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O COMPLEXO CULTUML DO 
SOCIEDADES IND~GENAS DOS M 

COLOMDO E MEQUENS, MLUENTES 
DO MÉDIO GUNO& 

Denise Maidil 

RESUà.iO - Dados preliminares sobre as soc~edades indigenas qde f o m r a r n  
notáveis cotnplexos culturais na imensa área banhada pelos rios Mamoré e 
Cuaporé, seus afluentes e tributhios, hoje incíuida na p h i c i e  boliviana e na 
porção mais ocidental dos Estados de Mato Grosso e Rondônia A partir da 
apresentação dessas sociedades, analisa-se o processo de conquiste e de ocu- 
paçáo pelo colonizodor, dentro do qual passam a Ter cofihecidas. Este pano- 
rama histórico emoldura os dadqs sobre as migfações, as disfintm b c d -  
zações e as classi$cações lingiikticas desses povos, do sécub XPTdd m a 
culminando e m  quadros sintéticos sobre a identiFcaçáo, a localizqao, a c&- 
sijicaçüo e a si&açáo m a l  dar sociedades indgenm da mapgem direita do  
Guaporé. Apresentaçáo de dados etnogr"cos inéditos sobre essas sociedades, 
discutindo-se as szras similaridades e diferenças culalrais. Finaúnente, m duas 
p e s p h  - bibliogpdfica e de c m p  -pe?mitirm algumas concIusões sobre rn 
migrações indfgenas e a wistência de u m  complexo cultural especgco de ca- 
racterhticas bem mrarcadm, cujo conhecitnento visa à contribuição de uma 
melhor compreemáo da diversidade histórica e da etnografia da Amazônia 
meridional. 

P -CHAP/E. OcupaçAo da AmazBnia Meridional, Sociedades 
Indígenas, Migrago, História da Amazonia. 

ABSTRACT - Preliminar)t duta is presenfed about fhe Indian societies which 
formed no tewo~hy  cultural complaLes Nz lhe grear area drained by the 
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Em setembro d e  1982 foi criada por Decreto a Reserva Biológica 
do  Guaporé, com área aproximada de  600.WO ha, na região sul do  
Eqtado de  Rondonia, abrangendo terras dos municípios de  Vilhena e 
Gu-ará-Mirim. 

A criacjo da Reserva deu-se quando o processo de  e x ~ a n s ã o  das 
frentes pioneiras já era irreversível, de  tal modo que os seus limites ao 
sul já estavam comprometidos com a fixação de  colonos. Ainda assim, 
grande parte dessa extensa área estava coberta por vegetação inalterada 
pelo homem, incluindo os imensos pantanais do alto e médio Guaporé; 
terras com flora diversificada, variando desde a floresta ombrófila densa 
até  formacóes com savanas, abrigando uma fauna expressiva. 

Dois anos antes, quando foram realizados trabalhos de  demarcação 
da &a Indígena Rio Branco, vizinha à Reserva, constatou-se a 
presenpa d e  indios isolados na região. Posteriormente, e com alguma 
regularidade, servidores do Instituto Brasileiro d e  Desenvolvimento 
Florestal passaram a notificar o encontro de  tapiris indígenas. Uma 
equipe d e  "Localização de  índios isolados'' foi enviada pela Fundação 
Nacional do  índio, iniciando um trabalho de acompanhamento à 
distância, com o mapeamento dos acampamentos e das chamadas "áreas 
de perambulaçáo". (ver localira~áo das Areas Indígenas no Mapa 1). 

Chamou. a alcnc;áo dos técnicos, dentre os objetos encontrados 
nesses acampamentos. a presença de  nzaricos. Tratam-se de  cestas de  
fibras de  trrcum, tecidas em ponlos miúdos ou médios, podendo ter 
vários tamanhos e que sáo náo só caqacteristicos como exclusivos,dos 
grupos indígenas que habitam hoje a Area Indígena Guaporé e a Area 
Indígena Rio Branco. Este seria um indício inequívoco de  que o grupo 
isolado integra um complexo cultural que - aparentemente - exibia 
muitas similaridades. 

Mas que  complexo cultural seria este? Quais seriam as suas 
similaridades e diferencas? 

A respostas a essas questões exigiram minuciosas pesquisas 
bibliográficas e trabathos de campo, cujos resultados são apresentados 
aqui. 

Grande parte da h a z ô n i a  meridional, onde a Reserva se inclui, 
permanece mal conhecida dos pontos de  vista histórico e etnográfico. 
Paradoxalmente, abrange áreas de  particular interesse: o linguista Aryon 
Dall'lgna Rodrigues, por exemplo. considerou digno de  nota o fato d e  
que todas as famílias do tronco Tupi reconhecidas se concentraram na 
região do  Guaporé, particularmente entre este rio e o Ji-Paraná. Aiém 
disso, determinadas famílias foram encontradas exclusivamente nessa 
área, o q w  o levou a sugerir que centro de  difusão proto-Tupi deva ser 
procurado no  Guaporé (Rodrigues 1984185). 

A margem esquerda do Guaporé, seus afluentes e tributários, assim 
como a margem esquerda do Mamoré e o território próximo à sua foz 
abrigaram inúmeras sociedades indígenas, incluindo um grande núcleo 
Amak ao norte e um núcleo Tmpakum ao sul. 

Muitas dessas sociedades, algumas classificadas do ponto d e  vista 
Iinguístico como "isoladas", mantiveram contato com o colonizador no  
século XVII, e surpreenderam tanto pelo seu eIevado contingente 
demográfico quanto pela sua complexidade cultural. 

O encontro remoto selou o destino de  grande parte desses povos - 
que sucumbiram ao  bolocausto da Conquista. Por outro lado, o fato d e  
ter sido o Guaporé uma balisa natural na fronteira entre as duas 
Américas coloniais e alvo direto do Tratado de  Madri (1750) conferiu à 
região um tipo d e  ocupação fortemente identificada para a defesa e a 
posse dos territórios de  dois reinos tradicionalmente rivais. 

Na região banhada pelos afluentes e tributários ocidentais d o  
Guaporé e d o  Mamoré, os jesuítas mantiveram, por aproximadamente 
100 anos, aquele que foi, sem dúvida, o maior complexo missionário da  
América meridional - a Província de  Mojos. No seu braço secular, 
mantido em estado latente, a província atuava como guarda da fronteira 



do rei de ÇastcIa. &te faii.\, descoberto pejos portugueses dando as 
missóes já estavam sedimentadas e as sociedades quc as labitavam 7. 
cooptacias para a defesa dos interesses da Espanha, Iria contribuir para o 
seu exrermínio de forma inexorável. Toda a ocupaçiio da margem 
oriental (portuguesa) do Guaporé passa a ser direcionada para a 
manutengâo da posse e a deseruic5o das missões. 

0 século WIII caracterizou-se, em conseqirencia da defesa da 
fronteira. por uma ocupação intensa e sistemática. A poiitica indigenista 
expressava claramente o interesse e o desejo dos estadistas wloniais de 
manter os índios em seus territórios próprios, porque dessa forma 
poderiam sei considerados - e eventualmente atuarem - como guardiáes 
da fronteira. 

As rivalidades e a xenofobia entre Portugal e bpanka - que 
acabaram por redundar em agressões efetivas e em proibições de 
intercâmbio e ajuda mUtua - conduziram algumas sociedades h exfincáo. 
Houve duas razões ara isso: por um lado, o ideário do conquistador via 
nos "confederadasP e nas "nagOes" indigenas guardas naturais da 
fronteira, mobilizando contingentes para esse fim; por outro, o lado rival 
buscou o aniquilamento das sociedades que mais se destacaram. 

0 Real Forte P ~ k c i p e  da Beira, construído no final do sk~eals 
XVIII, pode ser considerado um verdadeiro icone da politica vigente, e 
as suas ruínas, que desíumbraram tantos cronistas e viajantes, a prova 
irrefutável de  que na Amazônia a paisagem parece apagar, w m  incnvel 
voracidade, a a ~ â o  humana. 

Ao final do s&ulo , quando os movjrne~ltos de indepeadência 
nas h e r i c a s  w m q a r a  mar W r P  e os Emita mjoniais perderam 
a importância, a região -se ~~ nothvel rapidez- partir da 
segunda metade do sécu va1iou a ser intensivamente ocupada, 
d a t a  vez pela demanda da borracha. Os povos indigenas remanescentes 
das antigas sociedades de  Mojos - que já haviam passado por procrssos 
de desagregação cultural e miscigenação populacional - rapidamente 
irnuirporaram-se h força de &abalho. Os comtiagentes indígenas da 
margem direita, na sua maioria, ainda se mantinham isolados, habitando 
áreas menos acessíveis, grande parte nas cabeceãras dos afluentes 
orienta&. 

A instalaçáo de inúmeros estabeiecimentos para eqloragáO de 
bmacha e caucho - os famosos ""barracães" - majontanamente de 
proprietáeos bolivianos? redundou na ocupação desses anuentes, w m  a 
a losão hedia ta  de  mnfiltos. 

Ao longo do rio Guaporé, a ocupqáo desencadeada pela borracha 
pode ser claramente delimitada: do Forte Principe da Beira, passando 
pela for, até atingir o Mamoré, uma wncessionána dâ iMade2a Mamoré 



Rnlir+aj C(,.. rcipon.ia~ci pdii prujcto da construe8o da tendárja 
feirovla, monopolizou urna ex l c~são  de  terras de  ccrca de  250 km. Do  
Forlc Prrncipe da Berra ai6 Viia Bela - a antiga capital da capitania - a 
c~cqpagâo fui feita por seringalistas bolivianos, e ,  posteriormente, 
rcringalisrâ\ brasiieiroi 

As infarmacões sobre os primeiros momentos dessa ocupação no  
sécuto MX F ~ O ,  até agora. mlnimas, embora existam fontes primárias 
passíveis de serem trabalhadas e, certamente, trazerem novos dados. 

A partir da terceira decada do século X X  o contato se intensificou, 
sobretudo quando, no contesto da II Guerra, a demanda por borracha 
aumentou. Oc povos Tupi c outros que então habitavam territórios 
siruados entre os afluentes da margem esquerda do  médio Guaporé, na 
parte alta dos rios Mequens, Colorado, São Simão, Branco e São 
*Miguel, são entáo duramente atingidos. Tiveram suas aldeias invadidas, 
sofreram epidemias e foram obrigados a abandonar Seus territórios, 
instalando-se em alguns dos principais barracóes. 

Há cerca d e  menos de  vinte anos, esta situaçáo começou a se 
modificar com a ida dos grupos remanescentes para o Posto indígena 
Guaporé. antigo Posto R~cardo Franco. Alguns, entretanto, estavam 
irrcversivelmente próximos da extinção e já não poderiam se manter 
enquanto uma unidade ktnica diferenciada. 

Este artigo tem como objetivo primordial a apresentação d e  dados 
histaricos e etnográficos sobre esta região do Guaporé. Como a sua 
ocupaçáo se torna inintelig5~el fora de  um quadro inclusivo, procurei 
traqar, em primeiro lugar,. um panorama mais abrangente, que só foi 
possivel devido a o  levantamento e à análise d e  dados primários e 
secundários que  conformaram os relatórios de  uma pesquisa financiada 
pelo CNPq, denominada Etnohistória do Guaporé, ccujos resultados 
parciais foram transformados em Iivro, publicado pela Vozes (Meireles 
im>, 

Os dados etnográficos são, sobretudo, os resultados d e  duas 
pesquisas d e  campo: uma realizada em junho de  1989 no P.I. Guaporé, 
junto aos Mnkurap, Jabuti e Wayoró; outra, na Area Indígena Mequens, 
em dezembro do mesmo ano. buscando, precisamente, a identidade dos 
'Mequens", 

Não há dúvlda d e  que essas sociedades situadas no lado oriental d o  
Guaporé partilharam um complexo cultural com características bem 
definidas. Embora o seu conhecimento esteja sendo realizado 
tardiamente - quando já passaram por transformações definitivas e 
irreversfveis - e por isso se apresente fracionado, empalidecido e 
fragmentado, o seu registro é fundamental para a etnografia brasileira, e 
para um melhor conhecimento dos povos da Amazônia meridional. 

Vou considerar, em primeiro lugar, quatro das dez famílias 
classificadas corno Tupi por &on Dall'fgna Rodrigues, com as 
respectivas línguas: 

Ariken - I .  ARken 
2. Kaklintza 
3. KabU-inna 

T~ipnf i  - I .  T ~ ~ p n n  
2. Guarategaya (Konratira, Curr ratU.iz, Amniapé, 

MeMn, Kanoé) 
3. Il'aj)orh: Wayori, (Ayuni) 
4. rtfakarap 
5. Kepikin'wát 

Ramnramn - I .  Ramarama 
2. Um& 
3. Ummi 
4. Arara 

MO&& - I .  Mortdé 
2. DigUt 
3. Amá 

Todas essas famlias estão representadas na região hoje delimitada 
pelo f i t a d o  d e  Rondônia. Dentre elas, a familiá Tupae com as 4 
primeiras, é reconhecidamente da região do  Guaporé. Bs famíliasAt;iken 
e Ramarama esta0 representadas mais ao leste, embora alguns falantes 
estejam extintos. A família M o d é  tem um Único representante no  
Guaporé; os demais, incluindo os CUzta-Largca, os Sumi e os Zoró 
(que não figuram nessa primeira classificação de  Rodrigues porque 
eram '~esconhecidos"), são sociedades que integram o grande complexo 
territoria1 dos rios Ji-Paraná e Roósevelt, afluente e subafluente d o  
Madeira. Mas foi o mesmo ;R$dri&@ quem apontou as evidências, go 
estreito parentesco entre o CinG-Largn, o Mondé e o Digut-Gavióes d e  
Rondônia (Rodrigues 19%). Para o Mondé, o linguista baseou-se 
exclusivamente em palavras coletadas e publicadas por Wanda Hanke 
que, no  inicio da  segunda metade deste século, encontrou um grupo d e  
índios conhecidos como M o d é  no  alto Guaporé, para onde haviam 
migrado. A pesquisadora, contudo, afirnou que seu habitat era o alto 



Ji-Paraná. a n s i d e r o u  sua cultura material muito parecida com a de 
outros povos do Cuaporé e do rio Mequens, a despeito da lingua ser, 
porém, bastante distinta (Hanke, W. 1950). 

Náo h& didvida de  que a principal famífia linguística do  Guapore é a 
Tapa6 que  reiine o maior núimero de línguas, 

Evi-Strauss (4948), num artigo sobre os  p w o s  da margem direita 
d o  Ciaapork, fornece as seguintes classifica@es: 

Sociedades Tugi Loc.âlizaçCio 

Linguisticamenie distintos dos Tupi: 

rio Branco 
rio Branca 
no Golorado 
rio Mequens 
rio Mequens 
rio Mequens 
cabeceiras dos tributários sul do Si-Paraná 
idem 

cabeceiras do rio Branco 
idem 

Somente o IingiPista h u k o t k a  (1343) mnnsiderou os povos de 
Ilngua Txagalacra, atribuindo-lhes, indusive, uma posição majoritária: 

Sociedade h l i z a @ o  C3assificaçAo 

cabeceiras do rio São Miguei 
ao norte dos 6 - r ~ ~  
rio Caut6rio 
rio S o  Miguel 
rio Cautáeio 
ao noite dos 
rio Branco 
rio Mequens 
rios Terebito e Colorado 
rio Branco 
fios Verde e Mequens 
rio Branco 

'Ps7eren;o:; que. Co ponto de vista nrqueoiógici~ e isistúrico, o grande 
centro de difusâo dos povos T~ipi  parecc ter sido a área do Aripuaná, 
situada em %lato Grosso; dos povos T x ~ p a h r n .  ;i cirierrrc boiiviano. Do 
ponto de  vista geográfico, as cabeceiras do rio brumbia ra  está0 
próirnas d e  alguns afluentes da margem esquerda do alto rio Pimenta 
Bueno; as cabeceiras d o  rio Branco também estão pr0xihimas de  afluentes 
orientais do  Pimenta Bueno; as cabeceiras dos rios Branco, Colorado e 
Terebito, estáo próximas entre si (Mapa 2). O rio Ji-Paraná 6 formada 
pela conjungão de  dois rios: o &memoração de Floriano e o Pimenta 
Bueno. A regi50 dessas nascentes é um formidável manailciai de  águas. 
Os vários tributários e afluentes desses dois rios estáo prórllrnos das 
cabeceiras dos rios a rumbia ra ,  Mequens, Branco, São Miguei e 
Cautário. Esta 8rea pode ter sido palco de migra~ões e cisões d e  
sociedades falantes da família % p a i  Após o rio Ji-Paraná, a oriente, 
correm os rios Roosevelt e Aripuanã, ao  longo de  territcírios seculares 
de  grupos Morzdk- A região do Pimenta Bueno abrigava também uma 
sociedade cuja língua foi considerada isolada: a dos &rzc?é, que devem 
ter se  movido do  Grumbiara  para o leste. 

Sistematizando os dados existentes sobre a classificação linguistica 
dos povos da margem direita do  Guapore, podemos chegar ao quadro 
seguinte: 

ClassificaçAo' Smiedade h i h ç ã o  

M o d é  
Sumi 
Gav ia  
Cinta-Larga 
&r6 
Rm6 

bacia do Gtiaprk 
bacia do Cuaprçl 
bacia do Guapré 
bacia do G u a p é  
bacia do JE-Pmaná 

bacia do Ji-Parmd 
bacia do Ji-Paranii 
bacia do Ji-Par& 
bacia do Rooseve& 
bacia do RooseveB 
bacia do Guopré 

bacia do G u a p ~ é  
bacia do Guapor& 



Esse quadro inciul as sociedades que constam das classificac0es 
mais conhecidas. Os inúmeros etnômios citados por Loukotka náu fo- 
ram considerados por outros autores. Ainda assim. pode-se considerar 
que, seguramente, o rio São itfiguel aglutinou as sociedades de lingua 
Txnpnbcrn. 

Se alguns povos escaparam a essas classificaç0es 6 precisamente 
porque o conhecimento das sociedades do Guaporé - incompIeto e 
fragmentado - os deixou à margem desses estudos. 

É somente dentro das situagóes históricas definidas pelo contato 
que podemos conhecer essas sociedades, ainda que de forma incomgle- 
ta, já que o processo engoliu muitos povos, sem que deles restasse mais 
do que um simples registro. 

A BCUPACAO NISTÓRLCA D.4 m6;$Ã0 E AS SOCIEDmES INDÍ- 
GENAS 

A penetração da área banhada pelos afluentes ocidentais do Gua- 
por6 remonta ao século 3341, quando a cidade de hsuncão tornou-se o 
foco irradiador de expedições em busca de terras fabulosas. QediçGes 
como a de AIvar Nufiez Cabeza de Vaca, Domingos Martinez de Irala e 
Nuflo de  Chavez redundaram numa efetiva ocupação de um vasto ter- 
ritório, incluindo o oriente boliviano, e, ainda, na fundação de povoa- 
mentos, como o que deu origem à cidade de Santa Cruz de Ia Sierra. A 
mesma Santa Cruz, por sua vez, se transformaria num foco irradiador de 
expedições pioneiras rumo à planicie boliviana - e à margem esquerda 
do Guaporé. 

Ao longo do Mamoré, e até a sua foz na junção com o Guaporé, es- 
tendia-se o vasto território dos indios Mojo, de-língua Aruak; que passa- 
ram a ser conhecidos no sécul . O médio Mamoré concentrava, 
no lado ocidental, os Movima, a isdada, e no lado orierital, os 
Canichana, tambern de  língua isolada. Alguns de seus afluentes ribriga-. 

~xa~&kura:i os HeíisoboCono e os Rokor~no, que no 
estavam extintos. Finalmenté, a margem esquerda 

do Mamoré abrigava os Càjubaba, de Iínda isolada. 

O rio Baures, um d$~'p@bi$ais $flkefic&'da. qargém esquerda do 
Guaporé, limitava o terkit0rio dos BaUTC d e  IGgua AiUaF; e o rio Eto- 
namas, os Itonama, d e  língua isolada. 

O sul da planície boliviana foi alco de migra* de alguns grupos a Tupi-Guarani Sem dúvida, os gran es movimentos migratórios do secu- 
10 X V  foram as reides Guarani oriundas do. Paraguai, região de Itatirn. 
Esses movimentos redundaram na formação dos Guarqo-Pausema (que 



se fixaram nas margens do aflucnte do Guaporé. rio Paraguá ou Para- 
gaú, onde o "pau cerne" é abundante, o que deu origem ao nome) e na 
f iagáo dos Chiripano em território Chané (Arunk), com a consequente 
submissão dos ultimas aos primeiros. 

Após o estabelecimento dos Guarayo numa região situada a cerca 
de  '200 h da cidade de Santa Cruz, ocorreu uma nova subdivisão do 
grupo, provavelmente por volta de 1525, tendo parte se f ~ a d o  nas mar- 
gens d o  afluente Paraguá ou Paragaú onde ficaram conhecidos como 
Pausema. Em época não identificada, grupos de Pausema começaram a 
se fixar também na margem direita do Guaporéz. 

A planície boliviana, que atualmente corresponde ao Beni, drenada 
ao sul pelo Baures, foi, sem dúvida, território imemorial dos povos Txa- 
p a h u ~ .  O grande delia formado pela confluência dos rios Guaporé e 
Baures foi ocupado secularmente pelos Moré, que são, ainda hoje, um dos 
grupos de língua Txapakurn mais expressivos em termos de  população. 

fndiscutivelmente, a planície de Mojos, durante os séculos XViI e 
WIB, conformava uma das mais diversificadas áreas, linguística e cultu- 
ralmente, da América do Sul. Do ponto de vista ling~ístico, as distintas 
sociedades foram classificadas do seguinte modo: 

- Iínguas A m a k  MOJO e Baure; 

- línguas isoladas: Cajubaba, Itonamq Movima e Canichana; 

- Ihguas Tupi-guarani: Guarayo, Pauserna, Chiriguano, Sirionó; 

- línguas Tmpakura: Tapacura, Kitemoca, Napeh, "SalésUnoizians': 
Morb9 HerrSobocono e Rokorond. 

Pdo que se refere i. geografia, história e e 
sadores estudaram o oriente h l i ~ a n o :  ErTand 
1919); &i! Heinrich Snethlage (1937), WiUiam 
vid Block (1980). Nordenskjold fez escava* a 
realizou etnografias sobre diferentes grupos, nu 
campo; Denevan sistematizou dados histbncos e etnográficos e Block 
&fendeu tese de doutoramento sobre a ocupação espanhola, reaiizando 
um trabalho fundamental com fontes primárias. 

A$m desses, f4.E-d Métraerx forneceu hportantes dados 
etnogrâfims compílador em artigos no Handbmk of Scuth Amekan 

A respeito das migra@ Tupi-Gumi w oriente boliviano, os dados são todos de MCtraux, A: 
1929,1942,1948a e 1948c. 

Os linguistas Créqui-Montfort & Paula Rivet (1912) estudaram ampla e profundamente as lín- 
guas do oriente boliviano. Publicaram pma série de artigos intitulados "Linguistique blivienne" 
e os dados lingufsticos aqui mencionados são dessa artigos. 

dtliiian,$. Todos esses pesquisadores tiveiam c ~ r n i 3  principais fori:;s 
primárias os dados de vlajanles oitocentistas. cornci ,4lcide,z d'Orbigny e 
Frans Keller-Eeuzinger. 

A partir dos levantamentos arqueol0gicos reaii~ados, as in8uêni;ias 
culturais pré-colombianas na planície foram consideradas amazônicas, 
notavehente Amak Os pesquisadores chamaram a atençgo para uma 
questão inquietante: o Iimite de culturas que o leste da Bolívia assinala, 
entre a cordilheira e as florestas, entre os grupos andinos, considerados 
mais desenvolvidos e as sociedades da planicie, fora da sua influência. 

Os Mojo, os Batrre e os antigos Tapac~4g.a foram classificados corno 
sociedades de culturas intermediárias entre as civilizações andinas e as 
sociedades da floresta tropical. Eram povos agricultores, eficientes pro- 
dutores de  alimentos, construtores de campos para cultiva, canais de ãr- 
rigaçáo e estradas. Suas popula@es eram numerosas, ostentando algum 
tipo de estratificação. 

Essas sociedades estavam subdivididas em numerosas aideiâs que 
formavam as menores unidades sociais. Os mecanismos de coesão eram 
de ordem simbólico-religiosa e cerimonial. O consumo ritual da chicha, 
ao que tudo indica, envolvia as aldeias em redes de reciprocidade e de 
solidariedade. Pelo menos entre os Mojo, cada aldeia tinha um nome, de 
tal modo que seus habitantes estavam ligados a uma ""divindade" ep6ni- 
ma e de tal forma que não só a territorialidade era perfeitamente defini- 
da e adquiria caráter sagrado, mas também há indícios de que essas ai- 
deias raramente mudavam de lugar. 

O fenômeno cultural que teve maior difusão na planicie foi de or- 
dem religiosa: o culto ao jaguar. Podendo ser considerado um elemento 
emblemático das culturas Baure e Mo@ tinha notável im I! ortância social, 
e operava como um qlutinador de ritos especiais - infe izmente, muito 
mal conhecidos. Os xamãs exibiam status especial e eram responsáveis 
pelos ritos que, na prática social, tinham a função inequívoca de oficiali- 
zar a solidariedade entre as aldeias. 

A conquista dessas sociedades tem uma história iknica e sin pjar 
Enquanto os povos do altiplano Wiham sendo engajados no tra alho 
forçado atraves dos sistmas da encomienda e da mitu, os da planíck 
permaneceram mantendo contatos apenas esporádicos por um Longo 
período. Eventuais expedições escravagktas atingiram as tedtórios dos 
antigos Tapacura e dos Itonama, mas a planície p e m a n e e u  inacripada. 

A partir da segunda metade do sécub XWI, a região atraiu os je- 
suitas, que iniciaram estudos de línguas Amak Em 1082, ãs margens de 
um afluente do Mamoré, foi fundada a primeira missão daquela que viria 
a ser uma das mais fascinantes (e menos conhecidas) institui~ões anis- 
sionárias da América do Sul: a Província de Mojos. 



Ahrig2iiido unia noiávçi plur:iiidacic étnica, formada or sociedades 
de c u i ~ u r a s  ciinsiciçracias complexas, Xlojos deLuou perp r exos todos os 
scus i4sitantes. ci,nlernprrrâneos ou oilncentislas, favoraveis aos jesultas 
o u  anii-inacianns. 

Iniciuimente. a expansão jcsuítica sc fez ao longo do Mamoré: pos- 
teriormente, ao longo dos afluentes e tributários do  Guaporé, sobretudo 
o Baures e o Machupo. c só muito depois, na margem direita do Gua- 
por6. 

Essas missões - cujo nírmero exato não foi determinado. mas que 
qo SGU auge, entre 1700-1740. devem ter chegado a 25 - formaram, por 
quasc um .iéculo. um universo fechado. Embora se prestassem aos obje- 
t i ~ o s  da metrópole, através da comercializa~ão de  produtos para Santa 
Cruz e do  pagamento do tributo indígena, estiveram fechadas 5 popu- 
laçáo civil e somente os jesuítas eram os intermediários entre a popu- 
iacão indígena e a espanhola. 

As rnissõcs foram descritas como esplendorosas e magníficas. A 
igreja er-a o ponto central de todos os povoados e o foco da vida religio- 
sa. Sempre uma construcão aprimorada e imponente e. segundo algumas 
descrições. quase sempre de estilo gótico. 

A regiáo de -Mojos se limita com o chamado planalto chiquitano a 
ieste. Transformado também numa província missionária - a Província 
de  Chiquitos - abrigava uma pluralidade étnica igualmente notável. Os 
~ r u p o s  da região foram designados "chiquitanos" - pequenos - pelos es- 
panhóis em virtude das pequenas portas de entrada das suas casas. Mui- - -. . 
tos desses povos são mal conhecidos porque os contatos com os primei- 
ros exploradores, no século XVfI, foram hostis e alguns se extiguiram 
ainda no  século XVIII. 

Estudos realizados demonstraram que havia um grupo d e  língua 
isolada. que foi chamado Chiquitano; alguns povos de  lingua Amak, e 
ainda povos que falavam iínguas classificadas dentro do grupo que foi 
chamado Olukt.. 

A organização social dos povos "Chiquitanos" era muito semelhan- 
te  a dos ,!àfojo e dos Baure. A grande diferença estava na religião: entre 
eles não  havia o culto ao jaguar e seus rituais. 

As duas organizações jesuíticas - Mojos e Chiquitos - em larga me- 
dida, direcionaram toda a ocupação das margens do  Guaporé. Navegado 
pela primeira vez pelos portugueses provavelmente em 1723 no sentido 
Madeira-Guaporé (foz-cabeceiras) e em 1742 no sentido Guaporé-Ma- 
deira (cabeceiras-foz), seus pioneiros deixaram como testemunho a ad- 
miração e a perplexidade ante as missões do Baures e do  Mamoré. 

A administracão da capitania de híaro Grosso e a fundacão da sua 
capital. Vila Bela da Santissima Trindade, 2s margens do Guaporé, refle- 
tem a preocupa55o dos estadistas lusitanos com a guarda da fronteira. A 
manutengão da margem direita norteou a conduta do.; capitães-generais 
até a construção de  fortificaqões, como o Forte de Braganqa (desapare- 
cido numa enchente) e o Forte Príncipe da Beira - símbolos desse ideário. 

A medida que os portugueses efetivavam sua presenga, eonferin- 
do-lhe um caráter militar, as missões foram sofrendo mudanças profun- 
das e irreversíveis, transformando-se em focos de operação d e  guarda da 
fronteira espanhola. Os jesuítas - fiéis vassalos do rei da Espanha - foram 
compelidos a fundar missões na margem direita - portuguesa - que, e n -  
tretanto, tiveram efêmera duração. 

1 A consequência dessa política para a Província de Mojos foi pro- 
i fundamente desastrosa, minando-se um sistema até então fechado. O re- 
i sultado mais imediato foi a evasão de  índios para a margem portuguesa. 
F 
! Esta evasão aumentou consideravelmente após a expulsão dos jesuítas 

! em 1768. Substituídos por curas e administradores altamente corruptos, 
em pouco eempo criaram um quadro de grave depopulação e depaupe- 
ramento daquelas que foram, seguramente. as mais ricas missões da 
América meridional. 

Os rupos indígenas conhecidos elos portugueses na margem di- 
reita do  6uaporé  durante o século ~ I I ,  na sua maioria absoluta, eram 
Tupi Um dos primeiros foram os Guajaratas, ue  Métraux considerou 
como Pauserna. Além dos Guajaratas. são amp 7 amente citados os "Me- 
quens", corru tela d e  "moquen". O melhor esclarecimento sobre os 
grupos incluí 3 os nesse etnômio é de  Eurico Miller (1983) ue realizou 
um trabalho ar ueológico pioneiro no alto-médio Guaporé. % a sua o i- 
nião, os Tupi ]o Guaporé teriam sido originários das dispersões f a s  
famílias T~ípi vindas do  Aripüanã. Na área da planície d o  alto-médio 
Guaporé, grupos d e  agricultores ceramistas atingiram as mar ens do  rio 
e de  seus afluentes cerca d e  AH> 900. Esses grupos seriam f alantes d o  
tronco Tu@, família Tupnri, d e  língua Guarategaja. Combinando dados 
arqueológicos com dados históricos, Miller chegou à conclusão de  que 
os índios chamados Mequens no século XVIII eram os Amnia a e os 

na margem direita do  Guaporé. 
i+' Guarategaja. Niller reconhece também a presença de  índios ausema 

Por outro lado, são amplamente citados na crônica portuguesa os 
Moré e os Aricol-oni, que seriam também Txapakura, mas que, estranha- 
mente, não são citados pelos pesquisadores4. 

Quando me refiro ã .'cr6nica portuguesa", quero me refenr aos documentos manuscritos pesqui- 
sados no Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) da Universidade 
Federal do Mato Grosso e no Arquivo Público de Mato Grosso, constando, basicamente, de cor- 
respondências oficlars 



0 s  contato\ c n t r c  os coiuni~adorc:, c essrs povos, duraaie o sCcuio 
YVIII foram particularmenti: intensos por várias ra~ões :  ecr primeiro 
Lugar porque a ocupagáo da área foi intensa e m  funqáo da sua irnportân- 
cia estratégica. 8 povoamento e a defesa do  território dependiam am- 
plamente das popuiagões indígenas que foram disputadas sistematica- 
mente pelos portugueses e pelos espanhóis. Isso se deve ao fato d e  que 
o europeu da fronteira setecentista entendia que as "nações" indígenas 
poderiam ser cooptadas no caso de guerra e seu objetivo maior passou a 
ser o d e  transformar os índios em vassalos do rei. Esta política. emanada 
da Corte. pressupunha a manutenção dos índios em seus territcírios, já 
que  as "emigrações" eram consideradas perniciosas. Isso não impediu, 
contudo, que  os colonos - moradores efetivos que faziam a lrontcira - ti- 
Leisem um comportamento bastante diverso, caçando os índios à bala. 

Em função das necessidades da defesa da fronteira, a navegação 
pelo Guaporé foi também particularmente intensa no século XWXI e 
empregou muita mão-de-obra indígena. 

Dentro desse quadro histórico, em ambas as margens a depopu- 
laçáo foi grande. Deve-se considerar ainda que, a despeito de  todas as 
proibicões emanadas da Corte, no sentido de que os vassalos dos dois 
reinos não comerciassem, as trocas fluíram intensamente - ainda que 
consideradas contrabando. As relações com os índios eram ~ e r m e a d a s  
por essas relações antagônicas e contraditórias que nortearam o próprio 
povoamento. 

À medida que  o Guaporé foi perdendo importância pela sua con- 
digáo estratégica, o povoamento arrefeceu. Com a rapidez espantosa 
que parece engolir a "civilização" dos trópicos, toda essa estrutura ruiu e 
a erosão d o  tempo foi implacável. 

O panorama etnográfico para o Guaporé setecentista pode ser sin- 
tetizado da forma seguinte: 

Mojo 
Baure 
Canichana 
Itonama 
Cajubada 
Movirna 
Herisobocorio, Rokorofto 
Tapactura, Kirentoca, Napeca 
'L;ansimonianos" 
Moré 
Guarmio 
Pausemo 

sÉcueo r n I I  
Localização Classificação 

Margem esquerda do Guaporé 

no Marnoré 
no Baures 
Rio Mamoré 
no Itonamas 
rio Mamoré 
no Mamoré 
no Mamoré 
no Baures 
no San Martin 
conf. do Baures com o GuaporC 
rio San Miguel 
no Paraguá ou Paragah 

Aruak 
Aruak 
Isolada 
Isolada 
Isolada 
Isolada 
Txapakura 
Txapakura 
Txapaha 
Txapakura 
Tupi 
Tupi 

Sociedaae i,ccaii~a$ii 

Guajarara (Pawmia j rio Mequsns 
Guararegajo rio Mequens 
Arnniap P (Amniapd) rio Mequens 
Pausema Igarapé Pauserna 
Aricoroni 
~Word difereales iocars 

- 
1 up1 
T 
i upi 
Tupi 
T. 
i dpi 

ixapak~ra 
~sapakura 

Se considerarmos novamente os dados de Eurico Miller, segundo n 
qual os falantes da língua T~kpi-SLdpan teriam se dirigido da regián do 
h i p u a n á  para o Guaporé, poderíamos questionar porque somente os 
Amniapé e os Guaratega~a foram conhecidos. Com efeito, os inumeros 
grupos Tcqi da margem direita permaneceram "desconhecidos" alC 0 

começo do  século XX. Da mesma forma, só passam a ser conhecidos na 
primeira metade deste século os ilbitana, tambfm chamados Pnkvi~~zwa 
ou Hunnyam, grupo de  língua Txapakura localizado pela primeira vez :?o 
afluente São Miguel. Esse "desconhecimento" se deve a duas razões: em 
primeiro lugar, os grupos TLcpi dos afluentes da ma-em direita, locaiiaa- 
dos sobretudo nas margens dos rios Branco, Terebito e Colorado, man- 
tiveram-se afastados das margens do  Guaporé e somente se apromma- 
ram desse rio após a desagregação das suas aldeias tradicionais. confor- 
me se verá logo mais. Em segundo, a presença dos P a w u m ~ ~ a  pode sei 
explicada como resultado de uma migração após a desagregaçáo das 
missões. 

O primeiro registro dos Pawumwa foi feito por Haseman (1912), 
pesquisador naturalista que os encontrou em agosto d e  1909. Segundo 
Haseman, o primeiro eontato com o grupo foi estabelecido com traba- 
lhadores d e  um seringal boliviano que estava sendo instalado na margem 
direita do Guaporé, próximo à foz do São Miguel. Haseman estava pre- 
sente quando os  indios fizeram a quarta visita ao seringal e os acompa- 
nhou até as suas aldeias, localizadas nas cabeceiras do ria. A sociedade 
totaIiza\fa entêo 380 indmíduos. 

h observações do  pesquisador, contudo, são superficiais e em mui- 
to pouco contribuem para o conhecimento da sociedade. 63 vocabulário 
por ele coletado foi analisado por Chamberlain (1912) e serviu de basc 
para a classiFrcaçáo da língua Pawumwa como B a p a b r n ,  

Durante a formação dos primeiros seringais, os grupos indígenas do  



S5o hfiguel eram charn;iii<:s .';Z~ligrieiertrn'' oti "~%(yteiizenos" - e considc- 
r3iios ~ernkels.  Emhi ra  nLio se saiba. enatamentc. cjrie grupos eram as- 
s i m  denominados, poíit.-se afi';rn:ar quc falavam, sem dUvida, uma iirigua 
Trc~p~hrrn .  Este dado pode ser comprc~vado pelo reiatório de José Can- 
dido da Silva dirigido ao Mal. Rondon, datado de 1: d e  abril d e  1924. Os 
"iMi1pei~~encis" - que ele denomina Uomos (uma aiitodenominagão do 
grupo?) habitavam as margens do §ao Miguel e sua situação era caótica: 
dcsorganizados e aIcoo1izados. José Candido teve o cuidado d e  observar 
que  seu idioma cra "'muito parecido com o Unrpá ", grupo definitivamen- 
ic ciassifirado como Txqnnk~di-a, que vivia nas margens do médio Madei- 
ra e prtiximos da foz do rio hornonimn. h: quc iòrarn cxtinros na primeira 
nlctade deste século. 

Muitas sociedades recaíram ao estado d e  isolamento depois da de- 
sagregaqão das missóes. O exemplo mais significativo é o dos Moré. Em- 
bora tenham tido um papel atuante c definitivo nas missões, ainda na 
primeira metade do  século XIX passaram a ser considerados ""selvagens" 
e por muito tempo hostilizaram ostensivamente seringueiros e navegan- 
res, consertcndo-se no "pavor" do GuaporG 

Luis Leiguc Castedo, que viveu muitos anos entre os Moré e foi o 
fundador do  Núcleo Indigenal Moré, criado pelo governo boliviano para 
a sua assistência e cujo primeiro contato iniciou em 1937, fornece uma 
informação bastante interessante para elucidar os Pawumwa-Huanyam. 
Segundo um le\~antamento que realizou. em 1913 Nordenskjold chamou 
os Moré d e  "Guanian ". derivado da palavra huaiiatz, usada por eles num 
canto ritual (Castedo 1957). Desse modo, a palavra Huanyam seria, na 
verdade, d e  origem Moré. Gomo ambos são povos de  língua Txapakura, 
fica a indagaçáo se seriam originários de  uma mesma sociedade. 

Os Pakrras-Novos. que são hoje os iinicos representantes de  língua 
7Xnpahrn no Brasil, provavefmente migraram da margem esquerda d o  
Afamoré para a margem direita e assaram a ocu ar os territórios ba- 8 nhados pelos rios Pacaas-Novos e uro Preto, on ‘r e foram encontrados 
no  final da primeira metade deste século. Outros grupos Txapakur-a que 
migraram tomaram como eixo o rio Madeira, como os Janr, os Tord e OS 

Unkph, todos extintos. 

Esses fatos per~nitem concluir que o rio Mamoré abrigou um im- 
orlante núcleo Txapakura e foi um canal de  migração. Mas, conforme 

Foi mencionado, também o rio Baures foi um território importante de  
povos Txnpakurrr e deve ter sido, da mesma forma, um canal de mi- 
gragão. 

Lévi-Strauss (1948) distinguiu dues áreas culturais para o Guaporé: 
a primeira seria a margem direita. entre o rio Branco e o Mamoré, 

ocupada por povos dc  língua T.rnpahtrn. A segunda compreendena as 
bacias dos rios Branco, Mequens e Gorumbiara, onde a maioria seria 
formada por povos T~ryi. Por isso, a seu ver, o Guaporé não forma o eixo 
de uma cultura homogênea, mas uma fronteira: a área cultural mojo- 
chiquitana se  estenderia da margem esquerda até os Andes; na margem 
direita as culturas seriam definitivamente amazônicas. 

Essas culturas "definitivamente amazônicas" compreenderiam um 
núcleo Tupi e um núcleo TxapaXiLira. Ao que tudo indica, o segundo nú- 
cleo estava restrito 2i área do  São Miguel, representado pelos Pawumwa. 
O linguista Gestmir b u k o t k a ,  como foi visto, indica outros grupos em 
áreas próximas: os Uomo ou Mipelheno. no mesmo rio São Miguel e, 
mais distantes, os Kumanh ou Cacitário, no rio Cautário, e ainda os 
Kujuna, ao  norte dos Kumank e os Topoaya, também no Cautário. 

I? provável que vários desses etnômios designassem um mesmo 
grupo ou  até mesmo que não existissem alguns grupos que foram desig- 
nados por esses etnômios. Por exemplo, o etnômio Cautário: Cau ta yó é 
uma palavra Moré que serve para denominar um povo da margem direita 
do Guaporé, numa narrativa mítica. Os Moré se referiam a eles como 
inimigos e ,  na verdade, os colonizadores podem ter ouvido a palavra e 
entendido que o povo citado era, realmente, "perigoso". E, d e  fato, na 
crônica portuguesa, os  "C~authios" são invariavelmente citados como 
"bárbaros", embora ninguém, jamais, tenha visto um só índio "Cautci- 
rio ". A denominação acabou por se  estender ao rio, onde supostamente 
habitavam. 

Topaya é um etnômio citado em alguns documentos d o  século 
M I I  para designar habitantes da margem direita do Guaporé, aproxí- 
madamente próximos d o  rio Cautário. Mais de  um século depois, a de- 
nominação reapareceu para designar os Amniapé, sob a forma d e  
Tapuava. 

O início do,século XíX assinalou um período de grande esvazia- 
mento na área. E verdade que a borracha começou a ser explorada na 
Amazônia nas primeiras décadas do século XIX, mas era um comércio 
lento, que  atendia uma demanda muito limitada. A primeira exportação 
brasileira aconteceu em 1827: era o início de  um período d e  exploração 
que  se  intensificou até  o primeiro decênio do século XX, sofreria um? 
drástica redução a partir d e  1912 em conseqüência da concorrência asla- 
tica e ,  trinta anos mais tarde, um notável incremento em decorrência da 
I1 Guerra. 

A partir d e  1860 o rio Madeira começou a ser ocupado por serin- 
gueiros. Ao lado da procura da borracha, houve significativa ocupação 
na extraçáo d e  quinino. Segundo o testemunho de  Keller-Leuzinger 



('1374), eni 1%" ha i i z  inuri;c ro5 eiia~:c;eiímentos de boliviar-ic,\ nct biii*.~ 
Madeira concen" ~rici.! e a p ! ~ ~ d y j e >  de borracha e quinino. 

E interessanic ressa!tdr q : ~ t  a ocupagáo J o  baixo M'ldeira ;rrnha 
sendo feira quase í?a sua tolaiiiiade per bolivianos. Os limites da área 
ainda estavam indefinidos em função de um tratado de  1810 que rezava 
o u~igossidetis. Este tratado foi revogado em 1867. mas a ocupação bolr- 
viana permaneceu. 

Em Mato Grosso, a procura da borracha foi intensificada no final 
d o  século XIX.  por volta dc 1584. D e  urna forma singular, a alividade de  
edração  da borracha foi acompanhada pela extraçáo da poaia. Torna- 
ram-se complementares: a poaia é coletada na estação chuvosa, a borra- 
cha, na seca. 

No rio Guaporé, os primeiros povos a sofrerem os violentos efeitos 
da  depopulação e do sistema desagregador da mobilização forçada da 
mão-de-obra indígena para o extrativismo foram, sem dúvida, os Pauser- 
na. Segundo pesquisas realizadas por Eurico Miller, os Patuema move- 
ram-se para a margem direita do rio por volta de  1852. Ali o viajante 
João Severiano da Fonseca (1880) encontrou-os, já em estado crítico. 

Em 1875 o mesmo João Severiano da Fonseca encontrou um grupo 
d e  Índios conhecidos como Palmelas. Tomou informações com três de- 
les, e descobriu ue o grupo havia migrado da antiga missão do  rio Bau- 
r=. O nome "Pa 7 mela" havia sido dado por um certo Sr. Wodrigues, que 
os encontrara pela primeira vez, casualmente. 

O que  é surpreendente acerca desses Palmeía é que essa sociedade 
teve sua língua classificada como karib. O primeiro a estudar o voca- 
bulário coletado por Fonseca (o único existente) e a concluir pela classi- 
ficação filib, foi Steinen (1942). Posteriormente, a classificação foi cor- 
roborada por Nordenskjold. Ambos concluíram ainda que o grupo teria 
migrado das Guianas. 

Segundo o 1Wpa Ehohistótico de Curf Nimuendaju, em 1880 os 
B"a1mela estavam localizados entre os rios BIanco e o San Martin, tri- 
butários ocidentais do Guaporé; em 1873, entre a foz do  rio Branco 
(margem oriental) e o Guaporé; finalmente, em 1914, entre os afluentes 
Golorado e Mequens. 

Este povo, cuja autodenominação se ignora, ao se fixar no Gua- 
por&, tornou-se o representante da família linguística Karib situado mais 
a o  sul da América meridional. 

D e  um modo geral, pode-se concluir que até o final do  século XPX 
houve um trânsito regular de índios vindos da Bolívia para a margem di- 
reita d o  Guaporé. Por outro lado, os grupos considerados "Mekens" - 

Amrzin é c Cuarare~ti~a - n:> c o n q o  d : ~  héculo XY Iria!?; ser ii~cai~~nd:!. 
nas ca ecciras rio Mequens. Xsio signif~ca q u e  s t  ~~ov imtn ta ram &i g 
foz rumo ao curso alto do riti. 

No  hnal do sécuio XãX, scringaíis~ab bolivianos fundariia~, priixiriin 
Zi foz do rio Colorado, o seringal Pernarnbuco. A sua instaias23 c, poste- 
riormente, a do seringal São Luís, no alto rio Branco, deram inicio a um 
rápido processo de  contara com os povos Tupi que permaneciam isolados. 

A ocupação dos rios CoIorado e Branco sc deu entre 1010 e 1920. 
com a instalacão de  diversos "barracóes" s pontos de colcta de borracha. 
Esses estabelecimentos seriam responsáveis pela incorporaqán dos BIIQ- 
kurap, Wayoró, Jabug Arikrrpú e Amri à força de  trabalho. 

No início do  sécuio. o sergipano Tancredo de  Farias fundou rim 
barracão na margem direita do  Guaporé. em frente à foz, para onde !e- 
vou famílias de  bolivianos, Em 1910, foram atacados pelos Abt-. 0 s  as- 
saltos continuaram, sendo o mais crítico em 1930, mas apesar de tudo. a 
localidade foi mantida, chamada "Surpresa". 

O seringal que exerceu uma influência definitiva, intcnsili~~indo 0% 

contaios com índios, foi, sem dúvida, o São Luis. Seria desse estabeleci- 
mento que se  irradiaria, anos mais tarde, uma epidemia de  sarampo que, 
com rapidez espantosa, ceifou incontáveis vidas, deixando alguns grupos 
2. beira da extinção. 

Provavelmente os primeiros contatos foram estabelecidos com os 
Jabuti cujas aldeias estavam situadas abaixo das cabeceiras do  rio Bran- 
co. Os encontros iniciais foram hostis: houve rapto de índias e, possivel- 
mente, mortes. A sociedade mais próxima dos Sabuti era a Arikapd, que 
Ioga estabeleceu contato com seringueiros. Os MakL~rap, situados nas 
cabeceiras do  rio Branco e em ambas as margens do alto rio Golorado, 
devem ter sido a sociedade seguinte, num processo concomitante com os 
m u n i ,  do alto rio Golorado, mais próximos das cabeceiras. 

Os Tupari mantiveram seu primeiro contato em 1828. 

Em 1834, Emil Heinrich Snethlage esteve no Guaporé e visitou to- 
das essas sociedades. Posteriormente escreveu vários artigos, que podem 
ser considerados fundamentais para a história da área. 

.As aldeias Guarategnja e Amniapé estavam situadas priímsnas das 
cabeceiras d o  rio Mequens, numa b ~ ~ r c a c ã o  do  alto curso. Sneihlage 
calculou o total da popuiação das duas sociedades em 500 =soas, mas 

tude do  baixo nrimero d e  murheres. 
R notificou que os Amnuipé passavam por um grave desiqugi rio. em vir- 

Por ocasião da sua visita, o seringal São Luis já contava com índios 
trabalhando regularmente. Segundo o seu testemunho, a maioria das 



rnulhcrcs estava transfrirl-ilada crn prostilu!as: a chicha havia sido substi- 
tuída peja pinga e alguns homens rccchiarn castigos físico.;. Ainda assim, 
a s  Índios coniinuax.am seridn atraídos parl i  lá. Havia uma maloca inteira 
de índios Anii;: instajada próxima. 

0 contato com os rt7ay~iní estava sendo mantido de  forma intermi- 
t e n t e  O pesquisacii>r visitou suas aldeias, então situadas a cerca de  10 
km acima das cabeceiras do Colorado. Os  vizinhos mais próximos, os 
Arikapú: estabeieciam com eles uma "fronteira de  caça" por um lado e, 
po: outro, uma "'fronteira de cioça" com os T L ~ ~ D Q ~ ~ ,  que estavam situados 
a!ém das cabeceiras do rio Branco. 

Xn Mapa 3, iocaliza@o das socicd.ides indígenas do  Guaporé no 
início do  século XX, cópia do mapa original de Snethlage, pode-se ob- 
x w a r  que: 

- os Arna@& e os Cuaralegnjn - chamados 'ÍWey~rrnrJ' no século 
ATf14-i - estão situados nas cabeceiras do rio Nequcns; 

- os Amd estavam muito próximos do seringal São Luís, situação ar- i 
rificial. decorrente do contato; I 

- os Pdakurap, os JaínDz~ti os Wayuni e os Arikap~i estavam situados 1 
entre a margem esquerda do alto rio Branco e as cabeceiras do Colorado; 

- os T~ipnA estavam situados além da margem direita do rio Branco; 

- havia uma aldeia Jabuti próxima das cabeceiras de  um afluente da 
margem direita do  rio Branco; 

- no  médio rio São Miguel, próximo do  seringal Limoeiro, estavam 
os Abitnna-Huanyam (os mesmos Paw~lmwa). Acima, também na mar- 
eem esquerda do  rio São Miguel, os &rubor&; 
L 

- entre  os rios Cautário e Cautarinho, os kikmnná, os Umnamakan 1 
e os fijunn que, como foi visto, eram Txapakura. I 

Essas localizac;ões são, na verdade, uma fotografia da situacão dos 
grupos por ocasião da visita do pesquisador. Conforme será visto, o qua- 
dro se altera pouco depois. 

N o  que se  refere aos Huanyam, lotalizavam cerca d e  50 pessoas no 
seringal Limoeiro. Snethlage observou que o grupo fabricava vestes d e  
cascas d e  árvore, exatamente como os Moré. 

Sunlo aos Hunnyam viviam alguns índios que eram chamados por 
eles d e  "Cabht': e que, segundo afirmaram, outrora haviam sido seus 
inimigos mortais. Era um grupo praticamente extinto que, mesmo assim, 
conservava-se como uma unidade distinta dos H~~anyam, ainda que a 
Iíngua falada por ambos fosse semelhante. 



O ein0mi(~ "Cohiri" ilicicceu uiii proí'uiid<i cstudii do âninipi>ii,g~, 
Qavid Pricc (1983), que demonstrou a sua origem. Kahizi cra a denomi- 
nasão dada pelos Kaziniti e os Waimiírz. aos h á r e n e ,  que formavam 
três agregados regionais contíguos7 cada um com seu dialeio, mas ir;ti- 
mamente relacionados, e que no século WIIf  ocuparam um território 
ao norte do  rio também conhecido como Cabixi, afluente do Guaporé. 

A partir do século XIX. vários povoados próximos do Guaporé 
começaram a ser atacados por índios. Na tentativa de  identificar os 
agressores, as opiniões se dividiram: para alguns, eram os Paresi (Kozá- 
rene), para outros, os "Cabixi': Nesse momento, concluiu Price, comcça- 
ram a surgir as diferenças entre os dois na mentalidade do colono: os PQ- 
resi eram considerados "dóceis"; os Cabiui, "ferozes". O último ternio 
passa a não ter um rcferencial claro, sendo aplicado indistintamente pa- 
ra designar "índios selvagens". 

No século XX, o nome Cnbixi praticamente desaparece, conti- 
nuando a ser empregado, entretanto, para designar dois grupos: um no 
rio São Miguel; outro, formado pelos remanescentes dos Kizzárerze. 

No seu relatório ao Mal. Rondon, datado de  abril de 1924, Jose 
Candido, após viajar em diregão ao alto curso do rio Manoel Currea, 
afluente do  São Miguel, encontrou um pequeno afluente deste último 
onde  estava situada uma aldeia conhecida por CnbUcL A situação dos Ín- 
dios era dramática, devido a constantes perse uiçóes de  caucheiros. O 
grupo totalizava apenas 17 pessoas trêmulas # e medo. Esses "Cabixi", 
conforme relatou José Candido, falavam a mesma língua dos Uomo. 

E m  1968, Wiiliam Bontkes, linguista do  Summer Institute of 
Linguistics, encontrou no seringal Limoeiro quatro índios que se 
auto-identificavam como C a b e  que afirmaram falar a mesma língua dos 
Miguelhenos. Bontkes, contudo, não fornece nenhuma informação sobre 
os últimos, o que permite pressupor que estivessem extintos. 

Em suma, os Hiranyam hostilizaram por muito tempo um grupo vi- 
zinho, a quem chamavam Cab& provavelmente tomando emprestada a 
designação dos não índios para "selvagem". Os remanescentes desse 
grupo passaram a viver posteriormente junto dos Huanyam, falando pra- 
ticamente a mesma língua, mas conservando-se como uma unidade dis- 
tinta. 

E m  1946, o etnólogo Franz Caspar fez a sua primeira viagem ao 
Guaporé, e em 1955, a se unda. Essas experiências resultaram no livro d d e  viagem Tupari, publica o na Alemanha em 1952 e no Brasil em 1958, 
e em vários artigos. Em 1975 foi publicada na Alemanha uma monogra- 
fia com dados etnográficos: Die Tupari dndianerstam in Vestbrasilien, 
q u e  não foi traduzida para o português. A obra foi resenhada por 
Thelda Hartman, na revista d e  Antropologia, v. 21, 1978. 

A rimeira of-ira é uni  relato ac\ioal que T ) ~ > ~ G o  c\c:d:ccc h»l?ri: a P etnogra ia dos grupos da regigo. daspar dirigiu-se eni  janc~i-o dc 1948 
para o seringal São  Lu% onde nciiificou a presciiqa de  índias inD::ít. 
Wa~wd,  Aiikapú e algum Tupari. Os Tupari manlinham-sc ainda isola- 
dos nas suas aldeias, e cram temidos pejos outrob. O carnidm para as â1- 
deias Supnri, situíidas distantes da margem direita do rio Branco, de- 
monstrou uma ocupa@o diferente da que foi encontrada por Snethlage. 
No Mapa 4, pode ser visualizado o itinerjrio de Caspar. kmparando-se 
os mapas 3 e 4, observa-se que: 

- os Antb jii náo estavam mais próximos do seringal São  Luís. Cas- 
par obteve inforrnaçóes de q u e  o grupo estava quasc extinti?; 

- as aldeias Jabuti formavam um continuum próximo ao curso da 
margem esquerda do rio Branco, mas pelo menos três deias estavarii 
mais afastadas; 

- havia apenas urna aldeia Aiikapú náa muito distante das aldeias 
Jnbt~g no sentido do  curso alto do  rio; 

- havia apenas duas aldeias I+fakurq e duas aldeias TVayurzi na re- 
gião visitada pelo pesquisador. 

Durante a sua primeira visita, Caspar observou que a cultura 
Tupari correspondia, em muitos aspectos, à dos outros grupos. Antes da 
chegada dos brancos, os Tupari não mantinham contato com índios dos 
rios Mequens e hrumbiara .  Ma região do rio Branco, somente com os 
Arikaplí estabeleciam "relações esporádicas de  amizade". 

Após a instalação do  seringal e o contato, as rela@es entre os 7%- 
pari e os iKahrup se intensificaram. Os Makrrrap foram assumindo m a  

osição hegemenica e a sua Lingua se transformou no "idioma inteirri- 
tal", segundo Caspar. A música instrumental e vocal dos Makurap - mui- 
to desenvolvida - foi adotada pelos Amá, Eraj)ud, Jabuti Arikapú e, de- 
pois, pelos Tupari. 

A partir d e  1958, os IFupaíZ intensificaram o contato e, entre 
1953-54, praticamente toda a popula ão trabalhou no seringal. Mas em 
junho d e  1954 ocorreu a terrível epi emia de  sarampo que quase os di- 2 
aimou: Caspar calculou uma perda demogafica de mais d e  50% e m  8 
anos. Após o desastre, o que restou da sociedade reuniu-se miama maloca 
do tipo tradicional ("tipo colm6ia7 com poste central, sem repartigzs 
verticais", eonfurme descreveu. o etnólogo) tentando sobre~\len: longe 
do  seringal 

Até o inicio da segunda metade do skcuio XJC, OS índios que viviam 
próximos dos barracões tiveram uma convivência considerável com boli- 
vianos, inclusive com indios Baure e alguns Chiquifainos. Posteriormente 
todos os seringais do  rio Branco, como o Laraqal, o Colorado, o São 



tuír c c3 Paulo Saldanha. i-ram adquirido:; por urn unico proprietário - 

3020 Rivciredo. Este homem seria (3 responsavei direto peia dissolu~án 
dci tctdas aldeias indígenas da regiao, recrutando mtio-de-obra, deixando 
ar  popuIacães sem assisencia médica. e, ainda, sem tornar nenhuma ali- 
tude para irnpcdir as epidemias de sarampo. 

Entre as dkcadas dc 1940-1960, houve uma notável dispersáo de  
índias pelos seringais. Em 1940, o então governador do Território do  
Guaporés estimuiou a transferência de indios do Jli-Baraná para o Gua- 
poré. visando suprir a mão-de-obra perdida em decorrencia dos surtos 
de epidemias. O Servicri, de  Protegão aos fndios dispunha somente do 
Posto Ricardo Franco, que não estava preparado para atender os 
recém-chegados. Não se sabe em que condicões foi feita a transferência, 
mas sabe-se que a mortalidade atingiu índices dramáticos. Grande nú- 
mero d e  índios Knssupb, por exemplo, vindos do Tanaru, afluente do 
Pimenta Bueno, morreu no caminho. 

Mesmo com a existência da 9Vnspe:oria Regional do  Serviço de 
Proteção aos índios, criada em 1946. os indios continuaram trabalhando 
nos seringais em condiçóes seruis. 

Somente a partir de 1970 iniciou-se a transferência d e  índios dos 
seringais para o P.X. Guaporé, que teve sua Area demarcada em 1976. 

No rio Branco, onde foi instalado o Posto Indígena Rio Branco, al- 
guns seringais permaneceram. O antigo proprietário - João Rivoredo - 
vendeu a Milron Santos - legendario seringalista, famoso pelos massa- 
cres a aideias Pnkaas-Novas que comandou - os estabelecimentos daque- 
le rio, a despeito da inequívoca presença indígena. Cansados d e  esperar 
urna resoIugão judicial, em 1985 os Tupak expulsaram os Ultimos serin- 
gueiros. 

O processo da conquista e colonização da região, oscilando entre 
ocupações intensivas e períodos de ostracismo, deixou um saldo parado- 
xal: sociedades inteiras desaparecidas e sociedades cujo destino se ignora 
completamente. 

A partir dos dados vistos ate agora, pode-se construir um quadro 
sintktico da identificação, focalização, ~Iassificação e a situação atual das 
sociedades da margem direita do Guaporé. 

O Território do Guaporé foi criado por Getúlio Vargas em 1943. Em 1956 passou a se chamar 
Território de RondGnia e, em 1982, foi elevado à categoria de Estado. 
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se& n l l l  Gsararegqila Tupi-Tupaii p'o'"veir: 
no Mepueris renanesccn~c~ 
s f c  n ; l l l  Kosratira 
rim Mequens g r u w  que 
e Verde séc XX Satirap e habitam a 

Area indioena 

marnem dreita do ? 

Guaporé, séc X.x 

Abitana 
seringal Limoeiro '? 
(cerca de 1940) Txapakura desconbecidri 

margem esquerda do 
rio Branco. 15 remanescentes 
metade do séc X X  

?.I. Guaporé 

ambas as margens do 
rio Colorado,<dern 

alto Terebito 
idem. 

P.I. Guaporé e 
dos tributários sul da ?.I. Rio Branco 
Ji-Pataná. idem 

Náo há dúvida de que a rcgráo compreendida ea;rt: os iioí Brdnco 
e Golorado concentrou um irnportan~c niicleo Ttqi ao lado de algumas 
sociedades linguisticamertte disrintns dos Tupi e dos T~a~7nhr ta .  os J~Pab~rh 
e os Arikapú. 

Em que medida os falantes da famaia Ttkpi-T~~arS isto é, os MaFrLc- 
rap, os TugaB os Way~k&; o grupo da farnilia TupíMondé, o Amá e os 
dois grupos Jabuil formmam um complexo cultural similar? A sua pro- 
ximidade geográfica implicava crn relaqões intersocietárias e em simila- 
ridades culturais? 

A 5  respostas a essas questões exigem um mergulho na etnografia. 
que só o trabalho de campo pode possibilitar. 

E W ~ E  P A S S ~ O S ,  E I m S  E L M m E D A S  DE HWJ-J: 
CONHECENDO OS POVOS DA M m G E M  DmEITA DO GUAPORÉ 

As similaridades e as diferenças culturais dos conjuntos etnográfi- 
GOS sul-americanos, seja dos falantes do mesmo tronco, seja de grupos 
geograficamente próximos. sáo questões que sempre tacinaram os 
etnografos. Alguns pesquisadores admitem que a uma unidade lingiifsti- 
ca pode corresponder uma mesma estrutura morfológica, como ocorre 
entre os gnipos Jê; e ainda uma comunidade geográfica pode constituir 
uma única cultura sob lánguas diversas, como é o caso do N t o  ~ g u  e 
do Rio Negro. 

O rio Gisaporé náo pode ser considerado, em toda a sua eleiisáo; 
nem como uma homogeneidade linguística nem cultural. Do ponto de 
*ta lingiiístico, foi Gsto que, em algurq momentos, as popula$ões pre- 
dominantes foram Txapalakr~; em outros, Tugi Mém disso, as d~ferenças 
culturais entre as duas margens fizeram do rio uma fronteira, e náo um 
eixo, como salientou Lévi-Strauss. 

O que se quer colocar em discussáo é de que forma as populag6es 
Tugi e Jabuti dos rios B r a m  e bJolorado formaram um complexo cultu- 
ral homogêneo. Para isso, é preciso considerar, em primeiro lugar, a lín- 
gua. Apesar de terem sido classificadas, preocupei-me em coletar algu- 
mas palavras gue podem fornecer uma idéia das diferenças e das suas 
semelhanças, mncluindo palavias da língua Koaratiro, ainda consen7ada 
na mernoria de algum poucos remanmcenta, e dos Sa~rapg ambos po- 
VOS que foram chamados 66Mequens" no século mm. 

Sarunha ignorância em linguística imp6s sérios limitgs. Transcrevi as 
palavras conforme se a c! roimassem ao português, no que tange à 
pronúncia. Ainda assim, eve-se considerar que: 

Li - ler c o m  em frânch, bureau; 
h - ler como em inglês, home. 



Lista cornpiirativa de  iínguas 

P ~ i f ~ g u C s  .*k-~ic;ii>ú .fabuii Makurap Ajrni o /  4 Tupae 

Sakirap 

fogo 
milho 
macaseira 
Irornem 
rrzuifier 
civiiizado 
peke 

o n p  
SQI 
lua 

pik6 
tit: 
bcré 
uananhl  
p a h é  
e ré  
minr:n 
kurh 
tahan 
kupd 

pilié 
titi 
h r 6  
tuê 
~a k6 
e ré  
mifiol7 
uá 
rohon 
kupá 

- 
uax8t aokap 
aiiii aliti 
manu manfi 
kit6 baiknp 
aranlpinhá aramina 
eré uercp 
p u i h p  iboi 
amek6 arnek6 
gueá! jacop 
ulí pakuri 

utat 
aiiti 
tapcit 
mankup 
aramin8 
guerep 
kUpi: 
amek6 
tuakop 
pakun 

k6in 
maék 
pa bui6 
woi 
uazenp 
gni5n 
bonp  
nenkó 
ngá t 
gatí 

- 
~ U P ~ P  
P ~ P ~ P  
rnáin 
ukin 
araminá 
talipá 
ipot 
amek6 
kiakop 
kuepá 

Obsenia-se que há notáveis semelhancas entre o Arikapú e o Jabufi 
e entre 0 Makurap e o Ajum jFVr\lunij e algumas semelhanças entre o 
Ajund e o Koaraiira. O Mnkurap e o Ajum apresentam semelhanças com 
n Tupak - o que parece mais diverso é oArud. 

Com excecão do Ama, há palavras comuns a todas as outras: milho, 
por exemplo, 

Embora a lista seja minima - e provavelmente contenha erros - po- 
de-se perceber que algumas palavras devem ter sido tomadas por em- 
préstimos como é o caso da palavra para "civilizado" e este é, em si, um 
dado significativo. 

Até agora foram vistas as locaiizaçóes dessas sociedades fornecidas 
por autores diversos, Procurei obter informaçóes junto aos índios mais 
velhos, a respeito da localização das aldeias por ocasião dos primeiros 
contatos, e mesmo antes, quando era possível. Este trabalho revelou-se 
em certa medida decepeionante, porque esses povos sofreram graves 
perdas demográficas e passaram por experiências muito traumáticas. Os 
Amd, por exemplo, já não formam uma unidade étnica diferenciada, e 
muitas das Uiformações coletadas são antes uma relíquia do que um da- 
do científico. 

LQCALIZACAO E OS PRIMEIROS CONTATOS 

''MEQUENS" - a pesquisa junto aos "Mequem" foi realizada, pri- 
meiramente, com um bnico indik~íduo que se auto-identi6cava por esse 

etnômio. Trata-se de uma pessoa dc cerca de 75 anos, casado com uma 
mulher l%faXLlrnp, e que vive no P. I. Guaporé. 

Segundo afirmou, a auiodmominaçio do seu grupo de origcm era, 
na verdade, Koarahrn, nas  os seringueiros os chamavam ''iWequens2; 
porque suas aldeias estavam localizadas próximas das cabeceiras do rio 
homônimo. 

Os Koaratira mantinham contatos regulares com os grupos habitan- 
tes dos territórios próximos dos afluentes do Pimenta Bucno, região que 
visitavam esporadicamente. Por outro lado. não mantinham qualquer 
contato com os outros gri?pos do nédio Guaporé. 

Os primeiros encontros com não indios foram estabelecidos com 
bolivianos que alcançaram as suas aldeias após subirem o rio Mequens. 
A vida do informante reflete a profunda desorganização decorrente do 
contato: a partir de 1934 aproximadamente, as aldeias foram abandona- 
das e os índios passaram a trabalhar como caucheiros. Ele foi deslocado 
para pontos de coleta no Pimenta Bueno, retomando depois para o bar- 
racão de Jácomo Cassara, no Corumbiara. Nesse barracão aconteceram 
contatos com outros grupos, dentre eles os Kanoé, e intensificaram-se os 
casamentos intersocietários. 

A segunda pesquisa foi realizada na Área Indígena Mequens, onde 
a maioria da população indígena identificou-se como Sakirap. A tra- 
dução é, literalmente, "macaco-prego" e, sem dúvida, uma autodenomi- 
nação. Os Saktop e os Koamtira se reconhecem como unidades distin- 
tas, embora falem - aparentemente - a mesma língua. Existe ainda uma 
outra palavra, que erroneamente a FUNAI considera um etnômio: 
Sakirabiap. Trata-se, contudo, de uma expressão que designa "muitos 
Sakirap ' '. 

Outro remanescente Koaratira entrevistado fo< um indivíduo que 
mora numa espécie de  sitio localizado dentro da Area Indígena Me- 
quens. Codirmou que, antes do contato suas aldeias estavam situadas 
próximas das cabeceiras do rio homônimo. As aldeias Sakirap localiza- 
vam-se próximas do rio Verde, afluente do Corumbiara, segundo rio 
após o Mequens. 

Efetivamente, os-Sakirap chamam o rio Verde de Ukut-ci, que seria 
algo como "água grande" e reconhecem as suas cabeceiras como s 
bitat no momento da chegada dos primeiros seringueiros. 

Conforme pode-se observar no Mapa 2, as cabeceiras do rio 
são muito próximas das cabeceiras do rio Tanaru, que é, vale frisar, 
afluente do Pimenta Bueno. Alguns indivíduos que se identificaram co- 
mo Sakirap afirmaram que iam regularmente às aldeias do Tanaru para 



tornar chicha e, ai6 mesmo. em alguns casos, chegavam a realizar casa- 
mentos. O rio Tanaru abrigou alguns grupos. provavelmente Tupi que 
permanecem mal conhecidos. 

Em síntese, o que se pode afirmar é que os Koaiutira e os Salnrap 
iormavam duas sociedades que se reconheciam como unidades distintas, 
a primeira habitante das cabeceiras do rio Mequens e a segunda, das ca- 
beceiras d o  rio Verde. Ambas mantiveram contatos e provavelmente 
partilharam elementos de  uma vida cerimonial com os grupos do Tanaru 
e do  Pimenta Bueno, aproximando-se, portanto, do  complexo territoriai 
do  Ji-Paraná. 

A o  que tudo indica, as relações entre ambos eram mínimas. O in- 
formante Koaratira afirmou que somente no território dos Sakirap exis- 
tia taquara, razão pela qual se deslocavam esporadicamente para lá. Ti- 
nham então d e  contornar as cabeceiras do rio São João, o primeiro após 
o Mequens, numa viagem de "mais de dez dias". 

Depois da instalação de um certo "seringal do  Magipe", um boli- 
viano que  estendeu sua influência por toda a região do  Mequens, os dois 
grupos, após sofrerem violenta depopulação, acabaram se concentrando 
numa área próxima de  um igarapé, chamado "Osório", afluente do  alto 
Mequens, onde estão até hoje os remanescentes. 

AJLIRU (WAWR~) - o habitat mais antigo dos Ajwu era a área 
acima das cabeceiras do rio Colorado e do seu aflyente Terebito ou Te- 
rebinto, cujos cursos são paralelos na parte alia. E uma região de sava- 
nas ou campos limpos. Na língua Ajum, o Calorado é chamado Ugir Kop, 
onde ugù é "água", e kop, "vermelhol'. W~yuni 6 a sua autodenomi- 
nação, Ajuru, a forma como são conhecidos. 

Seus vizinhos mais próximos eram os Jnbuii e oshikapli. 

Após a instalação do  seringal Pernambuco no Calorado, os serin- 
gueiros alcançaram as suas aldeias. Por algum tempo, os índios iam ao 
seringal buscar brindes, até que uma violenta epidemia de  saram o alas- 
trou-se. A dizimação foi táo grande que os Ajuru deixaram deEnitiva- 
mente suas aldeias, instalando-se no seringal. 

JABUTI - estavam situados acima das cabeceiras do  rio Branco, 
uma região de  terrenos elevados e campos espanos, quando foram al- 
cançados pelos caucheiros. As cabeceiras desse rio não são distantes das 
cabeceiras do  Colorado, o que significa, evidentemente, que estavam 
prÓ,rnos dos Ajum. 

As relações com as outras sociedades variavam da hostilidade 2 
aliança eventual. Os TupaB mais distantes, são lembrados como os pio- 
res inimigos. Eram chamados Piká, que significa "bucho", uma alusão à 
suposta antropofagia. Segundo um dos relatos, pelo menos em uma oca- 

siáo, os Arikopii (chamados ' i j i i ! '  "canela-iina") teriam ajudado /i<- 

hikii a "fazer guerra" aos Tupari Os miis velhos mencionaram iambCm 
eventuais incursões nas aideias $t l~l iurni~,  nem semprc pacíficas. 

Ao contrario dos inforrnactcs das outras sociedades, qac negaram 
qualquer reaçáo hostil à chegada dos primeiros brancos, os Iai;i<ri afir- 
maram que os atacaram com determinação. A primeira idéia a respeito 
desses estrangeiros foi d e  horror: seu aspecto pareceu-lhes animalesco. 
anti-humano. porque '.tinham barba". Os que se aproximaram foram ini- 
cialmente mortos. Imediatâmcnte os brancos reagiram e começaram os 
aiaques. Essas agressoes foram particularmente inicnsas a partir de  1930, 

A instalação do seringal Paulo Saldanha r~as cabemiras do rio 
Branco foi um fator definitivo para a dissolução ds aldeias Ankopii c, 
posteriormente. das aldeias Inburi Funcionando como um foco de  
atração de  mão-de-obra, foi também o centro irradiador de epidemias de 
sarampo. Segundo foi possível apurar, as aldeias foram irreversivelmente 
abandonadas por volta de  1934. O sarampo se alastrou e, desesperados. 
os índios se  moviam d e  uma aldeia a outra, levando o contágio. Acaba- 
ram por se concentrar no barracão, onde aprenderam a tirar caucho. 

M K U M P  - o habitat dos Afahrnp era a região situada acima das 
cabeceiras do  rio Branco, mas abaixo dos Jabuti, e ao longo d e  ambas as 
margens do  alto rio Colorado. O grupo reconhecidamente mais próximo 
era o Iabuli. 

Os Makurap confirmaram o habitat dos Ajum acima das cabeceiras 
do  rio Golorado; o dos Ankaplí além do território dos Jabuti e disserarr. 
ignorar a existência dos Tupari antes dos brancos. 

Os primeiros contatos aconteceram com caucheiros. "Nunca ma- 
tamos civilizados'" - enfatizaram. Entretanto, segundo Gaspar (1957), em 
1937 os Makurap do São Luís mataram um administrador por causa da 
sua violência com os  índios. Pode ser que, efetivamente, os índios que 
estão hoje no  P.I. Guaporé não tenham articipado de  conflitos, mas a 
negativa da hostilidade pode ser uma ideaizaão. 

Os Mahrap mantheram suas aldeias até cerca d e  1950, quando o 
seringalista João Rivoredo os persuadiu a se concentrarem no São Luis. 
Quando a mudança ocorreu, já estavam I6 instalados grupos d e  Tupari. 
Jabuti, Arikapú eAmd. 

AR& - informa~áes sobre os AmU foram tomadas junto a um úni- 
co homem d e  cerca d e  70 anos. Relatou que as aldeias dmli estavam si- 
tuadas próximas do  igarapé "Gregório", afluente do alto rio Branw. Eie, 
contudo. saiu ainda pequeno dessa região, indo morar com um grupo de  
Mahrnp. 



('diiciiçii~>s alcansaiarn i i s  Anih p o r  voliii d c  1920 c pouco depois o 
~;'rarr:pia pr,iiic;cmenlc os cx-terminou. Os que  sobreviveram deix-aram (i 
leriiIhriç iiariicio~a!. miio xivcr n o  seringal Ç2n Lua. 

Essas informações podem ser sintetizadas conforme a quadro sr- 
guiiite: 

SOCIEDADES L30S RIOS BRANCO, C O L O W O  E MEQUENS 

Branco. Aideias na margem Aruá 

csqucrda do ciirso alio 
Makurap 

:\;ikapú iilargcn esquerda do alio rio Jabuti 
Aruá Tupari 

Branco, terri!Srio contíguo Ajuru hlakurap 

à Brea Jabuii, mas mais abaiso 

Ajuru entre as cabeceiras do rio ktrikapú Jabuii Tupan 
Colorado e as cabeceiras do 

Makurap 
rio Tcrebito 

Makurap entre as cabeceiras do rio. Aru6 

Branco, mais afastados da '  

margem esquerda e ambas as 

margens do ai10 rio Co!orado 

A r ~ á  igarap6 Gregório, alto rio Makurap 

Branco 

Koaratira alio rio Mequens 
Sakirap 

SaErap alto rio Verde, afluente 

do Corumbiara 

h l k a p ú  Tupan 

Jabuti 

Ankapú Tupan 

Jabuti 

Makurap Tupari 

.4juru 

Ankapú 

Jabuti 

Makurap Tupari 

Ajuru 

Arikapú 

Jabuli 

Todos os grupos reconhecem no mais distante o "inimigo": os Tu- 
pari. Os Mrihr i ip  viam os aburi  e os Arikapú como uma unidade, em 
funç5o da 1hgua. Mantinham reiaç6es pacíficas com o s . 4 d ,  mas não foi 
possível descobrir até que ponto ou d e  que forma estiveram relacionados. 

130cietá- Sem dúvida foi o contato que intensificou as relações inte .- 
rias, sobretudo através de dois mecanismos: as festas de  chicha e os ca- 
samentos. As festas de  chicha eram instituiçóes tradicionais d e  todas es- 
sas sociedades, onde as aIdeias se alternavam nos papéis de  anfitriátcon- 
vidada, criando redes ininterruptas de  solidariedade e reciprocidade, 
exalamente como ocorria nas sociedades do oriente boliviano. Depois 
do contato, as diferentes sociedades, no lugar das diferentes aldeias d e  
uma mesma sociedade, passaram a alternar esses papéis. Os casamentos 
intersocietários surgiram face às necessidades demográficas e, com o 
tempo. serviu para estreitar os laços entre as sociedades. 

Caspar mencionou a "hegemonia Makurap". Não há dúvida d e  
que, em alguns aspectos, a cultura Makurap exerceu influência: a música 
é um deles. Pela sua complexidade e beleza, a música Makurap merece- 
ria um estudo & parte. 

Por outro lado, alguns outros aspectos que, aparentemente pode- 
riam sugerir uma hegemonia Makurap, na verdade são elementos cultu- 
rais tradicionais dessas sociedades, sendo difícil atribuir-lhes uma ori- 
gem. 

No  que se refere à cultura material, alguns elementos atestam ine- 
quívoca similaridade: 

- a ausência do  cultivo da mandioca "brava" e da farinha, na ali- 
mentação; 

- a construção de  casas redondas, com esteio central, abrigando 
uma família extensa patrilocal, usualmente de  12 a 20 pessoas; no  máxi- 
mo. Somente os Tupari formam uma exceção, já que o modelo da habi- 
tação tradicional era a grande maloca tipo "colméia"; 

- o consumo da chicha de  milho na.alimentação?regular e da chicha 
fermentada em ocasiões cerimoniais; 

- a confecção do  marico. 
A ausência da mandioca brava e o consuino cerimonial da chicha 

parecem ser caracteristicos d e  uma ampla região, estendendo-se até  os  
Pakaas-Novos. 



ESTRCJTUWA SOCIAL 

Dificilmente pode-se chegar i< conclusóes definitivas sobre a esim- 
rura social desses grupos por causa da vioienta desorganização imposta 
pelo contato. incluindo as perdas demográficas. Entretanto, uma vez que 
algumas divisóes internas foram mantidas. através dos modelos atuais foi 
possivel investigar um pouco a organização tradicional. 

A J m U  - a sociedadeAjun< tradicionalmente estava subdividida e m  
um certo número de  grupos formados por conjuntos de  aldeias patrilo- 
cais, ocupando territórios definidos e muito bem delimitados- 

Ainda que o nrimero desses grupos não tenha sido determinado, 
seguramente não era muito grande. Foi possivel obter informações so- 
bre quatro deles: 

Nome Tradução 

Kup D i k t  'pau", "mato", aparentemente, uma alusão à floresta. 
&p Goviat Govzat é "urucum" 
vpeg ia t - - ""urubu" 
Uagd iat "sapo" 

Tratam-se, evidentemente, de  classificações. D o  ponto de  vista 
lingiiístico, as denominações comportam o mesmo sufixo, iat. Provavel- 
mente, iat significa "gente"; o que quer dizer que essas denominações 
são metafóricas. 

Os dois primeiros gnipos ficavam muito próximos entre si, e os dois 
úItimos, mais distantes, possivelmente acima das cabeceiras do  Colorado. 
Esses grupos eram agâmicos, já que podiam ocorrer casamentos internos 
e intergrupais, mas a descendência era patrilinear no último caso. 

E difícil analisar a sua natureza, porque não existem mais. OsAjum 
formam hoje uma pequena população no P. i. Guaporé, e muitos estão 
casados com pessoas de  outras sociedades, 

Na Figura 1 - genealogia Ajljru - pode-se observar, com relaçgo aos 
casamentos, as seguintes uniões: 

- homem ~ j Ü m  e mulherAnkapr5; 
- homem Ajum e mulher Jabuti; 
- mulher Ajum e homem Massaká; 
- homemAjum e mulher Makurap; 
- homemiijum e mulher Amá. 



%;i ícrceira gcraci!,, há apenas u n a  uniãi-! entre homem e mulher 
Ajitrzi. Na quarta geraçao, rrtdos os fiIhos do homem-jund e mulher Ma- 
Iiiirq~ aáo i j i i i í . ~ .  como rei20 Ajum os filhos dos dois homens Ajum casa- 
dos, u m  com mulherAnin", outro, com mulherAjut~4. 

JABU79 - tradicionalmente, a sociedade Jabuh estava subdividida . 

crn grupos q u e  ocupavam territórios determinados. Foi possível refacio- 
nar cinco delcs: 

Subgrupos Jnbrrtir' 

5 a m c  Tradução 

-1~7ronzili '"almeira" 
Kurz on erê ""formiga vermelha" 
Kurolt '%u&iW 
K~~anrnbiri ;  "formiga preta" 
Oncornrk de o@ "serras": "entre serras", isto é, "aldeias 

cntre serras". 

Pode-se observar que no Mapa 4, de Franz Caspar, as aldeias fabuti 
sáo nominadas: Tababá, Tuhmitrll, Marakuti. Caspar não esclarece es- 
sas denominacóes mas pode-se supor que integrassem um conjunto 
maior par  ocasião da sua visita. 

No  modelo ,ínbutr; a residência era patrilocal e a descendência era 
patrainear, embora os grupos fossem tamb6m agâmicos. 

Na Figura 2 - genealogia Jabuh' - pode-se observar a predominância 
absoluta d e  individuos foromiti e, em segundo Iugar, d e  Oticotaré. Há 
somente uma mulher Kurof2, casada com homem Ajum e um homem 
Kurofê, casado com mulher Kanoé. Este homem tem um único filho: a 
eie s e  restringe. portanto, a descendência firofê. 

Há apenas um homem finambU;o: a seus dois filhos se reduz a 
descendência do grupo. 

Pode-se verificar vários tipos d e  casamento: endogâmico, exogâmi- 
co e intersocietário na grade genealógica. A endogamia está presente 
nas quatro gerações. A presença da endogamia na 25 gerasão ascenden- 
t e  é um indicativo da sua prática no passado. A maior parte dos casa- 
mentos exogâmicos ocorreu entre os foromih'/On'cotaré, mas esse dado 
deve ser relativizado porque são estes os grupos demograficamente ma- 
Joíitários hoje. 



A I I A U R I P  - Os grupos niimii:aciiis Mrikurop confercrn ideiiiidatie 
e fiiiação patriiincar a«s indivíduos. 4 maior parte extinta? foram citados 
os seguintes: 

Subgrupos ~ W a h r a p  

Nome Traduqáo 

Mitum 
Uaxa lia i 
Uak iá  
Xkaunp 
x á t  
Tamunan 
EriU 
I@ 
Ele 
Guut 
Mev~brá 
IekO 
Ia-en-par@ 
Pera kón 
Ara tíí 
Min-án 
Maranpdin 
Ngáp 
Un4kut 
Uaketé 
e/akôt 

"mutum" 
"morcego" 
"papagaio" 
"rato" 
"cobra'" 
"sabiá" 
"tatu-canastra" 
"urucum" 
"veado" 
"'Iamparina de breu" 
"panela" 
"urubu" 
"raposa" 
"arara vermelha" 
"arara amarela" 
"saúva" 
"lagarta" 
"caba" 
"grilo" 
"mucura" 
"jacu" 

Muitas vezes essas denominacóes se fazem acompanhar do sufixo 
nian, como por exemplo: Gz~iit nian, Iekô nian, etc. Niun foi traduzido 
por "gente". 

Conforme pode ser observado na Figura 3 - Genealogia Maalarrap - 
os indivíduos do  P. I. Guaporé atualmente se identificam com os seguin- 
tes grupos: 
Rato  
Urubu 
Mucura 
Urucum 
Mutum 
Morcego 
Tatu-canastra 
SaUva 



012 iei:i. d i ~  L i  irlcnrificador somente 9 aparcccni na grade. Pode- 
se notar ainda qse: 

- a pnpuiac2o majoritária 6 formada por indii~lduos que sc identifi- 
cam coma Morcego; em segundo lugar, como Muiun;  

- do  ponto de  vista da reproduçáo social desses grupos. por razões 
óbvias. os Morcego tem as maiores possibilidades: na terceira geração há 
8 homens Morcego e, na quarta, 3. Os Mutum e os Rato vêm em segun- 
do lugar: h6 2 homens Mutum na terceira geracão, um casado, ainda sem 
Filhos: outro solteiro. Há somente um homem Rato na terceira geração. 
que tenr 3 filhos. 

O homem Urucum já é idoso e seguramente não terá filhos. Esta 
falta de  descendentes parece assinaiar o fim de mais um grupo. Os Mu- 
cura poderão ter representantes caso o seu iínico identificado tenha fi- 
lhos homens. Não há nenhuma possibilidade de reprodução para os 
Saúva, os Tatu-canastra e os Urubu. 

Qual a natureza desses grupos no passado? Um fato a ser notifica- 
do, para o seu esclarecimento, é que as outras sociedades. 24jum, Jabuti 
Amci e i ipari .  =conhecem a existência desses grupos. Até o mesmo o 
informante fiamfira afirmou que OS Nahrap  se  disidiam em "Mutum e 
Ratosre 

Se as sribdivisóes rtíakurap eram do domínio do conhecimento dos 
povos próximos, o mesmo não ocorre com as subdivisões desses: os Jabu- 
ti não conheciam as subdivisões dos Ajum e Gce-versa. 

As subdivisões Makurap se  definiam, em primeiro lugar, também 
pela territorialidade. Nesse sentido, os informantes mais velhos foram 
capazes d e  determinar, com objetividade, um panorama das suas locali- 
zasões a o  longo do  rio Colorado: 

Margem esquerda do  alto Golorado 

Tatu-canastra 
Mutum 
Rato  
Lampanna de breu 
Veado 
Arara vermelha 
Raposa 
G r i b  
Papagaio 
SaGva 

Margem direita do  alto Colorado 

Gobra 
Sabiá 
Morcego 
Panela 
Caba 
Jacu. 
Urubu 
~Mucura 
Lagarta 
Arara amareja 
Urucum 

Desse modo. o conjunto apresentado d e  21 grupos nominados divi- 
dia-.;e entre dois outrcils. 10 na margem esquerda e 2 1 na margem direita. 
Ao ccintrário das ouiras sociedades, cntre os IMrrkurnp esses grupos regu- 
lamcritavam o casamento, sendo rigidamente exogâmizos. Formando, 
portanto, grupos territoriais ocupando área\ definidas; nominados, d e  
origem mitológica; regulamentadores do casamento pela exogarnia; re- 
gularnentadores da descendência pela patrifiliaçáo e da residência pela 
patrilocalidade, podem ser considerados como clãs dentro de um modelo 
d e  interpretação mais ortodoxo. 

ARUA - ainda que as informações sobre os Anui sejam mínima, é 
interessante assinalar que a sociedade também comporta\a divisões in- 
ternas. Não ficou clara a natureza dessas subdivisões, sabc-se apenas que  
definiam a filiação, que era patrilinear. Segundo foi possível apurar, 
eram as seguintes: 

Subgrupos Aruá 

Nome Tradução 

Tilib ei Ouricuri 
Kaped ei Pássaro (?) 
Bkid ei Tipo de  lagarta 
Nadég ei Idem 
Andat kud ei Cujubim 
Kum ei Jacu 
Gib ei Morcego 
Poá ei Mamão 
Aksosón ei 
J~lcan ei 

(?I 
Tucano 

O sufùto ei, nas línguas Mondé, é indicativo de  plural. Vale assinalar 
que  outros povos, Tupi-Mondé também comportam subdivisões internas 
cujas denominações apresentam o mesmo sufmo. E o caso dos Zoró: 
Pan n kirei ("gente branca"), Pangyn evei ("gente preta") e outros. E 
ain a, os  Cinta-Larga: Kakinei (de Ka n, tipo de  cipó) e Kabanei (de d L 
Kaban, árvore frutífera), dentre outros. Tanto para os Zoró quanto para 
os Cinta-Larga, essas denominagões se  prestavam à classificação d e  sub- 
grupos que podiam ser predominantes em algumas áreas d o  território 
tradicional, mas não eram necessariamente territoriais, permeando os 
grupos locais como um todo. Eram patrilineares e agâmicas. 

KOAMTIM - apenas junto aos Koaratira, e assim mesmo com um 
único informante, pude obter alguns dados sobre a estrutura social tra- 
dicional. Repete-se, aqui, portanto, o caso do  Aruá: a informação é an- 
tes uma rellquia do  que um dado científído. Trata-se da lembrança d e  



um horncm, cujos fragmentos vieram a iona através da sua história de 
vida - tímida e incompletamente apresentada. Estc homem, surpreen- 
dentemente, enumerou uma série de "malocas", grupos locais com ter- 
ritórios definidos, cujo s u f ~ o  - ial - é o mesmo empregado pelos Ajunl 
para designar "gente": 

Subgrupos Koarahra 

Nome Tradução 

Abelha 
Cabaga 
Pássaro 
? 
? 
? 

O informante se auto-identificou como Protêgaiat e afirmou que, 
tradicionalmente, eram inimigos dos Sakirnp. 

Ao que tudo indica, esses grupos eram agâmicos, embora houvesse 
uma certa preferência pela endogamia. No caso da exogamia, a filiação 
era patrilinear e a residência, patrilocal. 

O que chama a atenção, em primeiro lugar, é que todas essas sub- 
divisõb em todas as sociedades, eram de natureza territorial. A ocu- 
pação de  territórios rigidamente reconhecidos, delimitados e nominados 
foi uma característica de muitos povos do oriente boliviano, e também 
dos Pakaas-Novos. Pode-se questionar até que ponto as sociedades da 
região do Mamoré e Guaporé apresentariam similaridades no tocante à 
morfalogia e à organização social. O primeiro dado nesse sentido, sem 
dtivida, é o forte componente da territorialidade com o reconhecimento 
de  fronteiras. Na medida em que, em algumas sociedades, os grupos 
eram agâmicos, sua função não era, evidentemente, a de regulamentar o 
casamento. 

O sentido de  unidade se definia através da mesma língua e da 
mesma cultura; dos laços estreitos de parentesco que se estendiam em 
redes e por mecanismos de solidariedade diversos como as festas de chicha. 

A origem de todos esses subgrupos é mitológica, e reporta-se à ori- 
gem da sociedade como um todo. Ou seja: o seu surgimento, no momen- 
to de gênese, já comportava as divisóes. 

Esses modelos podem ser sinretizados da seguinte forma: 

SOCIE3tkDE SUBDIVISAO NASURLLA r:; IAc \O RGS~DÊV:'I.I 
Fio d e  subgm p DOS SURGMLiPOS 
mencionados 

territonais 
agámicos 

Makurap 21 clãs exogâmicos parrilinear patriiocai 

h á  10 aglimicos palnlinear patniocai 

territonais palfilincar patn lm!  
aglimicos 

Parentesco 

Os dados coletados são somente sobre a terminologia, como uma 
mnitribuiçao etnográGc8. 

A terminologia Ajam pode ser caracterizada, grosso modo, pelos 
seguintes elementos: 

- Um mesmo termo para pai e irmão do pai, para mãe e irmâ da 
mãe; termos próprios para irmão da mãe e irmã do pai. Ou seja: a cha- 
mada "fusão bifurcada" na primeira geração ascendente, que Roque de 
Barros Laraia considerara como característico dos Tupi (Laraia 4971). 

- Os aves e as avós maternos e paternos recebem termos iguais, s6 
havendo distinção de  sexo. 

- Os termos para irmãos e primos paralelos são iguais; os termos 
para primos cruzados patrilaterais e matrilaterais são iguais. Portanto, 
no que se refere à terPninologia para primos, trata-se de um modelo clás- 
sico do tipo "iroqu&" - na bterpretação mais ortodoxa. 

Os Jab~lti têm as três primeiras características de forma id6.ntica. 
Entretanto, diferenciam os primos cruzados matrilaterais dos primos 
cruzados patrifaterais. Ou seja: na terrninoloaa ortodoxa, o típico mode- 
Io "sudanês". 

É importante salientar que esses foram os subgnipos mencionados, o que não significa que náo 
houvesse um número maior (ou eventualmente menor) em determinados momentos. 



Oi  prinicti Lnu~ado5 patrilaterais sáo chamados - tanto o homem 
qu'intn a mulher - pelo termo virti, que significa, Iilcralmentc, "noivo" 
o u  "noila" O cawmentn preferencial era realizado entre um homem c d 
Tua prima cruzada patrilateral 

0 rnciidclo it18nkL~iq é idêntico ao modelo Jabuti. Ocorre entre os 
lbfí?kur-rrp a mesma distincão entre primos cruzados matrilaterais e patri- 
laterais c, da mesma forma, s6 é permitido o casamento entre um ho- 
mem e a sua prima cruzada patrilateral. 

A tx~mhinacão da exogamia com a terminologia de parentesco do  
irpo "'surlanês", e a preferência do casamento recaindo sobre a prima 
cruzada patriiateral, entre os Makirrap, redundava numa circula<ão de  
rnulhercs entre os diversos clãs, o que certamente deveria atuar como 
um mecanismo d c  coesão. 

Os grupos territoriais agâmicos, uma vez que náo regulamentavam 
o casamento, deveriam dispor de  outros mecanismos que alternassem a 
endogamia e a exogamia em determinados momentos, proibindo e libe- 
rando rrnióes. 

D o  ponto de vista da comparação entre os grupos, é importante sa- 
lientar que o modelo Jabuti e o modelo Makurap são idênticos. Infeliz- 
mente. não foi possível obter dados sobre as terminologias Arurí, Koara- 
tircz e Sak?rap. 

Xamanismo 

Todas essas sociedades se caracterizam pela atuacão do xamã fa- 
zendo uso de  um alucinógeno: as sementes d e  angico, que são macera- 
das ate  virarem pó e misturadas com um tipo especial de  fumo, cultivado 
para este fim. Ao que tudo indica, o cultivo do fumo para uso xamanísti- 
co C um elemento da cultura tradicional comum a todos esses povos. Um 
dado a favor dessa indicação é o registro feito por Rondon nas suas Con- 
ferêncins realizadas no  Teatro Phoenix do Rio de Janeiro, nos dias 5, 7 e 9 
de outubro de 1915, sobre os trabalhos da Expediçáo Roosevelt-Rondon e 
da Comissão Telegráfica, que foram publicados em I916 no Rio d e  Ja- 
neiro, pela Tipografia do Jornal do  Gommercio. 

Rondon relatou que os Kepikinwrít - inciuídos muito posteriormen- 
tc na família linguística Tupak - foram encontrados pela primeira vez 
por agentes da Comissão em 1909, próximos da parte alta do rio Come- 
moracão de  Floriano. Dividiam-se em grupos territoriais nominados, al- 
guns com o sufixo unt, fator significativo: um indício do modelo seme- 
Ihante aos demais. 

-Mas o que chamou mais a atcnção foi o fato de  quc os índios "não 
fumavam", mas usavam "'tomar rapé por meio de um dispositivo hastan- 
te engenhoso, o qual consiste em um tubo de taquarinha. de dois palmos 
de  comprimento, tendo numa das extremidades, um pequeno recipiente 
carregado de  p6 d e  tabaco, a pessoa que vai tomar a pitada aproxima-o 
das narinas, e outra pessoa, servindo-se da extremidade livre do  tubo, 
sopra por ele, fazendo o ra é penetrar nas fossas nazais do tabaquista, 
que auxilia a operação me C! iante profunda inala@o." A descrição cor- 
responde exatamente à forma como, ainda hoje, é aspirada a mistura de  
pó de  angico e fumo, que Rondon chamou de "rapé". 

Em várias narrativas míticas, inclusive dos Jnbuti há mençóes à as- 
piracão xamanística. 

Os xamãs também usam um léxico especial, aparentemente ininte- 
ligível aos não iniciados, e recitam durante o processo de  cura. 

Mitologia 

A medida em que investigava a natureza dos subgrupos Ajum, Ma- 
kurap e Jabuti, pude coletar diferentes versões dos mitos de  origem des- 
sas sociedades. 

As narrativas acabaram por revelar que a sua estrutura conformava 
um elemento a mais no  sentido da similaridade entre as três sociedades. 

Havia dois Umãos, Beju e Nambô, que moravam dentro de u m  bu- 
raco de pedra. Queriam sair, mas náo sabiam como. Nambôpreparou ta- 
baco para fumar e fazer o buraco abtir. 

Após fumar, o buraco se abriu e começou a sair gente: os Mutum, os 
Sabiá, os Saúva e todos os outros. Cada um levava nas mãos o animal 
que era o seu nome. Alguns saíram com Iamparinas de breu de jatobá; ou- 
tros, com panelas de barro. Depois de saírem todos os Makurap, começa- 
ram a sair os Jabuti, Tupari, Aruá ... por fim saíram os eré. Saíram com 
armas de fogo, atirando. Por isso os Jabuti ficaram com medo, correram 
para o mato e fikaram bravos. 

Esta é a estrutura básica do  mito de  origem Makurap. Pela narrati- 
va, fica claro que  a origem dos 21 clãs é a origem da própria sociedade. 
Os grupos emergem ostentando simbolicamente o objeto, planta o u  
animal epônimo. 

"Tabaco", na verdade, diz respeito B mistura fonnada por fumo e semente de angico macerado. 



Como quase xernpre ocorre nos milos de origem dar soc iedades  
indígenas sul-americanas, il gênese da s:,ciedadc é d gênese da própria 
humanidade e todos os demais povos surgem e m  episódios posteriores. 
0 s  civilizados são originários do mesmo local e a sua característica é a 
hostilidade: "armas de  fogo". 

A partir desta estrutura básica, existem v6rios outros mitos envoI- 
vendo os  irmãos Beju-Nanzbd. Vamos considerar, por exemplo. o mito 
dc origem do  milho. 

Somente os Rcrto tinhanz milho. Beju transfornzou-se num rznnzbu- 
preto e foi alé a aldeia dos Rato. Atou sua rede pei-to de urn pote cheio de  
inilk~o, pura roubar. De rnunhá foi emborn, levando o milho. Chegando na 
aldeia dos seus parentes, ~nandou que as mulheres abrissem os mancos e 
neles despejou os gl-lios. 

Beju conseguiu encher três maricos com serneníe.s. Os outros [oram 
enlãoplantnr o milho. Ele se deitou e ficou esperando o milho crescer. 

Passado algum tempo, sua irmã cozinhou grande quantidnde de mi- 
lho. Beju corneu tudo. Ficorc com a barriga inchada. Chnnrou Narnbôpu- 
ra cztrar. Nombb soprou sua bamga e ele ficou bom. 

A estrutura narrativa básica dos mitos Jabuti gira em torno d e  dois 
irmãos, tal como acontece entre os Makurap. Entretanto, enquanto en- 
tre os Makurap os dois irmãos são Makurap, entre os Jabuti ocorre uma 
singularidade: um dos irmãos é Jabuti, o outro é Makurap. 

Karopzil é o nome do irmão Makurap; Kabebê é o Jabuti. São eles 
os responsáveis pela origem de todos os povos, como se  pode observar 
na narrativa seguinte: 

Kabebê e Karopzii estavam sós no mundo. Karopzii sentiu fome e 
pergrntou a Kabebê onde havia comida. Ele respondeu: "Nosso avô mora 
ali pel;ro e todo dia come tatu". Foram então à casa do avô, que era um 
morcego. Quando chegaram viram que, na verdade, o velho comia carne 
humana. 

O i:zlho a m o u  uma armadilha perto de Lkm grande buraco que havia 
numa pedra. Começou a sair gente. Iam saindo e caindo na armadilha. 
Kabebê transfoimou-se numa mutuca e foi olhar. O morcego-avô pegou 
uma menina na armadilha e levou para casa. 

Perto da casa, Kabebê disse para Karopzü: "Reza paro ele ficar com 
sono8. 

''Rezar" é uma analogia: os  xamãs "rezam", isto é, pronunciam um discurso específico. 

Q u a ~ d o  o i elho os viu, pewr~írsid re i:&\ mrn comdo LI ca,me Eler 
i?zcntU-nrn. dizendo que sim. Foram enibnrr?, dr i~rz l io-~e  no bocnl dn &ir 
mndilhn. Ouiiiram m~imtúnqt. Snírnm drias nze?zi~ziii 

KabebE fmrzsfomou-se numa abr/ha. Entrou dentro do buraco dr. 
pedra. E u  O que havia lá denti-O: muita gente, P M U I ~ ~ S  an i~l~ais~ muita~fPZ4- 
tas. Mas n6o &fia milho nem mandioca. 

fibebê "rezou': A pedra mckzou. Cada z4m dos irmãos segurou n pe- 
rachada em duas partes. Foi saindo gente: os Jabuti, os Makurap, os 

outros indios e, por f i z ,  OS erÊ. Depois que saíram, cada unr cornegoti n 
falar uma língua diferente. 

Os dois irmãos demiurgos continuaram ordenando o mundo: 

Karopzü e Kabebê abriram a mata, fomaíldo campos limpos. Qs fo-  
romiti cortaram o cabelo, mas os outros írrdios paf-liram o cabelo no meio, 
deixa~zdo-o compdo.  

Kabebê chamou os Joromiti, deixou-os reunidos efoi embora. 0 s  90- 
romitificaram entao kolados dos outros. 

Kabebê chegou a u m  locrrl onde havia -andes án~ores de pedra. iV60 
hniiia noite. O sol ia do nascente ao poente ininte~mptamente bTLamb&~.t 
não havia fogo. 

Os dois imáospaairam em busca do avB. Em na aldek dos Mioriti 
(Rca -pau). 

Um velho Mioriti estava fimando perto do fogo. karopzil Iraussfor. 
mou-se num mosquito e Kabebê transfomou-se numa caba. EnquaBto a 
caba ferrava as nádegas do velho, o mosquiko entrou no seu olho. Elepu- 
lou, agoniado. "Querem roubar meu fogo!" 

&)S dois retomaram ao bcal das áwores de pedra. Fkei-nm uma 
grande dembada. Deixaram pontos de pedra espalhados para quem gut- 
sesse amolar. 

Mo havia &@a. 46haropzli estava com sede. Kabebê disse que o nnm- 
bu-preto tinha água. Foram atias dele. 

- Vovd, tem á p a ?  Temos sede - disseram. 
- Ndo tenho água. Tomo da capemba - respondeu o velho-nambtl- 

preto. E se afistou. 
Kabebê &ansfomou-se numa mutv,ca e foi atrás deb. Ele se aproxi- 

mou de u m  buraco que tinha uma tampa de pedra. Abriu. Tiszha muim 
dgua. Encheu uma capemba e foi tomar banho. &beb& via &do. "Re- 
zou"para que o nambu-l7elho ficasse com preguiça. k b e b ê  então seprou 
a tampa e f i ropz i ipmu .  Saiu muita hgua. 6-Pòui~e uma ~ a d e  encherzte- 
Foram aparecendo os rios e os lagos. 



Tudo i ~ l u ,  c@iin?nlati;. 'ircorztceeu r'ris~r c a h e ~ ~ l r a ~  cio fio Brntzci1 
nndc estar-~atrz. iité hoje (i. zmensoy Mncor sk pedra qlte rertnrarn doi 
lr{?ilnror nr~<@nar i. 

A narrativa se desdohra ainda em outros epis6dios: 
Air~dn MBD /iavia no&. O nil6-nambu tinha n noite. Estava glardnda 

d e n m  de ~IIittdmpa~ecidoS com tabocas. Os U712tiospegaram um dos ri- 
lindros e colreratn. AbPZram. Escureceu. Mas logo amanheceu rtovamente. 
Retor-vlamtn e pediram ao avb-nnmbu um cilindro maior. Ele de~s. Des- 
fnmpnram e escureceu. Mas por pouco tempo mais, pois logo amanheceu. 
A r r~ode~  eram ainda LLIITCI T. Iyc>!tnram tzuita Y vezes atk que pegaram um 
cilindro grande. O nv6 or prei eniu qm, je o ab~ssem, demorana a ama- 
nhece~ ,Was eles abriram. Dormiram inuito. Finalmente amanheceu e eies 
acharnnz que aquele cra um tempopara a noite. 

Os dois irmáos s5o os responsaveis, portanto, pela origem dos po- 
vos. do  fogo, da água e da noite. 

Ka narrativa há mencão a uma aldeia dos 'Wioriti'l Segundo os ín- 
dios, essa aldcia só existiu naqucte tempo, numa óbvia alusáo ao simbo- 
lismo da construção mítica. 

A sua menção revela a presença do modelo social - aldeias nomi- 
nadas - e parece fora de  dúvida que o número e os nomes dessas aldeias 
deve ter variado ao loiigo tempo, enquanto o modelo social, do ponto de  
vista da sua estrutura, era mantido. 

O mito da origem do milho, entre os Jabuti foge aos irmáos-de- 
rniurgos. e são novos personagens que aparecem: 

Havia um cnsaí que tinha um bebê. A mulherficou grávida e o mari- 
do zangou-sq porque o o u ~ o  filho era ainda muito pequeno. 

Cer-to dia, o bebê choro~~ muito e opai se aborreceu. Levou-o consigo 
para tirar mel no mato. A mãe foi atrds. Quando o homem estava tirando 
mei, v21 n mulhec 

- Por que veio atrás? - perguntoc4, zangado. Ela, contudo, não foi 
embot-. Esperou que ele saísse e enfiou a mão numa colméia dentro do 
tronco de uma áwore. Retirou e lambeu os dedos. Fez isso muitas vezes 
até que sua máo &OU presa. Gritou, desesperada. Mas o marido náo deu 
impo~dncia e foi embora levando ofilho. 

O braço da mulher inchou. Presa, ela deu à luz um menino. Cha- 
mou-o Nonombizirá. Cortou seu umbigo com os pés. Cont menos de um 
dia, ele começou a andar e foi buscar água para ela. Foi e voltou muitas 
vezes até que os peixes disseram que náo podia mais tirar água. A mulher 
momeu. Nonombkirá ficou velando o copo. Então o pai chegon. Jogou- 
lhe tcmu boliílunn de g~cpunha pnra matar os urubus que queriam dei~orar 

Trata-se d o  pS de  angico macerado. 

o corpo da niãe. Ele cornegou n mafh-fos alé que dois umbrrs-rei se apro- 
ximaranz. 

- Porque está matando nossa gente? - pewntnram. E ni.isararn: 
- Vamos cortar sua nzde. 
Começaram a cortá-la e colocaram os pedaços dentro de um cesto. 

mararam-se para voar: O menino foi em cima de um cesto, levado pelos 
umbus. Fechou os olhos. Quando os abriu, estava na lera dos umbus. 
Vut plantagóes de milho efegáo. 

Os ~irubus o mandaram ca ar. Mas ele só encofztrou caiangos. Zan- 
gado, fez uma anla de ouiicuri jla se transformou numa anta de verdade 
e o menino matou-a. Levou a carnepara os urubus. 

- Eu matei uma nnta! Isso é que é comida, e não eysa miséria que 
V O C ~ S  comem! 

Em seguida, ele amou uma grande armadilha. ,Os urubus foram 
caindo e parte do couro da cabeça in sendo arrancada. E por isso que exis- 
tem umbns-carecas. 

Os urubus resolveram matá-lo. Aspiraranz ampé9 

Enquanto estavam tontos, o menino entrou na roça. Grãos de milho 
e fegão iam penetrando no seu corpo. Ele fugiu e conseguiu chegar em ca- 
sa. Chamou a avó. Ela saiu de casa e o viu. O menino pediu comida. Mas 
a avó não tinha nada. Nem chicha. Ele então foi cortar palmito. Feriu o 
dedo. Do dedo ferido, em vez de sangue, saíram sementes de feijão e mi- 
lho, que ele deu a todos para que plantassem. 

MURU 

Tal como as outras, a narrativa inicia-se com a referência a dois 
irmãos: Makirein e Uakuberep, ambos Ajuru. 

Makirein e Uakuberep estavam sós no mundo. De um buraco numa 
pedra, parecido com o buraco de um iatu, saiu um menino. Makirein, o 
mais novo dos dois, tentou segurá-lo, mas ele fugiu. 

Uakuberep buscou uma borduna para cavar o buraco. As pessoas 
começaram a sair. 

Havia uma grande nuvem escorada num caibro. Um homem come- 
çou a denubar o pau ue segurava a nuvem. Os dois irmãos transfoma- 
ram-se em muiucas. C l uparam o sangue do homem e vomitaram. Até 4Ne 
o homem, com um tapa, matou uma das muiucas: era Makirein. Ua 
berep aspirou pó e o fez reviver. Chuparnm novamente o sangue do  homem 



Boi. MLL~ Pura tmdio Coe i4  s& Antropoi 7(:), 1491 

até ele perder as forças. Q u a d o  caiu, do seu nariz, das ~tnhns, idos derzles 
e do pomo-de-adão sairam labaredas de fogo. Mabrein jogou o hornem 
num igarapé e o seu corpo chiou. O homem saiu e procurou o fogo. Harda 
ainda um pouco no seu pomo-de-adáo. Colocou o dedo,  tiro^^ urna faha- 
reda e fez põ80. Recolocou as brasas sobre o copo. Jogou palha no cami- 
nho e começou u m  grande incêndio. 

MaGnein e Uakuberep esíai;am cavando uma pedra. Faziam ma- 
chados, gutindo vkam o fogo. Apavorados, comeram para a casa da avó. 

MaErein não quis dormir lá. Disse que a casa fedia. Foi dormir den- 
&o do buraco de uma embaúba. Encheu a embaúba de ripa para que nno 
queimasse. Uakuberep foi dormir na casa da avó. 

A o  amanhecer, o fo o se aproximou. A água não impediu que a 
embaiíba queimasse e Ma L 'rein i~irou cinzas. Uakuberep foi ver o Umáo. 
Assovwu. A s  cinzas responderam. Uakuberep juntou as cinzas e soprou. 
Makirein reyiveu. 

Obtive um relato, muito fragmentado, que conkjrma a mesma estru- 
tura dos mitos das outras sociedades. 

Origem do fogo 

No mundo só havia dois irmãos. O mais velho ficou pensando e dis- 
se: temos de fazer fogo. Pegou uma fita de sernambilO. Bateu uma pedra na 
0ufP-a até sau fahca. Acendeu a fita de sernarnbi O fogo se alastrou.,e eles 
n60 descuidaram mais. 

No que se refere à, origem, tanto o informante Sakirap quanto o 
KoamtUa relataram ter vindo de um "buraco de pedra". Mas não foi 
gossável obter um relato completo. 

Tomados em conjunto, os mitos coletados têm em comum os se- 
guintes elementos: 

1. Dois irmãos ordenam o mundo: 
Ajuru: Makirein e Uakuberep; 

Jabuti: KaropzG e Kabebê; 
Makurap: Beju e Nambô. 
Esses irmãos, na maioria das vezes, desempenham papéis antagôni- 

cos, sendo um construtor e ordenador, e o outro, uma espécie de "herói 

Sernambi: semelhante ao caucho. 

trap2]hao", configurando assim piíios de conflitos que x50, a o  I'inai. seiu- 
cionados. 

2. O berço mitico é um buraco numa pedra. 

3. O pó de angico é aspirado em várias ocasióa. 

4. Os Irmãos se transformam em animais. 

5. As narrativas se desdobram em episodios que explicam a origem 
de diferentes coisas. 

Segundo dados de Snethlage e Caspar. os At-rrn' e os T ~ ~ p a r i  atri- 
buíam também a criação do mundo a dois irmãos derniurgos. Náo há re- 
latos completos, mas sabe-se que os irmãos Amrí chamavam-se Pnnêui- e 
Baricap e os irmãos Tupari, Waledar e kkap. No caso Tupar< ambos naç- 
cerarn de um buraco de pedra. 

A mesma estrutura narrativa é um indicador inequivom de lagos 
históricos entre essas sociedades. Seguramente trata-se de um mito E p i  
que foi assimilado pelos Jabuti onde há a indicagáo étnica de um dos 
personagens. Em todas as versóes há menç6es à aspiraçáo do p6 de an- 
gico - sem diávida, um elemento cultural caractePístico desses povos. Em 
um deles há mengáo ao manico - que os Mahrnp reiGndicam como ori- 
ginalmente seu. 

O buraco de  pedra estaria '"nas cabeceiras do rio Branco": o berço 
mitiw desses povos, unaniniemente rmnhecido. 

As pesquisas etnográficas e o exame da literatura edstente sobre 
e s s a  povos prmitem algumas conclusões. 

i - M g r w e s  e a ocupago da região. 

Um movimento migfatório dos grupos Tupi oriundos provavehen- 
te da ârea do k i p u a n ã  levou os faa'tantes da família proto-Tupari a se E- 
warem no território entre as cabeceira dos rios B r a w  e Qlorado e os 
tr ibutá~os sul do rio Ji-Paranâ. h novas çisiXs que-ocorreram levaram 2, 
formação d e  sociedades distintas falantes da fami1ía Tupari: os T u p a ~  as 
V ~ y o r d ,  os Mahrap, os "Meke~ns" (Koararirq Amnhpé, Guarafegoja), 
os K e p ~ w d 6 .  

As Breas ocupadas por essas sociedades por ocasifio dos prheiros 
mntatos indicam que tomaram rumos diversos, conforme o esquemct se- 
giain te: 



J i - ~ ' A R ~ z N Á  c.ui\~ont 
Sentido N-S 

w .i 3. \t 3. 
'Iributários Sul Riu Cab. do Rio Ckb. do Rio rio + 

no 
d<- .I!-ParanR Cnmemoraçáo Branco c alto Coiorado e Mequeas verde 

de Moriano rici Coiorado cab. do rio - 
i erehiio 

~TcPXRI KCI'IFZRIW.IT M.AK1IRAP .UUR:J .WNIAPÁ s ; ~ ~ ; I R ~ F  
GUARATAGAJA 
KOARATIM 

PROTO-MONDÉ 
Origem provável: AripuanS (?) 

3. * J. 
rios kipuanã. Roose\*eii rio Pimenta alto rio Branca 
t. Branco (af. d o  Rooxvelt) Rucno (Guaporéf 

Para a etnografia de  Rondonia, esses dados são ao mesmo tempo 
esclarecedores e intrigantes. 

Gostaria de  chamar a atenção, em primeiro lugar, para algumas 
questões relativas aos Tqi-Mondé. Considerando-se o Aripuanã como 
lugar de origem, pode-se admitir também a possibilidade do  roteiro rni- 
erat6rio afluentes do Ji-Paraná - alto Guaporé como o mais antigo. - 

Por alguma razão, os Amá se f iaram no alto rio Branco, enquanto 
os demais grupos, então divididos em outras unidades, £ixaram-se na re- 
giáo ocidental do Ji-Paraná, onde, posteriormente, ocorreram novas 
cis0es. 

O antropólogo Brunelli (1957), que estudou os Zoró, concluiu que 
os grupos locais Zoró partilham com os Gaviões, os Cinta-Larga e, em 
grande parte, também com os Sumi  o conjunto da cultura material, de  
visão d e  miando, da estrutura social, do modo d e  subsistência e, princi- 
palmente, d e  todos os outros aspectos da vida. Somente a língua seria 
um elemento discriminador. Desse modo, a seu ver, o que caracteriza os 
grupos como unidades é a língua distinta, já que todos os demais ele- 
mentos culturais são muito semelhantes. 

Brunelli considera ainda quc a diferenciacáo cnire os Cni~ino. 
Znr-6, Cin ta-L~rg  e Amcí seria recente, cerca de 200 ou 30fi anos. Ncsse 
sentido, parecç estar equivocado: a Eiacão dos Anlh no Guaporé i5 mui- 
to mais antiga, embora niio se possa estabelecer a época. As cisões ocor- 
ridas na região do  Roosevelt e do Aripuanã são, essas sim, mais recentes. 
Uma prova disto é que os Amá partilham uma cultura comum com os 
demais grupos do Guaporé - que são, na maioria Tupi-Tupnn ao  passo 
que os outros Tupi-Mondé partilham entre si elementos de uma mesma 
cultura. 

Fica ainda indefinida a posição da sociedade conhecida como 
M o ~ d é .  O registro mais antigo sobre o grupo é, sem dúvida, o de  Wanda 
Hanke que, como foi visto, encontrou-os no alto Guaporé no inicio d a -  
te  século. 

Em 1954 foi feito contato com um grupo estabelecido nas margens 
do médio Tanaru. Segundo o reiator deste encontro, havia entre eles um 
chefe, conhecido como ""Tubarão", razão pela qual todo o grupo ficou 
conhecido por esse nome. 

Ao  longo do  Tanaru, e de  outros afluentes da margem esquerda do 
Pimenta Bueno, viviam outras sociedades, como os Kassupá e os Mas- 
saká que foram localizados mais tardiamente no curso médio do  Pimen- 
ta Bueno. 

Segundo o relatório de  Etanislau Zack à Comissão Rondon, data- 
do  d e  20 d e  abril d e  1943, os haassaká distribuiam-se, naquele ano, em 
diferentes aldeias ao  longo do  Pimenta Bueno; os Kanoé estavam locali- 
zados na margem esquerda do  rio Omeré, afluente da margem esquerda 
do Gorumbiara. 

margens d e  um pequeno Igarapé, afluente da margem direita do  
rio Verde, estava a "maloca do Capitão Guaratira", com 11 pessoas: 
provavelmente um subgrupo KoamtU-a. 

Este relatório, embora reflita um quadro de desagregação, motiva- 
do  pelos contatos com seringueiros, deixa claro que a região entre as ca- 
beceiras dos afluentes d o  médio Guaporé e os afluentes da  margem es- 
querda do  rio Pimenta Bueno foi habitar de  grupos distintos, a maioria 
não estudada e d e  classificação linguística desconhecida que, provavel- 
mente, partilhavam muitos elementos culturais comuns. 

S e  considerarmos os dados linguísticas, a partir da argumentação 
d e  inryon Dal171gna Rodrigues (1984/1985), podemos chegar a algumas 
conclusões mais esclarecedoras. D e  acordo com o linguista, os termos 



ciinlclo (língua da rnesma família); fafnmíli(r (língua do mcsn;o tronci?): 
lronco (iíngua do mesmo filo) c-filo? são usados para indicar graus de di- 
fcrenciaçáo diversos. Nesse sentido, irnplican; em diferentes profundi- 
dades temporais: a proto-língua de um filo tcrn profundidadc temporal 
maior que a de  um tronco; a profundidade temporal de um pruto-língua 
de  um tronco é maior do que a de  uma família C, finalmente? a profundi- 
dade temporal de  uma família é maior do que a da proto-língua d e  um 
grupo d e  dialetos. 

Miller (1987:86) menciona estudos de outros autores que posicio- 
nam a terra mais antiga dos falantes proto-Tupi entre os rios Ji-Paraná e 
Aripuanã. Durante cerca de 2.000 anos em que a linguagem se diversifi- 
cou, a população foi crescendo e expandindo-se por uma área contígua, 
entre o médio e o alto Madeira ao noroeste, o Guaporé ao sul e o alto 
Xngu  a o  leste. A divergência linguística das falantes proto-Tupari teria 
se  iniciado cerca de  2.900 a.P. (por volta de 850 AC). Portanto, as cisões 
que deram origem aos Tupari, aos Kerikiriwát, aos itfakurap, aos Ajuix e 
aos Kanoé foram anteriores às que deram origem aos grupos denornina- 
dos "hfequen.~ ", isto é, aos Amniapíí, G~tarategnja, Koaratira c Sakirap. 

D a  mesma forma, as cisões que deram origem aos Aruá e aos 
Mondé devem ter sido muito anteriores às que deram origem aos Cin- 
ta-Larga, Zoró, Gavião e S~rruí. 

Esses dados podem ser sintetizados conforme o esquema do  
Quadro 1. 

O s  Jnbuti e osAriknpú são uma incógnita. somente estudos iingiiís- 
ticos mais acurados poderão determinar o parentesco entre as suas lín- 
guas e as demais. Esses estudos, contudo, estarão seriamente limitados 
porque há pouquíssimos falantes Ankapli. 

Esquematizando: 

FA%ZTLUJM~~TP 
Origem provável:? 

I 

4. 
Margem esquerda do  

alto rio Branco 
4 

JABUTI 
A H ~ P U  

Seja como for, a presença de  uma língua "'isolada" na região sugere 
que  a sua ocupação por esses falantes seja mais antiga do  que a ocu- 
pagão Tupi 



2 - Dois clcnicnios culirir;iis ~)ciclc. i . i : i i i i  \(-i c.1 ) r i \ i t l ( . i  ;i(!, V ,  , . i  i r c \ l i  r 1 %  

das socicdadcs Ajur-rr, Mrrkrrmp, Johr~/i, / 1 1 7 r ( i ,  K o c ~ r . / i / i r ~ i  c. ,\',I/, I I . , I / , .  

I - a confecçáo do marico; 

1 - a aspiração do pó de angico nos atos x:tmíinísticos. 
i A estrutura narrativa dos mitos de origcm, girando cm torno ( 1 , -  

dois irmãos demiurgos pode ser considerado um clcmcnto caracicrisi i( . ( ) ,  
I mas não exclusivo. 
I 

3 - Determinados elementos culturais podem ser considerados C;I 

racterísticos de  sociedades do Guaporé e dos afluentes ocidentais do 
Mamoré: 

I 

1 - a ausência da mandioca "brava" e da farinha na alimentação; 

I - a existência de subgrupos territoriais definidos e nominados; 
- o consumo de chicha de milho em cerimônias que alternavam su- 

I cessivamente entre os subgrupos os papéis hóspede/anfitrião e que ser- 
viam como importante mecanismo de solidariedade e coesão. 

4 - a integração entre as diversas sociedades deu-se através de re- 
lações onde o consumo cerimonial da chicha teve importância funda- 
mental e deve ter ocorrido muito remotamente. Nesse sentido, a mitolo- 
gia indica, sem dúvida, uma memória cultural comum. 

1 

I 
I Parte dessas sociedades estava voltada para a região do Ji-Paraná, 

no que se refere à sua vida cerimonial, aproximando-se dos povos que 1 habitavam as áreas banhadas pelos afluentes ocidentais do Pimenta 
Bueno. E o caso dos Koaratira, Sakirap e Kanoé, que mantinham estrei- 1 tas relações com os Massnkó e os Kassuph. Por outro lado, a estrutura 
social Koaratira exibiu notáveis semelhanças com a estrutura Ajuru so- 

l bretudo no que se refere às denominações dos subgrupos. 

Os Arutí, os Ajuru e os Makurap devem ter mantido relações ceri- 
moniais antes do contato. O mesmo é verdadeiro com relação aos Maju- 
rap e aos Ankapú. Os Ankapú e os Jabuti estiveram intimamente rela- 
cionados entre si. 

I 
5 - A morfologia social Ajuru, Makurap e Jabuti exibe inúmeros 1 elementos similares, como os subgrupos territorialmente definidos e 

nominados; a patrifiliaçáo como forma de identificação mesmo nos casos 
I 
I 

dos subgrupos agâmicos, e. a patrilocalidade como forma de residência. 

1 Esses dois tipos de regras usualmente indicam uma tendência à lo- I 

çíiliz:iq.i~i (ir scgmintoç. Considerando a terminologia dc parcntcsco c os 
cas;iminios prckrenciais - realizados entre um homem e a sua prima 
cruzada patrilateral -, os modelos sugerem que os grupos tendiam a se 
atomizar. Torna-se evidente que inúmeros outros mecanismos de manu- 
tenção da solidariedade devem ter existido atuando como um cimento 
ideológico que conservava coesas as unidades sociais que compunham a 
totalidade. 

O modelo de partrilinhagem continuou a ser mantido nas situaçõq 
traumáticas do contato quando as perdas populacionais foram criticas. E 
ainda este modelo que permite a preservação de alguns grupos que fo- 
ram particularmente desfavorecidos pela depopulação. 

6 - A estrutura social tradicional dos grupos sofre sérias ameaças no 
tocante à sua reprodução e perpetuação face As perdas demográficas. 
Entretanto, uma nova realidade social emerge, a partir da intensificação 
das relações intersocietárias pelo menos dentro do P.I. Guaporé. Alguns 
elementos culturais estão sendo valorizados e atuam como mecanismos 
de solidariedade entre as sociedades distintas: o consumo da chicha, in- 
tercalando hóspedeslanfitrióes, que estabelece uma regra não coercitiva 
de  etiqueta e o xamanismo, com a atuação conjunta de indivíduos de  so- 
ciedades distintas na aspiração do pó de angico e nas cerimônias de cura. 

I 
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