realizado e deveyl:\ ncs p r ó x í mo s anos nortear irn!,meras 

investigac~es cientificas sobre o processo de adaptac~o humana na 

Bacia Amazônica. Estudos arqueolbgicos realizados na bltima 

década JA vieram a demonstr-ar, por exemplo, que as grandes 

v!rzeas do Amazonas e de seus principais afluentes podem ter sido 

oc up ad asa por sistemas sc,ciais cc•mpletamente diferentes daqueles 

que conhecemos etnogr&ficamente(Roosevelt,1991a;b). Os resultados 
• 

e as inter-pretac~ies de A.Roosevelt, se confirmados por pesquisas 

independentes, abr-ir·'àl;::, Llm rio vo c ap ã t u l o aob r e a histbria co 

evolutiva entre sistemas naturais e sistemas sociais na Amazónia, 

com profundas implicac~es para o passado e o fLtturo da ocupac~o 

da regi~c,. 

------------- ---- 



Minha eY.p12ctativa ê ter demonstrado atravês dos dois exemplos 

sobre os quais trabalhei nesta sec~o um postulado antropolbgico 

\ 

simples que vem sendo 

Steward(1'='55), o de que 

passiveis de Lima leitw·a 

d i se ut ido e re-alimentado desde 

as organizac~es 

adaptac í on í ab a , 

sociais humanas s~o 

Temos uma tendência 

natural a ver a tecnologia coma um conjunto de soluc~es para os 

, problemas enfrentadc,s p e l oa humanos no seu long,:, processo de 

colonizac~o do planetaCe eventualmente de outros). Poucos de nbs, 

entretanto, conseguem visualizar as prõprias organizac~es sociais 

humana s tamb~m c omo sc,luc~es de prc,blemas enfrentados pela 

espêc ie nesse prc•cesso. E alguns chegam atb mesmc, a c omb ab er 

veementemente esta p r opoes b a , acusando aqLteles que a esposam de 

reduz ir o humano cã\ r az ão pi·At icaCSahl ins, 1976). Eriqu an t o o debate 

entr-e os que creêm que o humano ê passl vel de uma an!l ise de 
• 

significado, mas n~o de causa e os que acr-editam que a anAlise 

do significado n~o pode ob s t r u í r o c cnhac í merrt c das causas 

continua acirrado, o fato~ que o planeta continua perdendo taxas 

,,.--. inai:::eitAveis de sociodiversidade. Quando as academias chegarem ci 

contlus~o de que o empirismo ê · perfeitamente legitimo na 

Antropologia(O'Meara,1989) ê muito provàvel que JA tenhamos 

per d í do para sempre a ma í or ia das sc,lui:bes .jA foY"muladas para 

pr ob t emas r,e,:orrentes na histt,ria da humen í decíe , Espero, ao 

meni:::,s, que o s dois exemplc,s ama:zônicc,s aqui .,dis,:utidos sejam 

robustos o suficiente para demonstrar que a sustentabilidade 

ec c• l •!• g i e a e a qualidade de vida deis humanc,s passa 

necessariamente, em alguns casos, por sc,luct,es ao nlvel da 

organiiac~o social. 



SOCIODIVERSIDADE ALTERA BIODIVERSIDADE 

Na sec~o anterior mostrei, através de dois exemplos amazónicos, 

como formas diferentes de organizac~o social podem ser produzidas 

no confronto entre o homem e o meio ambiente. Esta id~ia repousa 

na assuncito de que as sociedades humanas adaptam-se a 

ecossistemas naturais. Mas a pesquisa ecoH:1gica na Amazônia vem 

demi:,nstrando, tambl!::!m, qLle mLlitas vezes a natureza adapta-se As 

sociedades humanas, sendo por ela profundamente transformada 

tanto fortuitamente, quanto deliberadamente, de maneira a atender 

necessidades objetivas das populacOes humanas envolvidas. Nesse 

processo de transformacao da paisagem natural, a biodiversidade~ 

profundamente alterada • 
• 

Jacques Huber, grande botãnico amazon ista do inlc io do sl:!culo, 

f o í e, primeiro a sugerir que alguns tipos de flc,restas amazônicas 

poder iam estar r e l ac ic,nadas diretamente c om o usso dos solc,s no 

passado por populacbes indlgenas(Huber,1909). Esta observac~o de 

Huber t omou novo fôl eg,:, quando Sc,mbroek ( 1966) en f at í z ou que a 

ac~o das populac~es indlgenas, tanto atuais, quantc, pr~- 

hist6ricas, pode ter tido grande influência na gênese da 

' fit,:,sso;:icic,logia amazônica, tBl qu a l a ,:,:,nhe,:em,:,s hoje em dia. 

Entretanto, f o í somente a partir dos trabalhc,s sistem~t icos de 

Bal~e(1987, 1988, 1'38'3) que e, conceito de 11florestas culturais" 

e ornee ou a ser formalmente tratado e recc,nhecido na literatura 

ecol6gica e antropolbgica. As pesquisas pioneiras de W.Bal~e 

sobre este assunto ainda est~o numa fase embric•nl\ria, mas suas 

.....•..•. ~ .•. ------·----- .. ·~,·----· .•. ,- .....•. , ..... , ---- -~ .• -. .. -· - ..•. --~---~ _,. 
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implicai:eies para a compreens~o da diversidade da vegetac~o da 

Amazônia, e de, impacto c aus ado pelo homem nativ•:1 na paisagem 

regional antes do contato sao inquestion~veis. 

Rec1:,nhe,:e--se, hoje, uma infinidade de tipos de vegetac:~o na 

AmazOnia<Pires & Prance,1985). Entretanto, as cau~as dessa 

diversidade tem quasa sempre girado em torno de fatores 

tais como substrato geol6gico, tipo de solo, 

capacidade de drenagem e disponbilidade de chuvas. Balêe(1989) 

sugere, entretanto, que fatores culturais devem ser agregados aos 

convencionalmente reconhecidos, como determinantes da diversidade 

da vegetac~o da regi~o. Num levantamento preliminar o autor 

reconheceu pelo menos oito tipos de vegetacOes amazónicas cujas 

géneses estariam diretamente ligadas ao us o dessas !\yeas p or 

popu l ad~fes i1i'd l genas: os c oc a í s, CtU matas 

babacu(Orbignya phalerata); as matas com alta frequência de 

c s í aué (Elaeis olei fera); as matas com alta frequência de 

palmeiras diversas; as campinas aber-tas das ê\reias brancas das 

bacias de Aguas pretas; as matas de bambu(Guadua spp.); os 

castanhais(Bertholletia excelsa); as matas de cipb e as ilhas de 

mata no cerrado do Brasil Central. 

Essas observacôes de W. Bal ~e s~o e x t r emamerrt e relevantes se 
1 

atentarmos para o fato de que mesmo numa subestJmativa, JA que a 

extens~o desses oito tipos de vegetac~o s~ ê minimamente 

c,:,nhe,:ida e qL1e a eles oub r oa tip1:is de florest.-::ts culturais 

poderao ser agregados no futuro, a ac~o humana pode ter alterado 



,. 

pelo menos 11,SX da !rea florestada da Amaz&niaCver Balêe,1989 

para maiores detalhes sobre o c!lculo envolvido na estimativa). 

No geral, conhece-se pouco sobre a maneira pela qual a influéncia 

indlgena se expressa na vegetac~o amazônica. Desde Huber(1909l a 

\ pr í nc ipal causa de 

popu l acôes indlgenas 

alterac~o 

vem sendo 

da floresta 

atr ibulda a 

amaz õn i ,: a pelas 

suas pr At i cas de 

cultivo de coivara, o fogo ai incluído. DenevanC1966) e Denevan & 

Zucchi(1978) demonstraram que na Bollvia a na Venezuela a 

agricultura intensiva das vlrzeas exigiu a construc~o de enormes 

terracos elevados e que tais empreendimentos alteraram 

profundamente a paisagem daquelas bai~adas. Roosevelt(1991a;b) 

propôs recentemente que sociedades igualmente c omp l exas e 

demograficamente muito densas podem ter lancado m~os de pr~ticas 

agrlcolas intensivas no m~dio e no bai~o Amazonas. Se os 

resultados at~ o momento alcancados por A. Roosevelt forem 

c on t í r medo a rio futuro, ~ certo que a paisagem das vArzeas do 

Amazonas ter&\, tamb~m, que passar p or uma leitura 11cultural11• O 

fato~ que as florestas culturais at~ o momento identificadas o 

foram pela ocorrência de forma dominante na paisagem de espêcies 

nômades, aquelas que s~o capazes de se reproduzirem rapidamente 

em ~reas perturbadas e que em situac~,:, natural oc or r em numa 
1 

frequência baixa na vegetac~o original. 
·. 

A maioria das categorias identificadas por Bal~e(1989) como 

florestas culturais tem sua gênese explicada como sub-produto da 

horticultura de coivara. Vou denominA-las por isso de florestas 

culturais fortuitas. Entre elas, vou me ater especificamente em 

- ..... - -·----------------· . ·-- - -- -----·--------------- 
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duas das categorias, os cocêis e as matas de cip6. J& o oitavo 

tipo de vegetac~c, cultural identificado pelo aub or , as ilhas de 

florestas no meio dos cerrados do Brasil Central, tDm sua génese 

reconh~cidamente ligada a uma prAtica de manejo especifica e vou 

denominar esta categoria de florestas culturais planejadas. Como 

o comportamento humano que produziu este ~ltimo tipo de floresta 

cultural ~ conhecido em detalhes e nos podem dar pistas de como 

outras florestas culturais foram planeJadamente constituidas, ela 

ser~ discutida mais pormenorizadamente, num bloco A parte. 

Os cocais, ou matas de babacu, cobrem uma àrea de 196.370km2CMay 

et al.,1985), o equivalente a 5,9% da ~rea total de terra firme 

da AmazOniaCBalêe,1989). O baba.cu apresenta caracteristicas 

vegetativas que Q pre-adaptam a situact.es de qL1eimadas 

SL\r: E?SSÍ vas, j~ que sua germinac~o ~ criptogeal, ou seJa, o broto 

inicial dirige-se para baixo e n~o para cima. Dessa forma, torna- 

se e espêcie dominante onde a floresta foi derrubada e submetida 

a queimadas para cultivo<Anderson & Andersen, 1985). No Maranh~o, 

!\rea de oc or r ànc ia desses c oc a í a c o í nc ide com AYeas 

anteriormente ocupadas por rocas dos índios Urubu Ka'apor, 

r ep 1 etas, segunde, Bal êe ( 1988, 1 '38':3 )', de vest I g ios ar queol ~g icos 

de povos ceramistas. 

J~ as matas de cip6 ocorrem predominantemente no Baixo e Mêd io 

Tocantins e Xing~, sendo especialmente frequentes ao longo do Rio 

Itacaiunas(Pires, 1973). Ocupam uma Area de aproximadamente 

100. (H)Okm2• Estas matas sempre chamaram dos 

f i tof is í orrorn í stas que se ded i e aY am .1 Amazônia e cíur ante mui t o 
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tempo sua genêse foi atrelada qualidades dcs solos. 

Falesi(1972) demonstrou, entretanto, que as matas de cip~ est~o 

associadas a vArios tipos de solos, incluindo os mais produtivos 

da Amazônia. Balt!e(1'387,1'38'3), alli!m de ter eric orrb r ado farto 

material arqueolt,gico e extensas !\reas de ten·a preta do lndio 

asso,:iadas a manchas dessas matas no Igarapê Ipixuna e no M~dio 

Rio Xingu, demonstrou que a pr6pria vegetac~o ~m si mostra 

evidências de inteYferências humanas em tempos rem,::,tos. Vàrias 

das espécies dominantes em duas ~reas sistematicamente amostradas 

correspondem a espêc iea indicadc•ras de perturbac:it,::., cc,010 pc,r- 

exemplo o babacu, a castanheira-do-Par~, a melancieira(Alexa 

imperatricis>, o cacau!(Theobroma speciosum> e o ing~<Inga sp.). 

Estas espécies s~o tlpicas de matas aucessionais, de acordo com o 

autor. Além disso, Bal~e(1989) diagnosticou nos dois lotes ,, 
estudados uma Area basal infer I or A nc,rmalmente encontrada em 

flc,restas pr imàr ias, ou b r a evidénc ia de que c':\s matas de e ipb 

referem-se a Areas anteriormente perturbadas. Mas, por outro 

lado, estas Areas de matas de cipb amostradas pelo autor 

apYesentaram um nl!imerei de espli?c ies arbbreas superior ao 

normalmente encontrado em florestas primArias de terra-firme da 

Amazônia oriental, demonstYandc, que a p er b ur bac ão indlgena na 

!rea teve :=c•mo produto um aumento e n&o uma d.í rn í nu í c âc da 

biodiversidade vegetal(Balêe,1987). 

Os índios Kayap~, pertencentes~ familia lingulstica Gé, habitam 

o sul do ParA, numa ~reade transic~o entre a floresta tropical e 

as savanas do Brasil Central e constituem uma populacao de quase 

três mil pessoas. Durante a década de BO, os Kayapb da aldeia de 
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Gc,rot ire, localizada p r é x í ma a,:. F~io FYesco, foram intensivamente 

estudados por D. Posey e associados com o objetivo de levantar o 

r ep er t õr í o de c onhec í men t o ecol.!igicc, desses índios, assim como 

suas pr-Aticas de interac~o com o meio-ambiente circunjacente(para 

uma s!ntese desses b r ab e Lho s ver Pc•sey, 1983a,b, 1985). Entre as 

in~meras lic~es advindas do contato sistem~tico com o universo de 

conhecimento Kayapti, uma ê especial mente pertinente A d i sc:ussito 

que estou empreendendo nesta sec~o, a de ilhas 

florestadas(Ilhas de apêté) no meio do cerrado(Posey,1986). 

De acordo com Andersen L PoseyC1985,1987) uma das caYacterlsticas 

distintas dos campos cerrados cir-cunJacentes ~ aldeia de Gorotire 

ê a presenca de moitas ou ilhas de vegetac~o lenhosa concentrada. 

Como a vegetac~o lenhosa normalmente se espalha de forma 

hc,mogénea pE!l•:is cerrados do Brasil Central e, a l êrn disso, no 

caso de Gorotire essas ilhas v~o se rarefazendo na medida em que 

se distancia da aldeia, autcires SLtspeitaram da 

antropogênica para explicar a sua ocorrência. 

Em 1983 f o í realizado um estude, sistem!ttir:::c, entre oss Ka.yap6- 

Goritire num campo cerrado pr6ximo 4 aldeia, sendo que dez ilhas 

foram selei: í onade s para levantamentos flor 1st í c os 

sistemAtico~(Anderson & Posey 1985). Os resultados dessa pesquisa 

demonstraram que as ilhas de ap~té s~o realment~ o produto de uma 

complexa prAtica de manejo florestal por parte dos indios Kayapb. 

Os informantes envolvidos Yelataram que o processo inicia-se com 

a feYtilizac~c, de Lima lirea do c er r ado , atravl:.>s de serrapilheira 

apodrecida misturada com material orgénico de diversos montlculos 

~ ·~ -~ ...• ·-· ~-- 
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de uma espêcie de cupimCNasutitermes sp.) e pedacos de ninhos da 

formiga Azteca sp •• De acordo com o conhecimento Kayapb, ambas as 

esp~cies de insetc,s s~c, adicionadas para que s;e ataquem 

mutuamente, deixando as plantas em paz. A adic~o de formigas do 

génerc• Azteca justifica-se, tambtim, pelo fato de l c s repelirem 

formigas sal.1vas, que as plantas em 

crescimento. Esses montes, assim pr'eparadc•s, servem e orno locais 

de plantio. C,:,m o tempc, outras plantas os invadem ou s~o al l 

introduzidas, fazendo com que essas moitas se expandamCAnderson & 

Posey,1985,1987>. 

Os apêtê sWo muito diversificados em tamanho e estrutura, 

var í ancío , num c on t t nuo , entr-e os apêt-nu, pequenas ilhas de 

vegetac~o recentemente establecidas, compostas principalmente de 

pequenos arbust:os e os apêtê-ti, gr-andes ilhas c orn mais de um 

hectare de Area, compostos por Arvores altas e estra~ificados em 

vArias zonas. 

O estabelecimento destas ilhas de vegetac~o lenhosa no inter-ior 

dos campos cerrados atende v!rios prop6sitos. Primeiramente, 

representam um estoque de r ec ur ao s A m~o. Das 118 espl:?,: ies de 

Arvores levantadas nessas ilhas, 98% foram declaradas pelos 

como ~teisCAnderson t 
Pc,sey, 1 '387). Dessas, 75% s~o 

espécies plantadas pelos p r õp r í o s indlos. Em seg1,1nd,:, lugar, essas 

ilhas têm tambf?m um papel importante na defesa da aldeia, jA que 

as ilhas grandes serviam, no passado, como esconderijos no caso 

de ataques de inimigos. E em tempos normais, os apêtê sao 
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utilizados cc,t id ianamemte de descanse• e para 

encontros amorososCAnderson & Posey,1987). 

Consequentemente, os Kayapb de Gorotire têm um profundo impacto 

na estrutura e na composic~o dos cerrados 4 sua volta. Anderson & 

PoseyC1987) chamam a atenc~o para o fato de que no passado esses 

lndios eram numericamente muito mais e~:pr-essivc,s e que deviam 

ocupar t odo e, inter fH.IVit;:. entre Ct Araguaia e o Tapa.jõs. Alêm 

disso, n~c, hl:\ razt.es para se admitir que outros grupos Gê do 

Brasil Central tamb~m n~o adotassem as mesmas pr~ticas florestais 

em relac~,:, acis c er r ado a , Se cc,nsiderannos tc•d,:,s esses fatores, 

assc •• :iado A informac~,;:. de que muitas das espt:?,:ies dos apêtê 

originam-se de Areas muito distantes e de outros habitats, n~o ê 

diflcil imaginar o impacto que esta pr~tica pode ter tido antes 
., 
na gênese da amazônica e na 

biodiversidade a ela intrlnseca. 

Espero ter demc,nst Y' ade• atravês destes exemplos como a 

biodiversidade amazônica sb pode ser interpretada A luz das 

estl"at~gias de subsistên,: ia e mane.j,:, das d í ve r s e s ,:,rganizac~,<~s 

sociais qLte avém ocupando desde h.!i. 11C>OOAP, data mais antiga at~ 

o momento admitida para a presenca do homem na regi~o. 

~ interessante notar que mesmo a ecodiversidade antropicamente 

p r oduz ida pelas popul ac,"!fes nativas da Amaz On ia engendrou novas 

formas de or ç an Lz ac ào scu:ial ind!gena na regi/à'o. O exemplo mais 

c on t undente, 1 c:,ng e d e sar- o lln i c o , s~o os grupos Guaj~, 

pr-ovavelmente o s \!tlt imos forrageadc,res do Nc,vc, MLmd,:,. Premidos 

territorialmente pelos Temb~ ao norte, pelos GuaJajara ao sul e 

-·- ---- -- .. ------- 
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pelos hostis Urubu-Ka'apor a leste, que Jamais os permitiram 

estabelecer suas rocas de coivara, os GuaJA êcampam e percorrem 

os babacuais resultantes dos antigos campos de cultivo dos Urubu 

Ka'apor, organizados em pequenos bandos de no m&~imo 10 pessoas. 

Retiram do mesocarpo do babacu a maioria dos carboidratos de que 

necessitam e de suas sementes uma parte consider~vel de sua 

injesta protéica(Bal~e,1989). 



SOCIOD1VERSIDADE REVELA BIODIVERSIDADE 

Se o processe, de e c,-evol uc~o em"t r e QS ambientes natura í s e as 

sociedades humanas envolve ajustes estruturais da ambos os lados, 

c on forme espero ter demonstrado nas sect'les precedentes, n~o t! 

menos verdadeiro que ele exige das segundas um aprofundado 

,: onhac i men t •:• sc,bre a diversidade bii!itica dos 

ecossitemas onde est~o assentadas. 

Consequentemente, o estudo dessas relacôes e dos processos 

cognitivos nela envolvidos pode encurtar o caminho da ciência na 

investigac~c• da estr-utur.a e de, f unc í on.emen t c do s ecossistemas, 

assim como de sua de formas ec c,l c,g í e arnent e 
•' sustentadas. 

Os b r abal hos p í orre í ros de C:c,nkl i n < 1954, 196 7) 

inpulsionaram v~r-ios antropblogos nas duas 

e Frake(1962) 

d~cadas que se 

seguiram a empr-eender invest igact,es sisternl:\t í c e s a respeito do 

c cnhec í men e o de p opu l acõe s tradicionais sc•bY"e seus respectivos 

meio-ambientes, assim como suas estratégias de classificac~o dos 

reinos vegetal, animal e mineral. De inicio, essas investigac~es 

concentraram-se nos sistemas de classificac~o e taxonomia folk, 

com o objetivo de revelar as estruturas cognitivas subjacentes A 

apreens::l(c, do mundo circunjacente por- parte de sociedades 

distintas da nossa. Cerca de uma d~cada apbs os estudos pioneiros 

de Cc,nklin e Frake, as em etnobiologia e 

etnoecologia passaram a ter um cunho predominantemente aplicado, 



tendo atraido n~o s~ antropblogos, mas tamb~m ec~logos, zoolbgos, 

botinices, geolbgos e atê mesmo astrônomosCHardesty, 1979). Muito 

t empo foi nec essl:\r i o p ar a que alguns cientistas e 

planeJadc,y-es recc,nhecessem n•::ts estudos de etnoc•:•nhec imento um 

caminho pc,tencial para a ao l uc ão de pr ob t emae de planejamento 

ambiental, soby-etudo em AY-eas ecologiamente frAgeis, ai incluidas 

as floY-estas tropicais. A Amazônia, e a press~o desencadeada nos 

~ltimos 10 anos sobre a necessidade de sua utilizac~o racional, 

certamente exerceram grande influência nessa apropriec~o da 

etnoecologia como antropologia aplicada(Posey et al.,1984). 

Minha intenc~o nesta sec~o ~ demonstrar como o estudo sistem~tico 

do conhecimento ambiental de populacOes nativas da Amazônia nao 

si!i e omp r ovou cabalmente a cc,mple>:idade repertbr io de 

infc1rmactces qJe essas p opu l ac õe s detêm sobre ecossistemas de 

florestas tropicais, incluindo al sua biodiversidade, como tamb~m 

a import•ncia desses conhecimentos para a explorac~o dessa parte 

do planeta sem o comprometimento da biodiversidade all e~istente 

e sem o truncamento dos processos biogeoqulmicos a ela inerentes. 

Continuarei empregando como estrat~gia a eleic~o de alguns 

exernp l os espec!.ficc,s entre o s int.uner,:,s estudos etnoe,:oli!egicc,s 

real í a adoss na Bacia Amazônica nos l!tl t imos 10 ou 15 anos. Os 
1 

interessados num conhecimento mais enciclopêdico ou sintético 

sobre a producao etnoecalbgica amazónica s~o instados a consultar 

a obra de Posey 8< Bal ~e ( 1 '38'3), assim c omo os II proceedings" do 

Primeir•:• Cc,ngressc, Internacic,nal de Etnobiolc,gia, recentemente 

publicados(Posey & Overal,1990a,b). 



Tr és grandes c on s e atact',es emergiram do s estudos et n,:,ecol ~g icos 

desen vo 1 vi dos entre populacCes nativas ou t Y adi e i on ais d a 

Amazónia: primeir-amente, a constatac~o de que essas populad~es 

s~o capazes de reconhecer uma imensa d i ver si d ade e,:ol ~g ic a, 

mesmo em 

constatacao 

ambientes aparentemente homogénos; segundo, a 

de que essa heterogenet idade ê resultante de uma 

complexa interrel ac~o prc,cessual entre o b i,!ot ice, e o ab i~t ico; 

ter,:eiro, de que a qLtal idade de vida das scic iedades humanas no 

tr6pico ~mido depende de uma explorac~o complementar dessa 

heteri::,gene idade e, qL1.:ar tet, de que qu a l quer sh;temé.'\ de expl OY ac ~o 

do meio circuJacente deve comtemplar estratêgias de manutenc~o da 

diversidade original existente ou mesmo de sua ampliac~o. 

Para ilustrar a primeira e a segunda constatacôes, J~ que est~o 

intimamente rel ac i on ad aa , vou utilizar dois exempl c,s bem 

distintos= a maneira como o meio-ambiente circunJacente aos 

Kayap~ de Gorotire ê reconhecido pelo prbprio grupo indtgena e a 

f or ma pela qual uma popul.a,:~o de c ab oc Loss da Bacia do Rio 

Solim~es define os compartimentos ecollgicos de seu universo 

ribeirinho. 

Os estudos efetuados por D. Posey e associados entre os Kayapb de 

G•:ir,:,t ire, g;upc1 este jà tratado na sec~o anterior, demonstr-c,u 

que esses indlgenas s~o capazes de visualizar a paisagem 

amazônica a eles circunjacente como uma s~rie inclusiva de zonas 

e sub-zonas ecol6gicas, contrastando com a vis~o atê agora 

predominante na ciência ocidental de tratar a Amazónia e orno um 

ambiente dom í n ado pela homogeneidade (par a uma op o s í c't!.,:, a esta 
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vis~o e uma critica ~s suas consequências para a ocupac~o atual 

ver M,:,r an 1 '383, 1 '3'30, 1 '3'31 ) • As trbs unidades 

pai sag I st i e as mais i rrc 1 us i vas rio sistema de r e,: onhe,; i meoto •<ayapb 

s~o o campc1(Kapôt), a mc,ntanha<Kr~i) e a fl,:,resta(bâ). Cada uma 

dessas unidades ~ sub-dividida em grandes ,:ategc,r-ias que s~o 

di fsren,: iadas e ri t t:.>r i os extremamente c ornp I exc,s 

(Posey,1983a,b). A floresta, por exemplo, ~ sub-dividida em três 

grandes sub-categorias: a floresta de vArzea(bâ kamrek), a 

f l or e s b e c:iclicamente inundada(b.! epti) e a floresta de terra- 

firmeCbá kati). Sb a µrimeira categoria é sub-dividida am 5 novos 

sub-tipos, dependendo das respostas vegetativas das plantas em 

relacâo A oscilac~o do nlvel da Agua do A 

hor-ticultura ~ praticada predominantemente na floresta de terra- 

f i r me , mas as f 1 or estas ep i sc1d í c ament e inundadas stto t .amb~m ,. 

ob.Je t o de c u l b í vo , sb que rnerio s fyequente. Por isso, ambas as 

Areas s~o sub-divididas em categorias cada vez menos inclusivas, 

dependendo das caracterlsticas do solo. Cada zona ecol6gica esta 

associada a plantas e animais espec~ficos. Tanto o comportamento 

dos animais quanto a relac•o entre eles e as plantas s~o 

detalhadamente c ortheec í do a pelos Kayapt, de Gor o b Lr e , Al~m disso, 

tipos espec 'i f icos de plantas associados tipos 

espec l f ic o s , de ao l os, sendo as primeiras utilizadas como 

indicadores desses ~ltimos. Nas palavras de .PoseyC1983a:229) 

"Eac h ecc,logical zi:ine, therefore, is an integrated system of 

í n b er ac b í on a between plants, animals, the earth--and, o f cc,uyse, 

the Kayapi!, 11• 



' 1.fO 

Frecchione et al.(1'38'3) investigaram a f or ma pela qual peipulac'bes 

caboclas r í be í r í nhas do Lagc• C,:,ari apreendem a variabilidade 

ecol6gica num ambiente de v~rzea(Para uma critica metodol6gica ao 

trabalho ver Mciran,19':HJa). Con f or me .jà estl\ bem discutido na 

literatura antropol6gica, reside no estudo etnoecolbgico de 

populacbes caboclas a ~nica chance de resgatarmos o manejo 

b r ad í c í one l indlgena dc,s ambientes de vllrzeas do s rios de l\guas 

brancas, jl:\ que as popu l ac be s ind\genas ali assentadas foram 

.,1 
dizimadas nas primeiras décadas da ocup ac êc 

europêia(Moran,1974; Parker,1985a,b; Murrieta et al.,1989p Neves 

8< Murr iet a, 19'30; Br on d 1 z i o l!( Neves, 19':H). Frec eh i one descobriu 

que a populac~o local diferencia 40 zonas de recursos nas 

vizinhancas do lago. Estas zonas est~o organizadas verticalmente 

em 5 nlveis terrestres e 5 n!veis aqu~ticos. Al~m dessa complexa 

compartimentac~o horizontal e vertical, os caboclos do Lago Coari 

ob ser vam atentamente o c omp or b aman b o das aves aquAt icas, como 

forma de preverem o grau de oscilac~o do nivel das ~guas. Esta 

observac~o atenta permite aos ribeirinhos planejarem o tipo e o 
·- 

Loc a l de estabele,: í merrb o das r oc as , evitando assim perda de 

safras por inundacôes, um dos fatores limitantes mais acentuados 

para o assentamento humano nas vArzeas. 

, 
A constatac~o de que populac~es nativas ou tradicionais associam 

a possibilidade de uma melhor qualidade de vida grupal no tr6pico 

~mido ~ disponibilidade de heterogeneidade paisaglstica estA 

ilustrada no caso dos Kayap6 de Gorotire na prbpria locali~ac~o 

de sua aldeia e na forma pela qual suas trilhas de "tyekking" 

est~o estabelecidas(Posey, 1'383a,b, 1986). S,!i ao red,:,r da aldeic\, 



os especialistas feiram capazes de í derrb ã t í c ar , c om a a.juda dos 

informantes ind!l.genas, 10 diferentes zonas ecol6gicas facilmente 

acesslveis, incluindo ai zonas de transic~o, ou ecotonos. Sb numa 

das trilhas percorridas pelos kayapb de Gorotire em seus 

habituais 11trekkings11, F'c,sey(1':';183a,b) f o í capaz de identificar 

dez diferentes ilhas de recursos. Esta constatacao emerge tambê!m 

da simples observacao da diversidade de recursos naturais 

ut i 1 izados n~o sb pelos Kayapi!I, mas tambê!m por c,1.1tros grupos 

indlgenas da Amazônia, cujas bases de SLtbsistencia tenham sido 

bem estudc\das. Alguns exemplos mais c on ap Lc uo a s'ottc, suficientes 

aqLt i • Sb entre os Kayapb foram identificadas 28 esp~cies 

diferentes de abelhas com utilidade comprovada. Prance(1986) 

men,:i..:ina que entre os Yanomari i Sanumà, de Ror a í ma , 21 espêcies 

diferentes de fungos s•o consumidas pelo grupo. DufourC1987) ,. 

identificou 20 diferentes espl?c ies de insetos sendo ,:onsumidos 

pelc,s Tukano da Co Lõrnb í e , Prance et al. (1987) c omp ar ou o us,:• de 

espêc ies arb6reas entYe qua t r o grLtpc,s ind!genas amaz õn í coa Cdc í a 

do tronco ling~istico Tupi-guarani, um do tronco Caribe e outro 

de, t r onc o Pane,), a p ar b í r de inventAric,s fl,:,restais de uma l:\l"ea 

de 1 he,:tare de mata p r õx í rna As aldeias e verificaram que a 

porcentagem de espécies ~teis variou de 48.GX a 78.?X. A familia 

boténica m~is utilizada foi a das palmeiras. Os usos mais 

frequentes foram alimentac~o, construc~o, tecnologia e cura(nesta 

ordem). Kerr et al. (1980) identificaram em mt:!dia 22 cultivares 

diferentes de mandioca plantadc,s p o r sete trib,:,s amazônicas, 

sendo que em uma das tribos, os Des•na, os autoyes catalogaram 

mais de 40 cultivares. ChernellaC1986b) registyou 137 diferentes 
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cultivares de mand i,:,ç a br ava entre os Tukano. Pesquisas 

etnc,acoli!igicas recentemente empreendidas entre três populacties 

ribeirinhas da regi~o de Ponta de Pedras, Ilha do MaraJb, Brasil, 

mc,straram que si!, em termos de palmeiras os caboclos da regi~o 

de 100 ut i 1 i z am 22 diferentes esp~c ias, empregando-as em 

usos distintos(Brondlzio & Neves,1991). 

mais 

A constatac~o de que a manuten,:~o da diversidade bioli!igica ê 

intr lnseca els estratêgias nativas de captac~c, de rec:L1rsos do 

meio-ambiente esth baseada num cem nümer c de evidências, que 

variam desde as estratbgias de caca As t~cnicas de cultivo, mas 

que encontram seu apogeu nas t~cnicas de manejo agroflorestais. 

l!: nesse sentido que as estratégias nativas 

contrastam com as 

de explorac~o 

adotadas pelas econômicê. da regi~o mais 

pollticas nacibnais at~ o momento implantadas na Amazônia. Apesar 

de pequenas nuances de diferencas entre os pa!ses envolvidos, e 

n~o obstante alguns raros exemplos de sucesso, o desenvolvimento 

induzido na Amazónia tem se baseado numa premissa desastrosamente 

unificadora: a perda da biodiversidade original dos ecossitemas 

envolvidos(Bunker,1985). 

As prAticas agrlcolas s~o um excelente exemplo desse contraste. A 

estratêgia ,•:icidental tem sido eliminar a c omp Le x í d acle vegetal 

presente na Amazônia, í mporrdo uma diversidç:\de restrita de 

morroc u l tuy-as de 

ta~,;as 

mel" c acío espec 1 ficas. Esta est rat~g ia, al êm de 

alarmante de deflol'"estamento, tem resultado 

igual mente em ou c crnp ac t ac ão de, 

agL1dos de pragas e 

sc.il 1:•, 1 i xi vi acit,:i 

des,:,:,ntrcil ada, ep i st:,d i c,s dc,enc as, l ev ando a 



uma ràpida diminuic~o da produtividade egrlcola. Posey et 

al. (1984) resumiram da seguinte for-ma as cara,:terlsticas da 

horticultura indlgena que mais marcadamente se afastam da 

ocidental: 1.ela depende majc,ritariarnente de plantas nativas, 

comprovadamente adaptadas ~s c oncí í c õe s m í c r oc 1 imAt icas locais; 

2.a estrutL1ra das r oc as env,:ilve um micrc,zoneamento inteyno que 

c omp at Ib í I i z e as necessidades tri!ificas dos cultivares com as 

condicôes qulmicas e de drenagem dos solos; 3.o planejamento e a 

estrutura das rocas minimiza o tempo que o solo fica exposto aos 

s~o localizadas de forma espacada, diminuindo o risco de pragas e 

doencas; 5.perm;an'éni::ia de c cr r edor e s naturais florestados entre 

os c amposs de cultivo, t cr mendo reH.1gios de espécies vegetais e 

animais, a partir dos quais as Areas cultivadas ser~o repovoadas ,, 
e~ 6. as rocas s~o planejadas de tal forma que a pr õpr' ia sucess~o 

natural apbs o abandono cria ilhas de recursos naturais de 

extrema f mpor bànc í a para as p opuf ec õe s locais. Exemplos dessas 

prAticas podem ser encontrados em Ribeiro(1990) e Hecht & 

Pc,sey ( 1 '390) • 

O reconhecimento da necessidade da manutenc~o da biodiversidade 

ou at~ mesmo de sua ampl ia,:~c, e orno estrat~gia de sobrevivência 

est! 
1 

exemplificado de maneira mais inequlvoca ainda na pràtica 

da agr ic u l tur a nômade e no manejo doss e amp o s abandonados de 

cultivo entre os indios Kayap6(Posey,1983a,b). Durante as 

expedic~es de caca, os homens ausentam-se da aldeia por dias ou 

mesmo semanas(a importância da pr•tica do "trekking" entre os Gê 

do BYasil Csntral j!\ fcd eY.tensivamente discutida na primeira 



' 

sec~o). Nessas viagens, eis Kayap,t, can·egam pouc o alimento e se 

abastecem dos inl!lmeros recur sc,s naturais d i sp,:,n l veis na 

heterogeneidade de sua paisagem. Entretanto, e orno forma de 

assegurar ainda mais os suprimentos necessArios, os Kayapb criam 

11forest fields" de plantas semi-domesticadas. Estas s~o coletadas 

no meio da floresta durante as cacadas e replantadas pr~ximas dos 

locais de acampamento temporArio. Foram registradas 54 espêcies 

de plantas usadas pelos Kayap6 nesses II f orest fiel ds", a ma i or ia 

das quais tubêrculos que ocorrem naturalmente nas capoeiras 

naturais. Conforme enfatizado por Posey et al. (1984), esta 

pr l:\t í c a , denominada c omo 11agr 
í c u l tura nômade" representa um 

processo intermedHtrio entre c o l e'b a e cultivo, processo este que 

pode ter tido uma grande importência entre esses povos no 

passado, mas que~ ignorada pela ciência ocidental, JA que n~o 
~ 

pode ser classificado em categorias discretas. As ilhas de apétê 

no meio dos cerrados s~o outro exemplo de pr~tica agroflorestal 

que tem por objetivo ampliar a diversidade biol6gica existente, 

mas os detalhes envolvidos na sua formac~o J~ foram discutidos na 

sec~o anteYic,r. Os c amp o a cultivados abandc,nados 1,;~c, também um 

bom exemplo de como estas populac~es tem na diversidade biolbgica 

a base de seus sistemas de exploracao do meio ambiente. Apesar de 

que o grossp da produc~o das rocas ocorre num prazo de dois ou 

tl"és anos de abertura das mesmas, elas n~o ~~o cc•mpletamente 

abandonadas apbs este perlodo. Os Kayapb continuam coletando uma 

série de produtos vegetais t.1te is durante o pr-c,cesso de 

reflorestamento da Area. Foram identificadas cerca de 20 esp~cies 

vegetais exploradas nesses campos "abandonados". Estas àreas 



funcionam como grandes atrativos para a fauna e passam a • 
representar locais preferidos de caca pelos Kayap6, JA que ali o 

retorno dessa atividade ê muito mais garantido. 

Em slntese, espero ter c cmpr ovado nesta sec~c,, por- forca dos 

exemplos gerados nas ~ltimas duas dlcadas pelos estudos de 

etnobiolc,gia e etnc,ecologia, c omo f or me s de or ç an í a ac âo social 

distintas podem revelar a diversidade eco 1 i!, g i e a de uma 

determinada regi~o, demonstrar como ela pode ser mantida e 

i nd i e ar e am i nhc,s imediatos de e orno essa diversidade pocíe ser 

utilizada dir-etamente pelas sociedades humanas em seu pr-t,pri•:i 

bene f l e i o , 

,. 

--- ----·. -- - -------------·---- 
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SOCIODIVERSIDADE ELUCIDA BIODIVERSIDADE HUMANA 

Nas sec~es anteriores explorei, com base numa empiria amazônica, 

a. relac~o entr-e f,:,rmas de organizac~o soc í a l e ec:c,diver-sidade, 

demonstr-ando que esses fatores est~o t~o intrinsecamente ligados 

que pc,dem ser encar-adc,s c omo el ementc,s de uma mesma equac~•:=6, 

qual seja, a do complexo processo co-evolutivo que se iniciou hA 

mais de 4 milhOes de anos quando os primeiros hominideos 

apareceram na Africa dando origem a uma hist6ria õnic~ de 

explorac~o de recursos naturais por parte de uma famU ia 

zool6gica. Assim, espero ter convencido meus leitores de que n~o 

ê pc,sslvel cc,mpr·eender a sc,ciodiversidade humana no tempo e rio 

espaco, sem um pr o f undo cc,nhecimento da ecc,diveY-sidade que deu 

supoY-te A expans~o de nossa esp~cie pelo planeta, nem t~o pouco 

explicar compl''etamente a atual bic,diversidade planet.§.r-ia, sem 

levar em considerac~o o efeito da ac~o humana sobre ela. 

Meu intento nesta sec~o ~ qualitativamente distinto daqueles das 

secôes anteY-iores. TentaY-ei mostrar, atravês de alguns exemplos 

amazónicos, de c omo a pd:,pr ia c ornpr eens~•::• da diversidade 

biol6gica de nossa espêcie depende de um conhecimento detalhado 

das t or maa de c,rganizac~,::i sc,ci~l que precederam as que ho.je 

predominam ~os cinco continentes. 

O racioclneo por tr~s dessa afirmac~o ê muito simples e dispensa 

qualquer atrito entre as d i st i nt as posi,:eies tebr-icas na 

AntY-opologia. Durante pelo menos trés milh~es, novecentos e 

o í t errt a e c í nc o mil anos, c:,s hL1manos(incluindo na.tL1ralmente o s 

hom í n l deos que pYeceder am o Homo sapiens sapiens) vi ab i 1 í z aram 

,· 



sua continuidade no planeta organizados em grupos sociais muito 

par ec í doa d e mog rl:\f í c a ec onom í e: amente com c,s grupos de 

cacad,:cres-cc,letores hoje ey;istentes. Sc,mente hl:I alguns milhares 

de anos, nossas f or ma'a de or ç an í z ac ão soe ial igL1al aram-se em 

termos de demografia e estrutura social ~s sociedades tribais tal 

como <::onhec idas hoje em dia, e nossa experiência soe ial como 

Estado data de uns poucos milhares de anos(para uma revis~o sobre 

os nlveis de integrac~o socio-econômica da humanidade ver Lomax & 
.,--.. Arensberg,1977 e Johnson & Earle,1988). 

Conforme muito bem salientou SalzanoC1980), os modelos clAssicos 

da genética de populac~es foram formulados com base em suposic~es 

mu í b o simples. Entre elas, s&'o de especial interesse para esta 

discuss~o a assunc~o de que as populacôes s~o infinitas e de que 

C•S e r LIZ amen t ó's s~o ac, ac ase, (panmi xi a). EstLldos gen~t icos 

realizados nas ~ltimas três décadas em sociedades de cacadores- 

colet1:,res, de horticultores incipientes e de pastolaristas 

nômades, incluindo e principalmente grupos amazônicosCver Salzano 

& Callegari-Jacques, 1988 para uma revis~c,), demonstraram que a 

estrutra social desses grupos promovem a ocorréncia de uma·sêrie 

de f eriomeno s que afetam significativamente estas pressupc,sic~es 

clAssicas. Estes fenômenos tem sido englobados pelos geneticistas 

' de p opu l ac be s numa l!lnica categ,::iria, a do s fatores estc11:!sticos 
' 

que agem sobre o processo da evoluc~o biol6gica humana(Bodmer • 

Cavalli-Sforza,1976). Aguiar(1990) elaborou, rec~ntemente, uma 

sfntese sobre caracterlsticas socioculturais de grupos indlgenas 

da Amé:\zônia que influem na distribuic~o dos b r ac o s biolbgicos 

nessas populact'.,es e concluiu que "O papel fundamental de fatorHs 



socioculturais nesse processo exige que eles seJam tratados n~o 

apenas como eventos meramente 'aleat6rios' do tipo 'deriva 

genética', mas como agentes determintsticos capazes de produzir 

mais ou menos quantific~veis sobre o grau de 

di f erenc í ac ào intra e intergn.1pal d,:,s povos nativos do 

c orrt inente" (Aguiar, 1'3'30: 7). 

Vou examinar aqui trés exemplos cl~ssicos derivados de estudos 

sobre estrutura populacional e gen~tica de lndios amazônicos que 

dernon s t r ar am esta estrita r e l ac ão entre fc•rmas de or-ganizac~o 

so,:ial e variabilidade genêtica intra-pc,pulacional, p ar a depois 

demcns t r ar as í mp l í c ac õe s desses resultadc,s para a compreens~o da 

evoluc~o biol6gica humana senso lato. Dois dos exemplos referem- 

se aos indios Xavante e Yanomami, que foram extensivamente 

estudados do p cn t o de vista de sua estrutura s,:11:ial e genética 

durante as décadas de 60 e 70 e e, tel'"•:eir,::i sc,bre os IJ.ndios 

Karitiana, estudados mais recentemente. 

Chagnc,n et al. (1970), ao estudarem o s Yanomami da divisa do 

Brasil c orn a Venezuela, nob ar am em apenas uma das mais de 40 

aldeias estudas, uma alta frequénc ia de dois alelos 

espe,:l ficos(um do si tema Diego e outro do sistema da Fosfatase 

Acida) ausentes ou extremamente raros nas demais aldeias. Ap6s 
' 

estudos detalhados sobre outros grupos indlgenas,vivendo prbximos 

aos Yanomami, os autores diagnosticaram uma aldeia Makiritare, do 

lado venezuelano como fonte desses alelos. O mais curioso, 

entretantc,, ~ que tal alelo ocorria em fr-eqLténcias semelhantes 

tantc, na aldeia Yanomami atlpica, quanto na aldeia Makiritare, 



quando pelos modelos convencionais d~ flu~o gé~ico, esperar-se-ia 

uma frequência mais expressiva desses alelos na aldeia de origem. 

O fenômemo st, pode ser- c ornp I etamente expl t c ado a par-ti r de uma 

anAlise minuciosa da estrutur-a e da organizac~o social dos 

Yarromarn í , Informact,es etnogr~ficas mostraram que entre aqueles 

lndios a poliginia ~ prevalente entre os llderes tribais. O chefe 

da aldeia Yarromam í atlpi,:a era de c•rigem Makiritc:.we e gracas A 

pol iginia tinha deixado um grande nümer o de descendentes, em 

comparac~o com outros homens da aldeia. Al~m disso, outro fator 

s,:icio,;:ultltral favoreceu o aumento significativo daqueles dois 

alelos. O infanticldio ~ uma pr!tica comum entre os Yanomami e as 

mulheres respeitam um resguardo sexual prolongado durante a 

amamentac~o. Estas restric~es s~o no entanto burladas por 

mulheres oriundas de outras tribos que se casam com homens 

Yanomami(o rapto de mulheres de outras tribos ê uma pr~tica comum 

entre esses grupos, conforme demonstrou Chagnon,1968). Dessa 

for-ma, as mulheYes capturadas a.pYesentam uma fertilidade 

significativamente maior em relac~o As mulheres Yanomami(7,6 

filhos em média para as primeiras, contra 3,8 para as segundas). 

Somente fatores inerentes A organizac~o social Yanomami puderam 

explicar a distribuicao observada dos dois alelos at!picos(Nassif 

et al., 1'38B). 

. . 
Fenômeno semelhante f o í recentemente r el atad,:, pc.r Aguiê:\r ( 1 '390) 

entre os Karitiana de Rondônia. Estudando-se o polimorfismo de um 

do s Loc uss da col inester-ase d,:. soro nessa tribo, constatou-se a 

maior fr eq Ltén,: ia ( 50i0 do fenlttipo C:5+ ,j l:\ l"egistrada na 

humanidade. A explicac~o recaiu num dos fundador8~ do grupo, qua 
·. 
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atrav~s da poliginia, progénie com sete cônjuges 

diferentes, tendo disseminado seus genes para praticamente todo 

o gr-upo atual. 

A v ar i ab i 1 idade genêt ica das popul ac~,es indlJ.genas sul americanas 

sempre chamou a atencao dos geneticistas de populac~es e dos bio- 

antrop6logos que se dedicaram ao estudo desses grupos(Salzano & 

Callegari-Jacques,1988). De tal forma que n~o ~ incomum que numa 

meia d~zia de tribos estudadas seja constatada uma v~riabilidade 

gentltica muitas vezes comparada a uma parcela significativa da 

variabilidade gen~tica total da humanidade(Neel,1984). Neel & 

Salzano(1967) deram um passo si gn i fie at i vo em direc~o 

explicac~o desse fenOmeno, quando propuser-amo modelo de fiss~o- 

fus~o, a partir de estudos multidisciplinares empreendidos entre 

os Xavante do Brasil Central. De acordo com o modelo original, na 

medida em que o n1vei de tens~o em uma aldeia aumenta, ocorram 

fissôes nas unidades endogtmicas originais. Como as fissôes 

oc or r em geralmente ao lc,ngo de linhagens de parentesco, isto 

proporciona um acentuado efeito de migrac~o n~o-randOmica(efeito 

lineal) e de polimorfismos pr í v ado a nessas 

populacôesCSalzano ~( Callegari-Jacques,1988; Aguiar, 1990). 

Chagnon(1976) analisou os fatores que poderiam ser relevantes nos 

• eventC1s de fiss~o que oc or r em entre o s Yan omem í , classificando 

esses fator-es em três grandes conjuntos: os de ordem ecol6gica, 

os de or dem po Lã b í c a entre ·grupc,s Loc a í a e o s de or dem da 

organizac•o interna de cada grupo. Estes ~ltirnos parecem adquirir 

espe,: ial í mp or t ánc ia entr-e os Yanomem í , send,:, responsàveis por 

fissôes or-ientadas de acordo com linhas de parentesco, que por um 

---··------- .. -- .. ------- -------------· .__ _---.-., - ·-·- _ . ..,____ . 
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lado p r odua um efeitc, line,al acr.mtuado e, p or ou t r o , d í munu I 

significativamente o tamanho efetivo grupal(Salzano & Callegari 

Ja,:ques, 1'388; AgLliar, 1'390). Isto explica ,::, fato de que c om base 

na combinac~o das frequéncias de sete diferentes alelos a 

distância linear mêdia entre aldeias dessa tribo atinge cerca de 

42% da obtida entre todas as tribos amerindias e 23% da obtida 

entre os principais grupos étnicos do planeta(Neel,1991). 

Recentemente, Neel ( 1 '3'31) as impl icad~1es dessas 

descc,ber-tas entre o s lndios amaz õn i c o s para a e l uc í d ac êto de duas 

grandes questt',es sc•br-e evc,l LlC ~o humana: o tamanh,:, do gargalo 

p opu l ac í on a I oc or r ido quandc, da d í sp er s ãc do Homo sapiens sapiens 

a partir da Africa, no inicio do Pleistoceno Superior e a 

presenca de um excesso de variantes genéticas raras em populac~es 

industrializad~~ atuais. 

Tantc, informac~es pal eontol t,g í c e s , quanto gent!ticas<de 

polimc,rfismos prc,tl=icos, de po l í mor f í smoe de DNA nuc Le ar e de 

po l í mor fism,:1s de DNA mi b oc ondr ial) parecem indicar que e, Homo 

sapiens sapiens apareceu primeiramente na Africa e de 1~ migrou 

par s a EurAsia(ver Str inger 8< Andrews, 1988 para uma revis~o). 

JcinE?s S, Rouhani(1':186), a partir da variabilidade d,:,s haplbtipos 

de beta-gloqina em populacões africanas e eurc,-asil\ticas atuais 

tentaram estimar o tamanho da populac~ú inicial desses homens 

anat,:,micamente mocíer nc e que abandoram a Africa em dir-e,:~o aos 

continentes adJacentes, chegando ao valor- de 600 indivlduos, uma 

cifra inferior-~ obtida quando os c~lculos s~o efetuados com base 

em polimorfismos de DNA mitocondrial(N=4000). Neel(1991) opôs-se 
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él fac ti b i 1 idade desses e l\l eu 1 os, uma vez que f or' am efetuados 

assumindo-se equifrequéncias dos haplbtipos na populac~o africana 

ancestYal. Em ou t r e s palavYas "O tratamento dado por Jones 8, 

Rouhani ao problema p ar ac e assumir algum t í.po de amostragem ao 

do ºpoolº gêni,:o a f v í c ano , ~poca da divergência 

EuroasiAt í c a " <Neel, 19'31: 27). De ac or do com e, autor, esta 

amostragem foi tudo menos "a,:, acaso", ,j.l que c on f or me suas 

pesquisas entre os lfndios sulameYicc.mos, e em espe,:ial entre os 

Yanomarni, bem o demc,nstraram, ao tempo em que o Homo sapiens 

sapiens dei XC•U Afr í c a em Eur&sia, 

m í c r cd í f er enc í ac ão no continente de or í qern j! devia estar bem 

acentLtada. Consequentemente, as anl'\ises de gargalo baseadas em 

frequências gé'nicas afr-icanas ºm~dias" ou 11general izadas" s&'o 

inverosslmeis, p or qua ignoYam ,:, que e on h ec e mos sc,bre 

microdiferenciac&'o gen~tica de sociedades de bandos e tribais. 

A investigac~o dos p o l Lmor f ismos prc,tê icos em sociedades 

industYializadas efetuada nas ~ltimas duas décadas revelou quase 

sempYe um excess1:i de alelc,s raros nas pc,pulact,es nacionais de 

vArios palses. Exemplos s~o os trabalhos de Harris et al.(1974) 

na popul ac~o inglesa de Londr e s e c,s de Neel et al. < 1988) nas 

cidades Japonesas de Hiroshima e Nagasaki. No geral, este excesso 

de al e l oa raros em sociedades industrializadas vem sendo 

utilizado pelos geneticistas de populacôes humanas como uma prova 

indireta de que tais pol í mor f ismos n~c, sito neutr,:,s, mas sim 

fixados pela ac~o de selec~o natural. NeelC1991) demonstrou que o 

mesmo fenômeno pode ser obtido atravês da amalgamac~o artificial 

de s.oc i edadr~s tribais sul americanas c om seus r espec t i vos 
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po Lí mor f í amoa privadc:is(frequentes nessas populacôes). O excesso 

de alelos raros no conglomerado formado é determinado por um lado 

pelo nbmero de grupos inicialmente aglomerados e por outro pela 

divergc~nc ia genêtica entre el es(graLt i:::,riginal de 

rn í c r ,:,d i fer-enc ia,:~o). Se 1 evarmos em e on s í der- ac~,:i que muitas das 

na.c,'!les hc.Je e:dstentes(c, um excelente exemplo) 

representam simplesmente o conglomerado de populac~es tribais 

previamente existentes nos mesmos territ6rios, o excesso de 

alelos raros pode ser perfeitamente explicado pelo modelo gerado 

por Neel ( 1 '3'31) sociedades tribais amazônicas, 

tornando dispensAvel a refutac~o do carAter neutralista da 

esmagadora maioria desses polimorfismos. Isto significa dizer que 

mui te, do per· f i 1 genêtico das nacionais 

industrializadas de mu í tos dos pai ses eur cpeu s e as i ãt icos si!i '. 
verdadeiramente compreendido se seus antecedentes 

tribais forem levados em considerac~o. Entretanto, como "as 

sociedades tribais est~o, como todos sabemos, em r~pido processo 

de perda de sua estrutura original -e mesmo de sua identidade- um 

exame critico sobre a import~ncia do modelo de mutac~o-deriva na 

evoluc~o humana pode, J~, n~o ser mais posslvel11CNeel,1991:36). 

Espero que o material emplrico apresentado nesta sec~o tenha sido 

' robusto o suficiente para demonstrar que a biodiversidade humana 

atual pode estar vinculada a fenômen,:•s de ordem sociocultural 

oc or ridos hl:\ milhares de anos. Insp ir andc,-me ainda nas palavras 

do velho mestre James Neel a estrutura e a organizac~o social de 

nc,ss,:,s ancestr-ais p r I m í b í vo s continuarà p or: muito tempo ainda, 

talvez para sempre, -depend~ndo de nosso nlvel de tolerência com 

-· -- -- --- --- - ·- 
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os nativas-, Lanc ando uma extensa sombra sc•bre.a interpretac~o da 

variabilidade genética humana contemporãnea. 

i » 

~-. ---· -- ••• ..- • ••""- n ~ ·-----···· - 



,· 

CODA 

Hh apenas duas ou trés décadas a discuss~o sobre a perda de 

bic,diversidade rio planeta e suas cc,nsequênc ias era s,!, 

marginalmente empreendida. Hoje, existem livros, per i,!idicos, 

Yeuni~es e i en t l f i e as, cc,mités nac ic,nais e internacionais 

exclusivamente dedicados A quest~o. A biodiversidade passou a ser 

assunto de Estado(ou supra-Estado). As raz~es para esta mudanca 

de mental idade s~c, int!tmP-ras(Ehrenfeld, 1988p Rand~l í , 1988), Ma11, 

certamente, a mais forte delas~ que nos ~ltimos 20 anos tomamos 

consciência das taxas alarmantes de per-da de diversidade 

b í o l õq í c a que vinham oc or r endo no s l!lltimc•s sêcL1lc1s e de suas 

c,::insequénc ias para sobr ev i vénc ia da esp~cie a longo 

p r az o t w í Laon , 1'388;Elwl í c h , 1'388). A participac~o da comunidade 

cientlfica nesse processo foi de capital import~ncia, sobretudo a 

de alguns eci!Jlogos de penetracilc, inteYnac ional e ao esforco em 

particular dos "c onner vab í cn biol,:1gists11• 

Sinto que a luta pela preservacao da sociodiversidade estA pelo 

merto s ÓLlaS d~cadas atY'asada em r e I ac1i<o questato da 

biodiversidade. Sem evidentemente reduzir uma dimens~o A outra, 

porque isto seria negar as particularidades intrlnsecas cã cada 

uma delas, 
. 

nao posso deixar de conJecturay que talvez os 

antrop61ogos e os ec6logos humanos tenham sido menos insistentes 

que c,s 11,:onservation biologist", ou que tenham, em l!lltima 

instência, gerado informac~es menos convincentes sobre os perigos 

da homogeneidade social. 

---· . --·- --- . ·- -- --------------------- 



~ certo que muito do sucesso da defesa pela biodiversidade adveio 

de uma pesada argumentac~o em termos econômico~, uma argumentac~o 

que pc,der~ se m,:,strar ineficaz a longe, p r az o , apesar de suas 

conquistas imediatas. Ehrenfeld(1988:214) e:,: pr essc,L1-se 

magnifi,:amente ssobr e e, assunto: "Va l u e is an intrinsi,: part of 

CbioJ diversity.; it does nc,t depend on the properties of the 

species in question, the uses to which particular species may or 

may not be put, or their alleged role in the balance of global 

ecossystems. For biological diversity, value is". 

Pr op oa í tal mente, tentei evitar neste artigo um eixo 

exclusivamente utilitarista para advc,gar a f avor da diversidade 

soei al no planeta, porque acredit,::i que as palavras de 

D. Ehrenfeld s~o ainda mais importantes no caso das organizac~es 

s,:,,:iais human ajs , A e>-:ce,:~c, do c ap â t u l o sc•bY"e "Sc,cic,diversidade 

revela Bicidiversidade", onda a manub enc ão de distintas for-mas de 

organizac~o social na Amazônia foi atrelada aos beneflcios 

econômicos(diretos e indiretos) que ela pode gel'ar para a 

humanidade como um todo, nos demais tentei demc,nstrar como a 

manutenc~o de ambas, bio e sociodiveY-sidade, como complexos co- 

adaptados, de import.;;tncia c ap i tal para vàrias 

dimensb'es materiais de, hurnarto , n~o necessariamente e, econômicc,. 
t 

Classifico, portanto, minha advocacia em algo que poderiamos 

den,:,minar de "iluminismo materialista11• 

Mas a relev~ncia da manutenc~o da sociodiversidade no planeta n~o 

se restringe apenas â e l uc í dac ão de aspectc,s materiais do Homo 

sapiens sapiens. Ela ê c orrd í c ã'o sine qua non para que pc,ssamos 
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compreender a pr6pria diversidade das lbgicas_que estruturam as 

sociedades humanas. Nas palavras de um n~o-materialista convicto 

111!: mu í b o surpreendente veY quanto o pensamentc1 ameylndio se 

alimentou pela boca desses viajantes, transformou e integrou uma 

parte de suas narrativas na sua pr6pria mitologia. Para além da 

capacidade de abertuYa que ela revela uma vez mais, esta 

assimilac~o coloca uma questtl.o fantlastica: por que, atr-av~s dos 

sécL1lc,s e po'vo s , o s mitos se parecem au f í c í errt emerrb e para se 

interpenetrar assim'? E aqui, ni!-s n~c, podemos r-econhecer sen~o 

nossa absoluta ignor~ncia. Faltam-nos muitos dados, distantes da 

somente alguns milhares de anos, mas que ficar:io 

definitivamente inacesslveis".(Claude Levis-Strauss em entrevista 

a Antoine de Gaudernar, libêration, 1991). 
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