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CAPÍTULO 1 

lntrodu~ao 

No curso inferior do Ucayali, na zona oriental do Peru, existe 
urna cidade em rápido crescimento chamada Juancito. A maioria 
dos seus habitantes vive ainda a base de urna agricultura de cha
cras, campos agrícolas preparados pelo sistema das queimadas, e 
que se internam cerca de um quilómetro na selva circundante. 
Duas das mais importantes culturas de rendimento sao o tabaco e 
o arroz. No que diz respeito a trajos e costumes, o povo nao dife
re sensivelmente dos habitantes das duas grandes cidades do 
Peru oriental, !quitos e Pucallpa. Consideram-se representantes 
típicos da cultura peruana e ofender-se-iam se lhes chamássemos 
índios . Contudo, há urna gera\ao, a maior parte dos habitantes 
de Juancito, ou os seus antepassados,eram classificados de Coca
mas, descendentes da grande na\áO de língua tupi que dominava 
o curso principal do Alto Amazonas, no momento do primeiro 
contacto comos Europeus. Algumas mulheres de Juancito fazem 
ainda ceramica segundo um estilo muito decadente, que .c~nstitui 

apenas um ténue reflexo da complexa tradi\áo ceramica dos seus 
antepassados; e, em caso de doen\a, é consultado um xamanisza, 
que conservou os conhecimentos religiosos e médicos dos Coca
las. A despeito <lestes vestígios da antiga cultura, ou talvez por 
causa deles, os habitantes de Juancito sao ainda menos tolerantes 
para com os seus vizinhos índios do que os cidadaos peruanos 
comuns. 

Na margem do Ucayali imediatamente fronteira a Juancito, e 
com urna visáo clara das duas airosas pra~as da ci<lade, fica a co
lónia conibo de Painaco. Em rela~áo as comunidades sipibos
-conibos, sao bastante antigas e já existiam em 1840, data em que 
o explorador frances Castel na u cartograf ou esta sec~áo do rio 
Ucayali. Nessa época encontrava-se numa posi\áO central relati-
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vamente a grande massa de conibos que se dispunha a jusante do 
rio; presentemente é a cidade conibo localizada mais a norte, e a 
comunidade mais seten trional onde ainda se conservam alguns 
vestígios da cultura sipibo-conibo. Há quinze anos era urna gran
de cidade onde as casas se sucediam em cadeia ininterrupta, 
numa extensáo de dois quilómetros, ao longo da margem dorio. 
Hoje restam somente deis núcleos de habitai;óes, separados por 
urna área de floresta reconstituída. Apesar do seu decréscimo 
demográfico, Painaco permanece, ainda um pouco, o centro ceri
monial e religioso de todos os sipibos-conibos e, no decurso dos 
últimos tres anos, aquí afluíram famílias índias de zonas si ruadas 
a montante do rio, para que as suas filhas fossem submetidas a 
urna cerimónia da puberdade devidamente executada. Ainda se 
encontram espalhadós pela aldeia fragmentos do grande tambor 
de madeira, destinado a dar as boas-vindas aos hóspedes e a des
~rever na linguagem convencional dos tambores o frenesim cada 
vez mais estonteante dos participantes nas cerimónias. Painaco é, 
em muitos aspectos, a comunidade sipibo-conibo mais con~rva
dora e interessante, ainda que possa vir a desaparecer dentro de 
dez anos, se prosseg.µir o actual decréscimo demográfico. 

O declínio de Painaco nao representa um síntoma de decrés
cimo geral da popula~áo sipibo-conibo. Estes índios aumentaram 
o seu número para mais do dobro, durante os últimos vinte anos. 
Na realidade, Painaco parece sofrer um ataque de doen~as endé
micas superior ao normal, mas a maior parte da sua redu~áo po
pulacional <leve-se mais a emigrai;áo que a morte. Família após 
família, os seus habitantes subiram o Ucayali, geralmente até as 
colónias conibos de Imaríacocha ou as do Alto Ucayali , bastante 
acima da confluencia do Ucayali com o Pachi tea. 

As causas determinantes desta emigrai;áo contínua sao varia
das, e cada família conibo pesa cuidadosamente os prós e os con-

. . 
tras da sua desloca\áo antes de a fazer. Estáo bem conscientes de 
que trocam terras de cultura ricas por outras muito mais pobres. 
As profundas terras de aluviáo que rodeiam Painaco produzem 

abundantes colheitas de qualquer das principais culturas conhe
cidas dos Conibos, enquanto as da zona periférica de Imaríaco
cha, ainda que apropriadas para a cultura da mandioca e do ana
nás, dificilmente produziriam bananas ou milho. Em contrapar
tida, ainda é possível fazer boas pescarías em Imaríacocha, en
q uanto as águas da zona de Painaco se encontram esgotadas pelo 
rápido incremento da popula\áo de Juancito. É necessário um 
día inteiro de viagem para alcani;ar um lago isolado onde se pode 
pescar algum peixe e, para os Conibos, um dia sem peixe fresco é 
um dia de fome. Do confronto entre urna boa terra de cultura e a 
possibilidade de boa pesca poderia resultar a decisáo de permane
cer mais algum tempo em Painaco; mas existem outros factores 
que levam a emigra\áo. As casas dos Conibos sáo constantemente 
roubadas pelos seus vizinhos de Juancito. Várias matronas de 
Painaco afirmaram que esta pilhagem era o motivo pelo qual ti
nham deixado de fazer cerámica. Os conibos que se desloquem a 
Juancito expóem-se ao mais violento ridículo e vitupério. O seu 
trajo, costumes e inteligencia sao sujeitos aos mais violentos co
mentários. Estes ataques a sua personalidade de índios sao o 
principal factor da sua desloca\áo para o curso superior dorio. 

Poderíamos considerar o contínuo despovoamento de Paina
co um simples exemplo de acultura\áo, de desapari\ao da cultura 
índia face a superior tecnología ocidental. Encarado nestes ter
mos, pouc~ importancia tem para a nossa compreensáo da pré
-história da bacía do Alto Amazonas. Creio que estes aconted
mentos devem antes considerar-se como urna luta entre os ex
-Cocalas, mais numerosos e mais bem organizados, e que além 
disso tem tirado melhor partido da tecnología ocidental, e os 
Conibos, menos numerosos e mais divididos e que, por sinal, 
conservam orgulhosamente a sua personalidade de índios. T ra
va-se luta por urna riqueza rara na bacía do Amazonas, boa terra 
de cultu~a; e, como é habitual, a vitória inclina-se para o grupo 
mais numeroso, mais coeso e possuidor de urna tecnología mais 
eficiente. 

lntrodu fao 
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Esta competi~áo pela terra agrícola já existe há muito e come
~ou alguns milénios antes da viagem de explora~áo do Amazonas 
realizada por Orellana, em 1542. Muitos foram os grupos que 
perderam a batalha e que foram empurrados ou para pontos mais 
longínquos a montante, ou para zonas afastadas dos rios princi
pais, onde cresce a selva que os separa. Noutros tempos a luta era 
caracterizada por um estado de guerra generalizado e por um flo
rescente desenvolvimento do canibalismo e das práticas de ca~a
dores de cabe~as; mas as armas de boje, o roubo mesquinho, o 
ridículo e a explora9áo económica sao também eficientes. 

Esta luta pela escassa terra de cultura disponível tem sido o 
factor mais importante da lústória da cultura da hacia do Amazo
nas e, mais do que qualquer outra, é claramente visível no registo 
arqueológico. As consequéncias destas conúnuas pressóes e ex
pansóes populacionais tornam-se igualmente patentes num exa
me a distribui~áo das tribos no período do primeiro contacto com 
os brancos. Julian Steward escreve o seguinte: «Culturalmente os 
Chunchos (o povo da Alta Amazónia) pertencem aos povos da 
floresta tropical. Parecem representar urna série de vagas migra
tórias que tivessem vindo colidir com a barreira dos Andes, e 
onde os representantes de muitas famílias linguísticas de grande 
expansáo territorial ... e membros de familias linguísticas isola
das ... se tivessem fixado, num isolamento relativo.» Os aspectos 
mais notórios e significativos destas vagas migratórias constituem 
o tema <leste livro e, simultaneamente, o princípio orientador a 
volta do qual ele se construiu. Seráo debatidas as pressóes popu
lacionais e os factores económicos que estiveram na sua origem. 
A compreensáo <lestes factores demográficos e económicos deve 
ter por base um conhecimento pormenorizado da bacia do Ama
zonas como habitat humano. 

Há urna amálgama de culturas da hacia amazónica, tal como 
seria de esperar, resultante das múltiplas migra~óes já referidas, e 
tém existido culturas acentuadamente diferentes em áreas adja
centes, durante longos períodos de tempo. Apenas poderemos 

tomar em linha de conta as migra~óes mais importantes e eviden
tes, assim como as tradi~óes culturais que trouxeram consigo. 
Sempre que possível, tentaremos reconstruir o destino de alguns 
povos e a sua tradi~áo cultural, até ao período dos primeiros con
tactos comos brancos. Estas vagas migratórias seráo examinadas, 
tomando como ponto de . referencia a hacia central do Ucayali, 
zona para a qual dispomos de maior número de dados, mas pro
curaremos incluir todos os elementos a nossa disposi~ao sobre a 
bacia superior do Amazonas, e relacionar a história da cultura do 
Alto Amazonas com a das zonas vizinhas. A medida que foram 
sendo recollúdas informa~óes sobre outras regióes da hacia do 
Amazonas, o quadro ir-se-á tornando mais complexo do que 
aquele que aqui apresentamos. Será possível que a lústória da 
cultura das florestas tropicais da América do Sul venha a inte
grar-se, com sucesso, num modelo de desenvolvimento realmen
te simples? 

I ntrodufiio 
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CAPÍTULO II 

O .4lto" .4mazonas como cenário 
de desenvolvimento cultural 

As duas características predominantes da ambiéncia da bacía 
superior do Amazonas sao a rede de gigantescos rios que irrigam 
a regiáo e a abóbada quase contínua de floresta que a cobre. 
Nenhuma outra zona de floresta tropical ocupa urna área táo ex
tensa como a do Alto Amazonas e nenhuma rede hidrográfica do 
mundo desloca um volume de água que se aproxime sequer da
quele que todos os anos corre no Amazonas. Desde que o homem 
penetrou nesta regiáo, estes dois factores tém influenciado de 
forma primordial o seu modo de vida. 

A REDE HIDROGRÁFICA DA BACIA DO AMAZONAS 
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Em termos de comprimento total, ou seja, a distancia que 
medeia entre a sua foz e a nascente do seu afluente mais extenso, 
o Amazonas é ligeiramente menor que o Nilo ou o Mississípi
-Missuri; mas, em termos de volume de água que desloca, todos 
os outros rios do mundo sao relativamente insignificantes compa
rados com ele. O caudal do Amazonas é cinco vezes superior ao 
do Congo e doze ao do Mississípi. O caudal médio de água que 
transpóe a sua barra é de 12 860 000 000 de litros (2829 milhóes 
de galóes) por segundo. 

A nomenclatura do rio Amazonas é confusa. Segundo os 
Peruanos, o Amazonas come<;a no ponto do Nordeste do Peru 
onde se juntam o Maranháo e o Ucayali. Segundo os Brasileiros, 
o rio que atravessa a fronteira do Peru, em Tabatinga, é o Soli
móes, e o Amazon.as propriamente dito nasce na confluencia do 
Solimóes com o Negro, o maior afluente da margem norte do 
Amazonas. Seguindo a tendencia peruana, e como fim de simpli
ficar a terminología, designarei toda esta área do rio por Alto 

Fig. 1 - Localizafao de algumas das estafóes arqueowgicas mais importantes da ha
cia do Alto Amazonas. A bacía central do Ucayali está representada em escala supe-
nor. 

Amazonas. É mais conveniente considerar que terminando o 
Alto Amazonas come<;a o Médio Amazonas, náo na embocadura 
dorio Negro, mas mais a baixo, onde desagua o rio Madeira, o 
Amazonas é comprimido num vale relativamente apertado, cuja 
largura raramente ultrapassa os 100 km. Esta estreita garganta é 
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delimitada por dois planaltos formados por rocha extremamente 
antiga e muitíssimo dura: o planalto da Guiana, a norte, e o do 
Brasil, a sul. Acima da desembocadura dorio Madeira, o vale do 
Amazonas alarga-se rapidamente, de tal forma que, no sopé dos 
Andes, a sua hacia tem urna amplitude de cerca de 2000 km, na 
direcc;ao nordeste-sueste. Os principais afluentes do Alto Amazo
nas sao, por direito próprio, grandes rios. 

Nunca é demias salientar até que ponto a rede de grandes rios 
que formam a hacia hidrográfica do Amazonas constituiu a maior 
e mais importante via de comunicac;áo e transporte. As tribos tí
picas das florestas tropicais da América do Sul deslocavam-se em 
canoas. Lowie afirma claramente este facto: «A vasta distribuic;ao 
de certas características na regiao está relacionada coma navega
c;áo. Grac;as a sua mobilidade, as tribos que se deslocam em ca
noas puderam persistir no meio de populac;oes desprovidas de 
barcos, viajar facilmente em zonas inundadas periodicamente e 
difundir as suas artes e os seus costumes até grandes distancias. 
Da combinac;ao <leste factor tecnológico com as condic;oes natu
rais resultou o extraordinário nivelamento da cultura (acultura
~iio, em língua alema) ... » 

O sistema de estradas fluviais a que Lowie se refere estende
-se, na realidade, para além dos limites da linha de demarcac;áo 
da hacia do Amazonas. Esta rede hidrográfica está ligada, a nor
te, com o Orenoco por meio de um canal chamado «canal de Casi
quiare», que comunica tanto com o Alto Orenoco como como 
curso superior do rio Negro. Na estac;áo das chuvas, os afluentes 
superiores do Essequibo, o maior rio da Guiana, estao em ligac;áo 
coma corrente principal dorio Branco, um confluente do Negro, 
através de um lenc;ol de água que cobre a savana de Rupunini. 
Mais a sul, a inundac;áo anual das planícies do Mojos e do Grande 
Chaco submerge as bacias dos rios Madeira e Paraguai e transfor
mam-nas num vasto mar de água doce que possibilita a criac;áo de 
urna rede de caminhos fluviais que se estende está ao estuário do 
La Plata. Para o índio possuidor de urna técnica naval desenvol-
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vida, quase toda a zona tropical e parte da temperada da América 
do Sul estavam ligadas por grandes vias fáceis de percorrer. 

É também importante sublinhar que, para os grupos étnicos 
sem técnica naval avanc;ada, a hacia do Amazonas levanta barrei
ras colossais e quase intransponíveis a expansao e a deslocac;áo. 
Até afluentes tao distanciados da foz como o Ucayali tem mais de 
um quilómetro de largo, e o Amazonas atinge, em certos pontos 
do seu curso abaixo de Manaus, urna largura superior a 15 km, 
ou seja, cerca de metade da largura do estreito de Dover. 

Para urna melhor compreensao das características actuais da 
bacia do Amazonas, dos seus rios e solos, convém fazer um breve 
exame a sua história geológica. Ao longo da sua orla setentrional, 
a bacia do Amazonas é delimitada pelo planalto das Guianas, a 
norte, e pelo maci<;o do Brasil, a sul. Embora os dois planaltos 
estejam separados pelo leito do Baixo Amazonas, apresentam 
características históricas e petrológicas semelhantes. Ambos re
sultam de levantamentos muito antigos, por entre um sistema de 
falhas , e permanecem tectonicamente estáveis há muitos milhóes 
de anos. Na sua longa história de planaltos emersos, estas duas 
zonas tem estado sujeitas a extrema erosáo e, consequentemente, 
foram despojadas de todos os constituintes que nao fossem a ro
cha mais resistente. A maior parte da sua superficie consiste em 
rochas cristalinas extremamente metamorfizadas, datando do 
pré-cambrico. Em áreas mais limitadas, as séries do soco pré
-cambrico estao ainda recobertas por camadas profundas de ro
chas sedimentares ligeiramente mais recentes, mas de qualquer 
modo muito antigas. Estes arenitos muito duros tomam o aspecto 
de mesas, que se elevam na vertical 1000 m, ou mais, acima da 
área circundante. Esta topografia plavóltica atinge o seu aspecto 
mais espectacular nas serras de Pacaraima e Roraima, urna série 
de mesas alongadas que se estendem paralelamente a fronteira 
entre o Brasil e a Venezuela, prolongando-se um pouco pela 
Guiana. Aqui se localizam algumas das mais elevadas falésias es
carpadas do mundo e a queda de água geralmente considerada a 
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mais alta do mundo, a catarata do Anjo. 
Parece que, durante um largo período que se seguiu a eleva

~áo da zona leste da América do Sul, os rios que boje constituem 
a hacia do Amazonas corriam para ocidente, para o oceano Pacífi
co. Foi o levantamento relativamente recente dos Andes que obs
truiu o sistema d~ drenagem e criou, temporariamente, um mar 
de água doce . A erosáo rápida da encosta oriental dos Andes, 
abrupta e náo consolidada, encheu este mar de água doce com 
um grande volume de areias soltas e vasa, cuja profundidade se 
desconhece. Estes depósitos aluviais náo consolidados cobrem, 
quase na sua totalidade, o vasto triangulo de terra limitado a nor
te pelo rio Japurá, a sudeste pelo Madeira e a oeste pela linha dos 
Andes. A sua data~áo precisa,- em termos geológicos, é difícil, 
visto que a sedimenta\áo é descontínua e irregular e o seu conteú
do em fósseis praticamente inexistente, mas é provável que da
tem de um período compreendido entre o Pliocénico e o Pleisto
cénico antigo. Recentemente originou-se a actual foz do Amazo
nas, e este e os seus afluentes come\aram a abrir vales na imensa 
pla~ície. Os vales ínteriores por onde correm hoje o Amazonas e 
os seus afluentes foram abertos numa época em que o nível do 
mar era muito mais baixo do que actualmente, talvez no auge do 
período glaciário do Pleistocénico. O leito do Amazonas está a 
um nível inferior ao do mar, até Manaus, e todo o seu delta se 
perdeu ao dar-se a submersáo da sua foz. Esta altera\áo em rela
~áo ao nível médio do mar teve influencia no comportamento do 
Amazonas e dos seus afluentes até pontos tao distantes da costa 
como Pucallpa e, presentemente, tem vindo mais a encher os va
les interiores que a aprofundá-los. Deve-se em parte a inunda\áO 
do vale do Baixo Amazonas o declive muito pouco acentuado des-, 
te rio e seus afluentes: Pucallpa, junto ao Ucayali central, fica a 
mais de 4500 km d~ foz do Amazonas e, no entanto, a sua altitu
de em rela\áO ao nível do mar é apenas de 160 m. 

Os mapas topográficos da América do Sul dáo a entender que 
todo o extenso triangulo de terra que abrange a hacia do Alto 
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Fig. 2 -. Topografia e outras características geológicas si.gnificativas da b~cia do 
.4mazonas e áreas adjacentes. 

Amazonas é urna unidade em termos morfológicos. Esta conven
~áo cartográfica esconde a distin\áo mais importante para o estu
dioso da ecología humana nas planícies tropicais da América do 
Sul: a distin~áo entre planície inundada activa do Amazonas e 
seus afluentes mais importantes e as vastas áreas de depósito alu
vial mais antigo, formadas quando a bacía do Amazonas era um 
mar de água doce. Como vimos, a planície alagada activa está in
serida Iiestes .depósitos aluviais antigos. As escarpas que a delimi
tam náo sao em nenhum ponto particularmente notáveis, medin· 
do entre 10 e 20 m de altura, mas as potencialidades económicas 
das duas zonas sáo muito diferentes, e a linha de demarca\áo é 
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abrupta. Em termos de potencial agrícola e de recursos proteicos, 
tais como peixe e ca~a, a planície aluvial é um habitat infinita
mente mais atraente para o hornero. Isto era verdadeiro em 2000 
a. C. e é válido boje, tal como o demonstra qualquer mapa da dis
tribui~áo actual da popula~áo da hacia do Amazonas. 

Tendo em considera~áo a magnitude da rede hidrográfica do 
rio Amazonas, a extensáo da planície inundada é notavelmente 
reduzida, muito mais pequena, em termos relativos, do que a da 
hacia dorio Mississípi. Calcula-se que a área totalmente compos
ta por sedimentos nao consolidados, depositados na hacia do 
Amazonas desde a eleva~áo dos Andes, é de cerca de 3106 800 
km2; mas a área da planície inundada activa correspondente ape
nas a um décimo desta extensáo. Embora a planície alagada 
atraía mais a fixa~áo humana, só urna parte dela pode ser apro
veitada. Urna grande área é ocupada pelos leitos dos ríos e, outra 
ainda maior, por canais laterais, lagos-testemunhos, e por regioes 
pantanosas que estao acima do nível da água apenas urna pe
quena parte do ano. Assim, 140000 a 160000 km é, provavel
mente, urna estimativa correcta das terras aluviais recentes onde 
é possível a fixa~áo do homem na hacia do Amazonas. Esta es
cassez de terra aluvial recente foi um factor de tal forma do
minante que afectou a evolu~áo da cultura da hacia do Ama
zonas. 

Todos os afluentes do Alto Amazonas, excepto o río Negro e 
os seus confluentes, nascem nos Altos Andes. Os vales imponen
tes ao largo dos seus cursos superiores sao muitas vezes amplos e 
abertos, mas, quando estes ríos atravessam as cordilheiras orien
tais dos Andes, tomam o aspecto típico de canhoes estreitos de 
vertentes alcantiladas, com profundidade igual ou superior a 
2000 m. Em geral, o rio ocupa todo o fundo do canháo e só oca
sionalmente existem pequenos tro~os de terreno ao mesmo nível 
do leito dos rios. A orienta~áo <lestes canhoes é determinada, típi
camente, pela estrutura tectónica dos Andes, seguindo a maior 
parte na direc1_;:áo nor-noroeste. De entre estes ríos que correm 
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para norte, apenas o Maranháo e o Huallaga deram origem a 
pequenas planícies aluviais nos seus canhoes mais profundos. 
Depois de terem aherto caminho através dos contrafortes mais 
orientais dos Andes, os cursos dos afluentes do Amazonas descre
vem meandros, tomando o seu aspecto clássico. Os seus vales, ou 
seja as planícies inundadas activas dos ríos, tem larguras que 
medeiam entre 10 e 80 km. As arribas dos antigos depósitos alu
viais que ladeiam as planícies alagadas estabelecem os limites dos 
meandros do rio em contínua mudan~a. 

Quando um <lestes rios muda de leito, o canal abandonado 
transforma-se numa extensáo de água em forma de crescente, 
conhecida pela designa~áo de «lago-testemunho». A planície ala
gada de um río que forma meandros é um complexo de lagos
-testemunhos, alguns dos quais novos e intactos, e outros parcial
mente destruídos por desvíos posteriores dos meandros, outros 
ainda parcial ou totalmente preenchidos por depósitos aluviais. 

O processo da evolu~ao geomorfológica é considerado imper
ceptível em termos de dura1_;:áo da vida humana, mas este concei
to nao se aplica aos ríos que formam meandros, como o Ucayali. 
Durante os doze anos em que o autor esteve em contacto directo 
com o curso do Ucayali central, foram suprimidos dois dos seus 
bra~os mais importantes, todo o leito inferior de um afluente so
freu altera1_;:óes a ponto de a sua foz se formar num local anterior, 
ao mesmo tempo que se alargou, e o rio avan~ou mais de 1 km da 
zona que fora inicialmente programada para porto da cidade de 
Pucallpa. 

A terra mais elevada numa planície inundável fica sempre 
imediatamente adjacente ao canal utilizado do rio. Durante as 
cheias, o rio deposita a maior parte dos detritos de areia e lama 
nas margens, de tal maneira que se formam represas naturais. 
Nas zonas abrangidas pelas curvas dos meandros forma-se urna 
série de sulcos altos, paralelos uns aos outros e a margem do río. 
Vistos do ar, estes sulcos, ou forma~óes terrosas, tomam muitas 
vezes um aspecto tao regular como o de um campo lavrado. Há 
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urna sucessáo de vegeta<;áo interessante nestas forma<;óes terrosas: 
as que foram abandonadas recentemente pelo rio servem de base 
a densas plataformas de canas bravas, semelhantes a bambus; nos 
sulcos um pouco mais antigos, ligeiramente mais afastados do 
curso actual do rio, criam-se renques formados quase exclusiva
mente por balsas novas; e os sulcos mais antigos e ainda mais 
afastados do rio estáo cobertos de floresta tropical cada vez mais 
desenvolvida. Este padráo de vegeta<;áo diferenciada torna-se fla
grante quando observado de cima e constituí grande auxílio na 
interpreta<;áo de fotografías aéreas. 

Os locais preferidos para a fixa<;áo humana dentro dos limites 
da planície inundável sao as represas naturais abandonadas pela 
corrente e os sulcos das forma<;óes terrosas. Nos anos em que a 
cheia tem intensidade inferior a média, estes pontos podem nao 
ser abrangidos pela inunda<;ao e, nos anos em que esta atinge um 
nível mais elevado, urna palafita como cháo cerca de 1 m acima 
do solo é geralmente suficiente para assegurar urna lareira seca. 

A topografia de meandro que acabámos de descrever é típica 
da maioria dos afluentes do Alto Amazonas, quando estes atingi
ram a planície. Quanto a corrente principal do Amazonas, a si
tua<;áo é muito diferente. Pouco abaixo da cidade peruana de 
Nauta, no ponto em que se juntam o Maranháo e o Ucayali, o 
Amazonas deixa de descrever meandros e passa a ter um curso 
muito menos sinuoso, que se pode comparar com maior exacti
dáo a urna fita tripartida. Os múltiplos canais do rio rodeiam 
ilhas muito grandes e lenticulares. Sternberg demonstrou que as 
forma<;óes de terra junto ao Alto Amazonas sáo menos instáveis 
do que as da planície inundáveis dos afluentes que formam mean
dros, embora o contorno e a posi<;áo destas ilhas estejam sujeitos 
a urna modifica<;áo gradual operada pelo rio. A sec<;áo interior 
das ilhas é baixa e. pantanosa, pelo que a ocupa<;áo humana se 
concentra nas represas naturais das margens. 

As vastas zonas de sedimentos nao consolidados que se esten
dem entre as planícies inundáveis dos principais afluentes do 
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Amazonas sáo geralmente designadas por pine (planícies). Esta 
designa<;áo é um pouco enganadora, porque, embora náo baja 
quaisquer colinas que se elevem acima do nível médio, poucas 
zonas haverá verdadeiramente ao nível da água. Visto que a su
perfície <lestes sedimentos nao consolidados raramente ultrapassa 
urna altitude de 40 m acima do nível da planície inundável mais 
próxima, náo seríamos exactos se disséssemos que estes solos es
táo profundamente cortados, mas a verdade é que se encontram 
perfurados por urna rede muito densa de dentrites de pequenos 
canhóes que apenas levam água no período das chuvas mais in
tensas. Urna caminhada a corta-mato numa planície <leste tipo 
implica urna série inusitada de subidas e descidas difíceis nas 
encostas abruptas e muitas vezes escorregadias <lestes arroios. 
Este relevo baixo mas muito denso encontra-se na realidade dis
far<;ado por um manto contínuo de floresta tropical, de forma 
que, nas fotografías aéreas, estes velhos planaltos aluviais pare
cem mais ou menos nivelados. 

Ao descreverem a hacia do Amazonas, muitos escritores pu
seram em relevo o contraste entre os rios de água clara e os ríos de 
água negra. Esta distin<;áo é mais evidente em Manaus do que em 
qualquer outro ponto. Aqui, o río Negro, espécime-tipo dorio de 
água negra, junta-se com as águas lamacentas e opacas do Alto 
Amazonas. Durante muitos quilómetros abaÍJco da confluencia, 
as duas corren tes náo se misturam, e pode ver-se correr, lado a 
lado, a água azul-escura e transparente do Negro e a água turva 
do Amazonas. Já referimos os factores que diferenciam estes dois 
tipos de correntes. Os ríos de água negra correm pelas superficies 
duras dos planaltos da Guiana e do Brasil e, portanto, estáo prati
camente isentos de sedimentos. Os ríos de água clara sao os que 
irrigam os contraf ortes orien tais dos Andes, transportando 
milhóes de toneladas de sedimentos destas encostas escarpadas e 
muito pouco consolidadas. Os afluentes menores do Amazonas 
que nascem na velha planície aluvial aproximam-se mais, pela 
sua carga de sedimentos, dos rios de água negra . Todas as corren-

, 
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tes da hacia do Amazonas sáo ricas em vida aquática, que vai 
desde crustáceos muito diminutos até a alguns dos maiores peixes 
de água doce que se conhecem, mas as águas claras sáo as mais 
ricas, tanto em número como em densidade de espécies, e esta 
desigualdade na reparti~áo dos recursos fluviais teve, certamen
te, influencia na distribui<;áo das popula~óes pré-colombianas. 

A COBERTURA VEGETAL 
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Ainda hoje a hacia do Alto Amazonas é recoberta por um 
manto contínuo de floresta pluvial interrompida, quase exclusi
vamente, pelos principais ríos. Surgem por vezes ao longo das 
mais importantes correntes, e a pouca distancia das suas mar
gens, as chacras, ou sejam, ·campos desbravados para fins agríco
las. Recentemente, essas clareiras aparecem junto as poucas es
tradas que penetram na zona, mas, por enquanto, elas quase nao 
cortam o interminável manto de copas de árvores. Quando ob
servados do ar, os vestígios de existencia humana sáo abafados 
pelas imensas extensóes de selva que os separam e que tomam o 
aspecto de urna cobertura homogénea. Algumas das espécies ar
bóreas mais comuns criam conjuntos espectaculares de flores 
amarelas, vermelhas ou violetas, que, na esta~áo própria, que
bram a monotonía da extensáo de copas de árvores, mas a im
pressáo dominante que nos é dada pela floresta, quando vista do 
ar, é de nivelamento e uniformidade, sendo os acidentes topográ
ficos menores escondidos pela vegeta<;áo. 

Em contraste com o denso emaranhado da cobertura mais 
elevada da floresta, o seu solo, a cerca de 45 m abaixo desse 
nível, tem urna vegeta~áo relativamente esparsa que, em ren
ques de árvores adultas, oferece poucos obstáculos a marcha. 
A maior parte da luz é filtrada pelas árvores, pelo que o solo da 
floresta apresenta um aspecto sombrío de verdes-pardacentos e 
castanhos-escuros, apenas perturbados de onde em onde pelo 
azul deslumbrante da grande borboleta Morfo. Também aquí a 

Fig. 3 - Mapa simplificado da cobertura vegetal da bacia do Amazonas. 
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primeira impressáo é de uniformidade, errónea sob o ponto de 
vista botanico. As florestas da hacia do Amazonas caracterizam
-se por urna enorme variedade de espécies. Em menos de meio 
hectare de terra podem-se encontrar 30 ou 40 espécies de ár
vores adultas, e será necessário percorrer urna distancia conside
rável para encontrar duas semelhantes. Urna vez que a qualidade 
da madeira destas árvores é muito variável, assim como a utiliza
~áo que se lhes pode dar, os habitantes nativos precisam de pos
suir notáveis conhecimentos de silvicultura. Só urna pequena 
percentagem do conjunto total das espécies fomece madeira útil, 
e algumas árvores economicamente importantes, tais como as dos 
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géneros Protium e Hymenea, que produzem a resina usada para 
envernizar grande parte da ceramica do Alto Amazonas, cresciam 
de forma demasiado esporádica ou restrita para proporcionar um 
comércio entre tribos e aldeias af astadas, com a finalidade de 
obter as matérias-primas essenciais. Os grandes cedros (Cedrela), 
as árvores mais apropriadas para a constru~áo de canoas, esgo
tam-se rapidamente em zonas densamente povoadas. 

A floresta tropical da hacia do Amazonas fornecia urna larga 
gama de úteis materif}is de constru~áo, incluindo determinada 
variedade de palmeira, que dá urna excelente cobertura de col
mo, e a casta de várias trepadeiras, que fornecem um óptimo 
substituto para a corda. Havia ·também elevado número de fon tes 
naturais de matérias-primas para a manufactura. Várias espécies 
de árvores davam urna casca própria para a execu~áo de tecidos. 
A borracha era um produto de muito pouca importancia, segun
do o ponto de vista dos índios, mas tornou-se fundamen.tal para a 
civiliza~áo moderna. Mediante um conhecimento completo das 
propriedades das plantas silvestres da hacia do Amazonas, os ín
dios conseguiam extrair urna grande variedade de venenos pode
rosos para a ca~a, pesca e guerra. A extensa gama de narcóticos 
obtidos de plantas selvagens era também notável. Estes narcóti
cos desempenhavam um papel importante na vida religiosa e es
tética dos aborígenes. Por outro lado, a floresta tropical, com a 
importante excep~ao dos frutos de várias palmeiras bravias ou 
semi-selvagens, era menos fecunda em termos de alimentos vege
tais naturais, visto que produzia menos do que as florestas de fo
lha caduca do hemisfério norte ou do que as florestas espinhosas 
dos trópicos áridos. 

Embora baja certas espécies de árvores que estáo limitadas as 
planícies alagadas dos rios principais, náo sáo evidentes as dife
ren~as entre a floresta das planícies inundadas e a dos planaltos 
aluviais situados entre o maiores rios. 

A continuidade da cobertura floresta! do Amazonas tem sido 
exagerada. As excép~óes mais notáveis sáo as vastas extens9es de 
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capim dos lhanos de Mojos, na regiáo oriental da Bolívia, e da 
hacia do río Branco, no Norte do Brasil. Como referiremos mais 
adiante, estes prados abertos devem-se a brusca alternancia anual 
entre a inunda~áo e a secura total. 

A floresta nos abruptos contrafortes orientais dos Andes dife
re da floresta tropical da parte baixa da hacia do Amazonas pelo 
facto de ser menos alta e muito menos densa. A chuva extrema
mente intensa nestas encostas expostas favorece o crescimento de 
um emaranhado de árvores baixas, fetos arbóreos, fúcsias e or
quídeas. As árvores suportam grandes quantidades de musgo e 
plantas epifíticas, sobretudo da família das Bromeliáceas. Este 
tipo de cobertura vegetal desenvolve-se melhor entre os 600 e os 
2000 m de altitude e é normalmente designado por ceja. 

Como a precipita~áo nos Andes orientais resulta em grande 
parte de massas de ar que se deslocam de ocidente contra as es
carpas abruptas orientais da cordilheira, o efeito da distribui~áo 
da chuva é muito nítido nas bacias situadas entre montanhas. As 
encostas orientais expostas, assim como todos os cumes ou mon
tanhas recebem precipita~áo quase diariamente, enquanto as ' , 
encostas ocidentais e todas as zonas que se situam por <letras ou 
abruxo da segunda ou terceira cumeada dos Andes estáo sujeitas a 
muito poucas chuvas. Certas bacías, tais como os vales do Huá
nuco e de Cochabamba, apresentam contrastes dramáticos na 
cobertura vegetal, em que a zona inferior do vale e as encostas 
viradas a oeste tém urna escassa cobertura de cactos e florestas 
espinhosas, enquanto as vertentes orientais expostas tém a típica 
ceja. A delimita~áo entre as duas zonas de vegeta~áo é acentuada
mente brusca e pode-se literalmente saltar de urna fúcsia e cair 

num tufo de cactos. 

Fotos 7, 8 

Foto 6 

Foto 19 

A FAUNA DA FLORESTA TROPICAL 

A fauna da floresta tropical é, por direito próprio, um assun
to fascinante. Encontram-se aquí mais espécies primitivas e isola-
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das de aves do que em qualquer outra zona do mundo, e muitos 
dos mamíferos sao estranhos na forma e nos hábitos. Poderíamos 
escrever indefinidamente sobre as rela~oes entre os índios e a 
fauna que os mesmos encontram, mas, para efeitos <leste livro, 
basta pór em relevo as grandes diferen~as de recursos cinegéticos 
entre as planícies inundadas ribeirinhas e as selvas dos velhos de
pósitos aluviais afastados dos rios. 

Os recursos piscatórios dos maiores rios e principalmente dos 
lagos-testemunhos situados próximo deles sáo autenticamente 
fenomenais. O paiche, Arapaima gigas, é urna das maiores espé
cies de peixe de água doce do mundo. A sua carne áspera seca 
bem e já era urna mercadoria de troca de primeira importancia 
muito antes da chegada dos Europeus. Há urna enorme gama de 
peixe-gato e de peixe-gato-armado: sao relativamente comuns e 
obtém-se dele um alimento excelente. A piranha, embora consti
tua até certo .ponto urna amea~a, também é muito saborosa e era 
urna importante fonte de alimenta~áo nos pontos onde abundava. 
Há um elevado número de espécies muito nutritivas, entre as 
quais a boca chica, que, na esta~áo própria, é inacreditavelmente 
numerosa. Resumindo, os recursos piscatórios eram suficientes 
para satisfazer as necessidades proteicas de popula~óes relativa

mente densas. 
U ma grande variedade de tartarugas aquáticas constituía 

urna importante fonte de alimentos, quer pela carne, quer pelos 
ovos. Certas popula~oes também utilizavam a carne do caimáo, 
que era relativamente abundante. O manatim ou vaca-marinha, 
totalmente aquático, era comum em quase toda a hacia do Ama
zonas e a sua carne muito procurada. Muitos outros animais de 
ca~a grossa, especialn:iente o capibara e outros roedores gigantes 
da América do Sul,sáo semiaquáticos e podem-se ca~ar facilmen
te das canoas. A maior parte da fauna avícola de grande porte. e 
comestível tem também habitat ribeirinho. 

Pel~ contrário, a selva afastada dos rios principais tem peque
nos recursos cmegéticos. O potencial piscatório dos afluentes 

) 
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menores é limitado. Os macacos sáo relativamente vulgares, mas 
difíceis de ca~ar, visto que vivem nas copas mais altas da floresta. 
Urna ca~ada persistente a um determinado grupo de macacos 
provocará a sua fuga. Os animais que tém o seu habitat ao nível 
do solo ou sao solitários e relativamente raros, como o tapir, ou 
sao migratórios e de localiza~áo incerta, como é o caso das duas 
espécies de pecaris. A precariedade extrema dos recursos cinegé
ticos das florestas afastadas dos rios f oi um factor dominante que 
influiu na utiliza~ao destas zonas por parte do homem. 

OS SOLOS E AS SUAS POTENCIALIDADES AGRÍCOLAS 

Tem sido publicadas opinióes divergentes relativamente a fer
tilidade dos solos da hacia do Amazonas e a possibilidade de os 
mesmos sustentarem densas popula~óes agrícolas. Alguns autores 
defendem que a vegeta~ao luxuriante que recobre esta zona é um 
síntoma claro de grande fertilidade do terreno. Outros afirmam 
que a extrema pobreza do solo da hacia do Amazonas justifica as 
baixas densidades populacionais consideradas típicas desta zona 
na época pré-colombiana. Visto que todas as sociedades pré
-históricas consideradas neste livro assentavam sobretudo numa 
agrícola, as potencialidades agrícolas das terras utilizáveis sáo 
urna premissa básica. 

A forma como as características dos solos, limi tam as popula
~óes humanas em expansáo é um tema complexo. Se pretende
mos conhecer a capacidade de produ~áo de urna determinada 
extensáo de terra, <levemos perguntar: «Quantas calorias podem 
ser obtidas em meio hectare?» Tomando esta questáo como pon
to de referencia, impóe-se-nos toda urna nova série de interroga
~oes. Quais eram os produtos mais importantes ao alcance das 
popula~<>es que nos interessam? Quais eram as características dos 
solos disponíveis relativamente as exigencias nutritivas específi
cas das principais produ~oes? Em rela~áo a urna habita~áo, qual a 
área circundante que permitia urna cultura efectiva segundo o 
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seu sistema de transporte? Dentro deste raio, que por~ao de ter
reno era propícia a determinados tipos de cultura e quanto dele 
era totalmente impróprio para o cultivo? Dadas as necessidades 
de culturas específicas em tipos particulares de solo e/ou a medi
da em que a invasao de ervas daninhas se torna um problema in
solúvel, durante quanto tempo se pode cultivar determinado 
produto numa dada extensao de terreno antes de ser necessário 
arroteá-lo? Qual era o padrao total de práticas agrícolas conheci
do de um grupo com tendencia a aumentar ou mantera capacida
de produtora de um peda~o de terra? Poderiam os padróes exis
tentes de controle político e social reunir o poder suficiente para 
tornar viáveis as práticas agrícolas mais eficazes? Por fim, <leve
mos perguntar qual a percentagem da alimenta~ao mínima diária 
proveniente da agricultura e qual a percentagem obtida através 
da pesca, da ca~a e da recolec~áo? 

Qualquer dos factores apontados poderia ser discutido inde
finidamente, mas dois deles sao particularmente significativos 
para o tema deste livro. Nunca é demais salientar o facto de que 
os solos nao sao desej_áveis ou férteis em sentido absoluto, mas 
somente em termos das exigencias totais das produ~óes de consu
mo do grupo que se estuda; e nao se pode pensar que os povos 
que náo participam na tradi~áo moderna ocidental de agricultura 
científica fossem incapazes de aumentar as suas potencialidades 
agrícolas que assentavam em bases inicialmente pouco promete
doras, ou de manter a fertilidade dos solos durante um largo pe
ríodo de colheitas contínuas. 

As exigencias que várias plantas cultivadas impóem ao seu 
meio sao muito variáveis. Algumas das mais importantes colhei
tas, tais como o arroz e o taro no Velho Mundo e o xantosoma e a 
araruta no Novo Mundo, florescem em terrenos alagados, 
durante a maior parte do seu desenvolvimento. Outras plantas, 
como o feijáo e o milho depois da germina~áo, sao totalmente 
incompatíveis com terrenos inundados ou sedentos de água. 
Muitas plantas, em es~cial o milho, sao muito sensíveis a secura 
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durante a fase final do seu desenvolvimento e exigem ou urna dis
tribui~áo regular de chuvas estivais ou urna irriga~ao criteriosa; 
outras, pelo contrário, como é o caso da mandioca, sáo extrema
mente resistentes a seca e voltarao a florescer pouco depois de se 
restabelecer a precipita~áo normal, mesmo após terem sofrido 
urna estiagem de um ano ou mais. Alguns produtos, sobretudo o 
amendoim, requerem solos muito soltos, friáveis e arenosos para 
atingirem o auge da frutifica~ao, enquanto outros toleram e flo
rescem mesmo em argilas duras e pesadas. 

O milho utiliza muito o azoto na sua nutri~ao e tende a esgo
tar rapidamente todo aquele que existe nos solos onde é cultiva
do. Outras plantas, entre as quais a mandioca, extraem anual
mente muito menos azoto e, portanto, permiteni períodos mais 
largos de cultivo numa dada extensao de terreno sem se tornar 
necessário arroteá-lo ou fertilizá-lo artificialmente. Cada produto 
principal tem as suas necessidades específicas relativamente a 
out ros elementos nutritivos do solo, de forma que a capacidade 
produtiva de cada meio hectare de terreno deve ser calculada em 
termos das exigencias totais da cultura ou da rota~ao de culturas 

que aí sao praticadas. 
Muitos grupos alheios a tradi~áo ocidental de agricultura 

científica sao bons agrónomos práticos e conhecem bem as condi
~óes em que as suas principais culturas prosperam_, assim como o 
período durante o qual um determinado tipo de solo consente o 
cultivo. Um grupo que se dedique nomeadamente a agricultura 
terá a sua disposi~áo urna vasta gama de colheitas e conseguirá 
assim tirar melhor partido da variedade de solos e locais, ainda 
que aqueles nao sejam de primeira qualidade relativamente aos 

padróes de fertilidade do solo. 
Provavelmente poucas regióes haverá nas zonas tropicais e 

temperadas onde o potencial agrícola náo possa ser largamente 
melhorado mediante a aplica~áo de maior engenho e esfor~o. Os 
estudiosos da história da cultura do Novo Mundo deveriam ter 
sempre presente o facto de que várias popula~óes pré-
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-colombianas puseram em prática esquemas de recupera~áo e de 
melhoramento dos solos, fazendo o melhor uso do trabalho inten
sivo. Os Chinampas, que constituíam a base de subsistencia do 
Império Asteca no México, sáo justamente famosos neste domí
nio. Também digna de admira~áo é a enorme quantidade suple
mentar de terra arável que se conseguiu obter nos Andes centrais 
através da constru<;ao parcial ou total de socalcos nas encostas 
abruptas. Só agora _nos come~amos, pouco a pouco, a aperceber 
do alcance geográfico destes socalcos nos Andes centrais, cuja 
constru~ao exigiu longas horas de trabalho e em especial da dis
tancia até onde este aproveitamento de terreno prolongou as en
costas orientais dos Andes, penetrando em regióes presentemen
te cobertas por vegeta<;áo do tipo ceja . Num outro capítulo trata
remos de outras formas de recupera<;áo intensiva de terreno e a 
medida em que as mesmas foram significativas para o desenvolvi
mento da agricultura da bacia do Amazonas. 

Dentro dos terrenos da bacia amazónica, os solos aluviais 
recentes estáo em grande parte restringidos as planícies inunda
das relativamente reduzidas do Amazonas e dos seus afluentes 
principais. Os solos aluviais recentes, geralmente, contém muitas 
matérias nutritivas e possuem urna estrutura boa e friável. Os 
contínuos meandros dos cursos dos rios asseguram a maior parte 
des ses terrenos urna regenera~ao temporária, de forma que sáo 
mínimos os efeitos da corren te. O aumento de vasas recém
-chegadas da encosta oriental dos Andes e das massas de estrume 
orgánico e de vegeta<;áo arrastada que a inunda<;áo anual deposita 
também contribuem para manter um alto nível de fertilidade. 
Nos melhores peda<;os de terra aluvial recente urna planta~áo de 
bananas floresce geralmente durante um período de 15 a 25 anos; 
o milho, que muitas vezes é tomado por urna espécie de padrao 
absoluto de fertilidade do solo, também se dá bem neste tipo de 
terreno. 

A inunda~ao anual que mantém a fertilidade dos solos alu
viais mais recentes também póe certos limites a sua utiliza<;ao. As 
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represas naturais e bancos de areia mais altos, que apenas sao 
inundados nos anos mais chuvosos, sao propícios a culturas, tais 
como a mandioca, que exigem um longo período de matura~áo 
entre a planta<;áo e a colheita. Estas terras inundadas com pouca 
frequéncia sao muito utilizadas. 

O ciclo anual das cheias também permite o beneficio de um 
tipo especial de terra cultivável. A diferen~a entre o nível das 
águas no período da cheia e o nível normal é muito maior nos 
afluentes do que no Amazonas propriamente <lito. Os afluentes 
sao extensos, e a incidencia das chuvas mais intensas varia muito 
de urna bacía _hidrográfica para outra, de forma que cada afluente 
descarrega o seu caudal máximo no Amazonas numa época dife
rente, mas com tendencia geral a reduzir o caudal e a prolongar o 
período crítico de inunda~ao. Num dos afluentes principais, 
como o Ucayali, a diferen<;a entre os níveis máximo e mínimo 
pode ser de 10 ~ 18 m. Contudo, o auge da enchente passa rapida
mente e grande parte do leito dorio fica seco durante quase todo 
o ano. Apresentam-se a descoberto largas extensóes planas de 
solos aluviais, que podem ser utilizados para terras de cultura 
sem ser necessário o trabalho de derrube das florestas. Estes ter
renos sao ideais para as culturas que nao necessitam de um gran
de período de matura~ao e que tenham preferencia por solos are
nosos. Os amendoins sáo muito indicados para estes casos, e 
plantam-se com eles centenas de hectares de leito de rio antes 
mesmo de a água ter baixado completamente. Desde a sua recen
te introdu<;ao, o arroz também tem sido muito cultivado nestas 
zonas. 

A oeste da bacía do Amazonas propriamente dita encon
tram-se outras manchas de terras aluviais recentes, ao longo das 
terras mais altas de vários afluentes do Amazonas, em vales cer
cados pelos contrafortes mais orientais dos Andes. Alguns desses 
terrenos, como os do vale do Huallaga abaixo do Tingo María e 
da bacía do Chanchamayo, a urna altitude média inferior a 700 m, 
tém muita água. Neles cresce urna densa floresta tropical hú-
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mida, quando nao sao cultivados. Outros, como é o caso da bacía 
do Huánuco a montante do Huallaga, no Peru, e a hacia do Co
chabamba, na Bolívia, ficam a urna altitude bastante superior, 
entre os 2000 e os 3000 m. Estas últimas ficam abrigadas da chu
va pelos contrafortes orientais dos Andes e sao irrigadas quase 
exclusivamente pelos rios que as atravessam. Os testemunhos 
arqueológicos mostram que os solos que ficam fora da influencia 
directa das correntes foram cultivados durante muito tempo. 

Há ainda na regiáo amazónica urna outra zona de depósi.tos 
aluviais que se acumulam rapidamente e que tem características 
um pouco diferentes das estreitas tiras de terreno das planícies 
inundáveis. Trata-se da extensáo de terras baixas chamadas lha
nos de Mojos, no Nordeste da Bolívia. Aquí, a descarga de água 
proveniente do flanco nordeste dos Andes bolivianos é parcial
mente bloqueada e desviada para norte pela zona ocidental do 
planalto brasileiro. Esta reten\áo parcial da água faz que a sua 
carga de sedimentos seja mais rapidamente depositada do que 
acontece coma maioria dos afluentes do Amazonas, de tal forma 
que todo o lhano pode ser considerado um vasto leque de alu
vióes ao longo do sopé nordeste dos Andes bolivianos. Todo o 
lhano de Mojos sofre urna inunda~áo fraca durante a esta~áo das 
chuvas, de Dezembro a Abril, formando-se um grande mar inte
rior. A medida que diminui a intensidade da chuva nas encostas 

· orientais dos Andes os ríos contraem-se, retomando o seu leito 
normal, e as terras planas existentes entre eles tornam-se extre
mamente secas. Como já foi referido, esta alternancia anual entre 
a inunda~áo total e a secura extrema é propícia ao crescimento de 
ervas altas que cobrem quase completamente o lhano, ficando a 
floresta confinada a montículos feitos pelo hornero e as represas 
naturais junto aos cursos de água. Deve ser posta em relevo a fer
tilidade potencial destes solos aluviais recentes, assim como a sua 
considerável extensáo, ainda que constituíssem gigantescos obs
táculos para o agricultor pré-colombiano e nao sejam boje utiliza
dos para fins agrícolas. Antes de estas terras poderem ser cultiva-
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das era necessário quebrar os pesados torróes resultantes da co
bertura de erva e domar, ou pelo menos mitigar, a alternancia 
entre a completa submersáo e a total aridez. 

O lhano do Orenoco fica fora da hacia do Amazonas, mas é 
digno de men\áo pelo facto de as características do seu solo su
plantarem as dos lhanos bolivianos e de as culturas pré
-colombianas desta zona serem nitidamente semelhantes as da 
hacia do Amazonas. Aqui, vários rios com cheias periódicas, que 
drenam as encostas sudestes dos Andes venezuelanos e colombia
nos sao parcialmente retidos pelos planaltos da Guiana, e tam
bém aqui se formou um leque aluvial quase plano, que se encon
tra submerso durante quatro meses e completamente seco duran
te os oito da outra esta~áo. Destas condi~óes resulta igualmente o 
crescimento de ervas altas que ofereciam as mesmas vantagens e 
inconvenientes para os agrónomos pré-colombianos. A principal 
diferen~a entre os dois lhanos reside na época da cheia, que nos 
lhanos do Orenoco se dá de Junho a Setembro. 

Já nos detivemos o suficiente sobre os solos aluviais activos 
da hacia do Amazonas; é agora conveniente examinarmos os solos 
que se formam nos planaltos próximos e que sofrem vários graus 
de disseca~ao e erosao. 

Tal como era de esperar, as rochas duras dos ·planaltos da 
Guiana e do Brasil constituem somente finas camadas de solo, 
entre a completa submersáo e a total aridez. 

O lhano do Orenoco fica fora da hacia do Amazonas, mas é 
digno de men~áo pelo facto de as características do seu solo su
plantarem as dos lhanos bolivianos e de as culturas pré
tamente destituídos de qualquer valor agrícola. Essa generaliza
~ªº pode ter algumas excep~óes, mas a maior parte dos grupos 
índios que viviam nesses dois planaltos limitavam-se a cultivar 
pequenas faixas de solo aluvial junto as planícies inundáveis dos 
principais rios. Estes aluvióes dos rios de água negra sao muito 
menos extensos e tém um índice de fertilidade muito inferior aos 
dos de águas claras. 
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Junto ao sopé dos Andes peruanos, e prolongando-se bastan
te no nível baixo da hacia do Amazonas, existem depósitos de 
rochas sedimentares mais recentes e de outras de origem vulcani
ca . A quantidade e qualidade dos solos que se formam nestas 
zonas dependem da inclina~áo da su perfície e da na tu reza das 
rochas que se alteram pela ac~áo do tempo, dando origem ao so
lo. Se o declive nao é muito acentuado e as matérias constituintes 
subjacentes sao o calcário ou a lava recente, formam-se solos com 
elevado índice de fertilidade. A extensao e a natureza dos vários 
tipos de terrenos junto ao sopé do& Andes necessitam de ser mais 
bem estudadas. Mesmo nas encostas mais abruptas da vertente 
oriental dos Andes, forma-se , gra~as a vegeta~ao de tipo ceja, 
·densa e emaranhada, urna considerável expessura de solo e hú
mus. A possibilidade de o homem agricultar estas encostas de
pende da sua capacidade de dominar a erosáo após libertar o ter-

reno da vegeta~ao. 
O restante grupo de terrenos compreende aqueles que se 

formam na vasta regiáo dos velhos depósitos aluviais que cobrem 
90 ºlo da hacia do Amazonas. Nos pontos em que as condi~óes báo 
foram recentemente modificadas pelo homem, estes solos permi
tem o crescimento exuberante a floresta tropical húmida. Quan
do desobstruídos servem de base a urna agricultura de produtivi
dade moderada, durante um espa~o de tempo reduzido, mas, se 
náo se lhes permite recuperar a sua cobertura floresta!, deterio
ram-se rapidamente. Urna das características destas terras é o fac
to de serem muito depauperadas pela ac~áo da água. As intensas 
chuvadas que se infiltram através delas tendem a retirar todas as 
matérias solúveis das camadas superiores do solo e a depositá-las 
nas inferiores soba forma de camadas duras ou laterites. Como a 
erosao é muito lenta nestas superfícies e os materiais recentes que 
se poderiam alterar e formar solos mais férteis nao emergiram 
imediatamente, este depauperamento pela ac~ao da água é o pro
cesso predominante a que estas terras estao sujeitas. 

Ainda que a floresta tropical produza grande quantidade de 

Desenvolvimento cultural 

despojos, a ac~áo das bactérias e as colónias de formigas que in
f estam a sua superfície fazem rapidamente reduzir os materiais 
organicos aí acumulados, de maneira que a quantidade de húmus 
que se forma é mínima. Urna vez retirada a floresta, a camada 
delgada de húmus deteriora-se rapidamente sob o efeito da agri
cultura. 

Algumas árvores e trepadeiras da hacia do Amazonas tém 
tendencia para acumular silicatos nas folhas, nos caules e na cas
ca. Assim, o constituinte silicoso dos solos é retirado progressiva
mente e os elementos residuais alteram-se, transformando-se em 
óxidos metálicos puros. Os principais elementos que se encon
tram próximos da superficie sáo óxidos de ferro, que se dissol
vem e depositam de novo entre os 30 e os 60 cm abaixo desse ní
vel, sob a forma de laterites. Todo este processo de que resultam 
as argilas vermelhas, pesadas e estéreis, conhecidas por laterites, 
e a progressiva lateritiza~ao dos solos é acelerado quando a flores
ta é derrubada para permitir a agricultura, dando-se assim a ex
posi~áo da su perfície do terreno a plena luz do sol e a f or~a total 
das ch uvas tropicai.s. Todos os agrónomos que se debru~aram 
sobre o assunto foram unammes em afirmar que estes terrenos 
apresentam perspectivas desoladoras para urna agricultura pro
longada. Podem, contudo, ser utilizados para urna agricultura de 
queimadas (corte e queima), se se permitir que a floresta se rege
nere entre cada período de cultivo. No decurso do primeiro ano 
que se segue a limpeza da cobertura floresta! e a adi~ao da vegeta
~ªº queimada, estes terrenos podem produzir urna colheita de 
milho, que, nao sendo admirável relativamente as produ~óes do 
Oeste médio dos Estados Unidos, é significativa em termos de 
agricultura de subsistencia. Dentro de um ou dois anos a produ
~áo sofre um grande decréscimo; mas pode-se prolongar um pou
co a fertilidade se se usar como cultura a mandioca, que é muito 
menos exigente no que respeita aos elementos nutritivos do solo. 

O agricultor da floresta tropical que vive na orla dos aluvióes 
antigos adjacentes a planície inundável activa podia cultivar si-
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multanemaente os solos aluviais recentes, limitados mas excelen
tes, segundo processo intensivo e contínuo, e os terrenos pobres, 
mas essencialmente ilimitados, dos antigos depósitos aluviais uti
lizando a agricultura de queimadas, com um longo período de 
pousio para cada por~áo de terreno. As diferentes exigencias da 
vasta gama de plantas cultiváveis a disposi<;áo do agricultor pode
riam, de facto, estar aliadas aos diversos solos, obtendo-se assim 
um máximo de produtividade. Quando discutimos as potenciali
dades agrícolas dos solos da hacia do Amazonas <levemos lem
brar-nos de que, durante muito tempo, a principal produ<;ao foi a 
mandioca, urna das culturas mais ricas e menos exigentes entre as 
utilizadas pelo homem. 

CAPÍTULO 111 

,4 cultura da floresta tropical 

O modo de vida dos iridios mais antigos conhecidos do Alto 
Amazonas seguiu um padráo cultural designado por «cultura da 
floresta_ tropical». Presentemente existeni poucos testemunhos 
que surgiram urna ocupa<;áo anterior da regiáo por outros povos. 
Da mesma forma, encontrei poucas provas convincentes de que a 
bacía do Amazonas tivesse sofrido muitas invasóes de povos 
oriundos de outras zonas e portadores de padróes culturais apre
ciavelmente diferentes da cultura da floresta tropical. Desde 
2000 a. C. até 1500 d. C. a história da cultura da hacia do Amazo
nas compreende-se melhor em termos do desenvolvimento das 
potencialidades económicas e demográficas do padráo cultural ou 
tradi<;áo da floresta tropical. 

A DEFINI<;AO DA CULTURA DA FLORESTA TROPICAL 

Tornou-se moda entre os escritores que tratam da história da 
cultura sul-americana pór em destaque o contraste entre o modo 
de vida dos índios da hacia do Amazonas e o dos habitantes pré
-colombianos da costa caraíba da América do Sul. Na época dos 
primeiros exploradores espanhóis encontravam-se divulgadas 
entre os grupos circuncaraíbos certas características que pare
ciam testemunhar urna cultura complexa. Entre essas caracterís
ticas mais citadas contam-se: grandes comunidades (1000 pess<;>as 
ou mais); chefes com autoridade mais que nominal; chefes cuja 
autoridade se estendia para além da comunidade que com eles 
estava mais directamente relacionada; padróes de guerra desen
volvidos; um sistema religioso com urna hierarquía de divindades 
muito conceptualizada; a representa<;áo de divindades por meio 
de ídolos de madeira esculpida ou de pedra; templos especiais 
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para abrigar tais ídolos; um clero profissional para assegurar a 
manuten~áo dos templos e realizar cerimónias religiosas. Todas 
estas características foram consideradas representativas de urna 
tradi~áo cultural designada por «circuncaraíba» e de um nível 
cultural evoluído, o «nível circuncaraíbo», intermediário entre as 
civiliza~óes superiores das zonas andinas e centro-americanas e o 
baixo nível de desenvolvimento cultural característico das tribos 
sobreviventes da hacia do Amazonas. 

A medida que se foi cristalizando o conceito de um «nível de 
cultura circuncaraíba», definiu-se, gradualmente, como unida
des taxinómica oposta o de um «nível de cultura da floresta tropi
cal». Era definido sobretudo em termos negativos, e as socieda
des que o compunham apresentavam-se assim classificadas se 
f ossem destituídas de todas as características de complexidade 
cultural acima referidas. Tomavam-se como exemplos típicos da 
cultura da floresta tropical grupos como os Wai-Wai actuais, que 
vivem nas terras áridas do planalto da Guiana, e afirmava-se que 
as unidades sociais pequenas e simples como a desse grupo eram 
as únicas que se poderiam ter constituído num meio táo duro 
como o da hacia do Amazonas. 

U ma vez formulada tal teoria de extremo determinismo do 
meio ambiente, fácil se tomou concluir que qualquer grupo da 
bacia do Amazonas que apresentasse algumas das características 
úpicas do nível circuncaraíbo devia necessariamente ter imigrado 
para ali, vindo de outra regiáo, ou ter sofrido forte influencia de 
áreas adjacentes com urna civiliza~áo mais evoluída. Assim, a 
existencia de chefes poderosos, classes sociais, templos, ídolos e 
de um clero nos lhanos de Mojos, na Bolívia, era tida como um 
exemplo de influencia tardía da regiáo dos Andes; por outro lado, 
os nítidos testemunhos arqueológicos de unidades sociais vastas e 
complexas na ilba Marajó, situada na foz do Amazonas, eram in
terpretados como urna migra~áo dos planaltos dos Andes seten
trionais, ainda que nunca tivesse sido encontrada nesses planaltos 
qualquer cultura íntimamente relacionada com eles. 

A cultura da floresta tropi,cal 

Eu nao aceito o ponto de vista defendido por alguns estudio
sos segundo o qual existía um marcado contraste entre o nível 
cultural dos povos circuncaraíbos e o dos das florestas tropicais. 
Só através da compara~áo entre os habitantes da zona circunca
raíba, do florescente século XVI, e as trib~s marginais e dispersas 
que boje sobrevivem na hacia do Amazonas, o contraste se torna 
de facto evidente. Aqueles que insistem nele esquecem os relatos 
dos primeiros exploradores europeus da hacia do Amazonas, que 
se referiram de forma verosímil a densas popula~óes, unidades 
políticas vastas, chefes ou reis poderosos, sacerdotes, templos e 
ídolos ao longo do curso principal do Amazonas, desde a nascen
te, perto de Nauta, até a foz. Estes povos ribeirinhos há muito 
desaparecidos f oram os habitantes mais numerosos da bacia do 
Amazonas por volta de 1500 d. C. e apresentam todas as condi
~óes para serem tomados como os representantes típicos da cultu
ra da floresta tropical; mas foram os povos ribeirinhos os primei
ros a serem destruídos pelos efeitos combinados das doen~as eu
ropeias, da missiona~áo e do tráfico de escravos. 

Visto que existiam grandes diferen~as de nível de complexi
dade cultural entre os grupos ribeirinhos e os que habitavam os 
planaltos interfluviais, a cultura da floresta tropical deve ser defi
nida em termos de elementos culturais comuns e náo como um 
grau uniforme de evolu~áo cultural. O campo económico é o pon
to primordial em que reside este conteúdo cultural comum. A 
cultura da floresta tropical é um estilo de vida baseado numa 
agricultura intensiva de raízes. Sempre que possível há um apro
veitamento máximo dos recursos alimentares dos rios, dos lagos e 
das margens; pelo contrário, a ca~a dos mamíferos terrestres e 
das margens; pelo contrário, a ca~a dos mamíferos terrestres e das 
aves nas florestas foi decididamente de importancia secundária. 

A NATUREZA DO SISTEMA AGRÍCOLA DA FLORESTA TROPICAL 

Os nossos conhecimentos acerca da idade e origem da cultura 
da floresta tropical estáo íntimamente ligados aos que possuímos 
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sobre a idade e origem das principais plantas cultivadas, as quais 
eram fundamentais para o seu sistema agrícola. Devemos confes
sar que dispomos de poucos testemunhos relacionados com estas 
questóes. Os dados mais seguros para demonstrar a presenc;a de 
urna planta cultivada em contexto antigo sao precisamente os res
tos actuais da própria planta. Nas zonas áridas do mundo é fre
q u ente encontrarem-se esses restos nas estac;óes arqueológicas, 
especialmente nas grutas secas. Escavac;óes realizadas em depósi- . 
tos secos de estac;óes junto a costa do Peru e em grutas secas de 
várias regióes do México forneceram consideráveis provas direc
tas da presenc;a de determinadas culturas. A bacia do Alto Ama
zonas é demasiadamente húmida para permitir a preservac;áo de 
restos vegetais em estac;óes de superficie; e, apesar de serem 
comuns as cavernas formadas por dissoluc;áo, nas camadas calcá
rias junto ao sopé dos Andes, essas grutas está.o longe de ser se

cas. 
A grande maioria dos produtos alimentares da bacia do Ama-

zonas sáo produc;óes de raízes. Por produc;áo de raízes entendo 
qualquer planta cuja parte comestível se desenvolva debaixo do 
cháo, quer seja um tubérculo, um rizoma ou urna raiz propria
mente dita. A forma normal de reproduzir essas plantas é plantar 
secc;óes do tubérculo ou da raiz. As produc;óes de raízes mais 
importantes da América do Sul sáo cultivadas há tanto tempo e 
modificaram-se tanto como resultado de urna reproduc;áo selecti
va que perderam a capacidade de formar semente. Apenas se 
podem conservar mediante urna reproduc;áo vegetativa, e a sua 
sobrevivencia depende do homem. Nestas plantas a florac;áo e os 
órgáos reprodutores degeneraram tanto que poucos vestígios 
podemos esperar que deixem no registo polínico. 

Nas zonas em que as partes comestíveis das principais colhei
tas sáo sementes pequenas e duras, essas sementes ou as suas pa
lhas, que sáo igualmente fáceis de identificar, deixam muitas 
vezes moldes indelevelmente impressos na argila húmida dos 
vasos inacabados. As partes comestíveis das produc;óes de raízes 

A cultura da floresta tropi,cal 

sul-americanas sáo grandes e macias, e, portanto, difícilmente 
deixaráo vestígios desse tipo. De todos estes factores resulta o 
facto de que os testemunhos relativos a cronología e a regiáo de 
origem dos vários produtos principais que serviram de base a cul
tura da floresta tropical sáo, na sua quase totalidade, indirectos. 

A mandioca foi a mais importante cultura do sistema agrícola 
da floresta tropical. A Manihot utilisima é um arbusto alto e del
gado, de folhas palmiformes, pentalobadas e de cor azul
-esverdeada. A sua altura varia entre cerca de 1,50 m e 2,40 m. 
Pertence a família das Euforbiáceas, de distribuic;áo pan tropical, 
ligada principalmente a meios semiáridos ou áridos; mas o genero 
Manihol está confinado ao Novo Mundo, onde se acha represen
tado por muitas espécies selvagens, que abrangem urna regiáo 
que vai desde o Sul da Califómia até ao Norte da Argentina. A 
espécie cultivada foi táo profundamente modificada por urna re
produc;áo selectiva que o seu parentesco com qualquer das espé
cies selvagens de Manihot é difícil de determinar. Os es tu dos ge
néticos sobre esta planta que poderiam tomar mais fácil tal atri
buic;áo náo atingiram ainda o nível de trabalho já conseguido para 
outras culturas importantes do Novo Mundo, como o milho e o 
algodáo. O grande estudioso de geografia cultural Carl O. Sauer 
sempre se inclinou para alguma zona no Norte da América do Sul 
onde grandes planícies ribeirinhas cobertas por floresta tropical 
confinassem com áreas de savana relativamente árida. Como ve
remos, os testemunhos arqueológicos náo desmentem de forma 
alguma esta suposic;áo. 

Tal como já se afirmou, a mandioca é um dos produtos ali
mentares mais eficazes jamais cultivados pelo homem. Em ter
mos de calorias por cada meio hectare, apenas é igualada pelo 
arroz e pela banana. Tal como muitas outras plantas do Novo 
Mundo, como o milho e a batata branca, disseminou-se pelo Ve
lho Mundo no período pós-colombiano, e é boje o alimento prin
cipal em grande parte da África tropical, assim como um produto 
importante ~m algumas zonas do Sueste asiático e da lndonésia. 
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Nunca ocupo u urna posic;áo comparável nos climas temperados, 
visto que alia um longo período de crescimento (cerca de um ano 
desde a plantac;áo até a colheita) a urna total intolerancia ao gelo. 

Ainda que seja um produto alimentar muito eficiente, a 
mandioca náo fornece urna dieta equilibrada: o seu conteúdo em 
calorias é composto quase exclusivamente por hidrato de carbo
no. Quando urna alimentac;áo com base na mandioca náo tem 
como complemento proteínas animais ou grandes quantidades de 
proteínas vegetais de muito boa qualidade declara-se a doenc;a 
resultante da deficiencia proteica, kwashiorkor (bebé vermelho ), 
que é urna importante fonte de mortalidade infantil. 

Costuma-se dividir a mandioca cultivada em dois tipos bási
cos: o ácido e o doce. Antigamente ambos eram classificados 
como duas espécies diferentes, o que nao tem qualquer justifica
c;áo sob o ponto de vista genético. Hoje náo restam dúvidas de 
que tanto o tipo ácido como o doce derivam do mesmo antepassa
do selvagem e que foram aperfeic;oados e diferenciados por meio 
de reproduc;áo selectiva, para serem usados com fins culinários 
diversos. Toda a mandioca contém um glícido (osidos), o qual, 
exposto ao ar, se decompóe dando origem a vários elementos quí
micos, entre os quais urna quantidade considerável de H. C. N. 
Na variedade doce, este glícido está concentrado na pele e na cas
ca, enquanto a ácida possui urna quantidade apreciável em toda a 
sua raiz tubercul~sa, volumosa e rica em amido, a qual constituí a 
parte aproveitável da planta. A situac;áo é, na realidade, mais 
complexa do que urna distinc;áo bipartida sugere, visto que mui
tos grupos índios cultivam numerosas variedades de mandioca 
que diferem entre si pela qualidade do amido, pela cor, pelo pala
dar e pela durac;áo da maturac;ao. Estas variedades escapam fre
quentemente a dicotomia ácido-doce. Em qualquer espécie de 
mandioca, a quantidade e a distribuic;ao deste glícido na planta e 
na parte comestível da raiz depende de certo número de factores 
náo genéticos, tais como a idade do tubérculo, as condic;óes at
mosféricas dominantes durante o seu desenvolvimento, assim 

A cultura da floresta tropical 

como os antecedentes da espécie. 
Tem-se discutido muito, quase sempre de forma fantasiosa, 

acerca das relac;óes históricas entre duas espécies de mandioca. 
Entre as ideias debatidas contam-se as seguintes: que a mandioca 
ácida era a forma mais primitiva e que a doce foi modificada por 
selecc;ao a partir da primeira, constituindo um aperfeic;oamento; 
que a mandioca ácida foi inicialmente usada como veneno para 
peixe - só se tendo descoberto mais tarde que aquela massa pol
posa de onde se extraía o suco venenoso era comestível; e que se 
conserva a_variedade ácida porque o seu glícido se comporta 
como um eficaz dissuasor dos insectos e animais selvagens, tais 
como pecaris e gamos, os quais, de outra forma, teriam feito de
prada~óes nas planta~óes de mandioca. 

O suco da mandioca nao constituí um veneno eficaz para o 
peixe, visto que o H. C. N. actua lentamente; e ainda que o ácido 
prússico seja extremamente venenoso, volatiliza-se tao rapida
mente que nao é possível utilizá-lo para esse fim. Pelas mesmas 
razóes, os glícidos nao oxidados contidos na mandioca ácida nao 
detem nem insectos nem pecaris. Por fim, as provas de que dis
pomos sugerem que a mandioca ácida, ao ser preparada, consti
tuí um melhoramento da doce. Algumas plantas pertencentes ao 
grupo doce por vezes florescem e produzem sementes capazes de 
reproduc;ao, enquanto isso nunca sucede como grupo ácido. Este 
facto demonstra claramente que este último grupo sofreu maiores 
modificac;óes genéticas relativamente ao seu antepassado selva
gem. O grupo doce tem urna distribuic;áo muito mais ampla do 
que o ácido, o que sugere que a sua difusáo teve início antes. 

Se atendermos a que a mandioca ácida requer um processo de 
formac;ao mais longo e que é potencialmente venenosa para o 
homem, poderíamos supor que a variedade doce é preferível. 
Urna visao rápida as fun~óes culinárias distintas desempenhadas 
pelos dois grupos mostra por que razáo essa su posi~ao é errónea. 
A mandioca doce é utilizada como legume, sendo simplesmente 
pelada e depois cozida em água ou no forno. Também é reduzida 
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a massa para a prepara\áo de cerveja. O tubérculo da mandioca 
doce nao se conserva, devendo ser usado num prazo de alguns 
días após ter sido retirado da terra . 

O grupo amargo é usado no fabrico de páo coma forma de 
discos delgados rugosos e de urna «farinha» composta por peque
nos gráos duros e globulares, com cerca de 2 mm de diámetro. 
Cruas, as raízes tuberculosas da mandioca ácida náo se conser
vam mais do que as doces, mas o páo e a farinha obtidos pela sua 
tritura\áo conservam-se indefinidamente e podem ser utilizados 
na constitui\áo de um grande excedente económico. 

Os métodos complicados usados para a prepara\áo da man
dioca ácida, assim como a utensilagem empregada, sáo constan
tes em quase toda a zona em que esta é importante. Estes padróes 
tem interesse para o arqueólogo porque, enquanto a própria 
mandioca náo tem elementos resistentes, capazes de se conserva
rem em estratos antigos, parte da utensilagem muito especializa
da utilizada na sua tritura\áO chegou até nós. A distribui\áo da 
mandioca ácida no tempo e no espa\o pode assim ser determina
da a partir dos vestígios arqueológicos. 

A mandioca ácida era primeiro descascada com urna faca de 
concha ou de cana. Para reduzir a urna massa a parte descascada 
usava-se urna tábua-raspador especializada, talhada num só bloco 
de madeira dura. Típicamente, este raspador era constituído por 
urna base plana semelhante a um banco, ligada a zona de raspar, 
larga e rectangular, dotada de urna concavidade longitudinal. Os 
dentes do raspador aplicavam-se na madeira e fixavam-se por 
meio de um cola resinosa. Em alguns casos esses dentes eram es
pinhos ou esquírolas de osso (que náo se conservaram nos depósi
tos arqueológicos), mas, muitas vezes, usavam-se em sua substi
tUi\áo laminas microlíticas de quartzo ou sílex. Sempre que se 
recolhem quantidades apreciáveis de láminas microlíticas de ma
térias-primas exóticas, em esta\óes situadas nas planícies aluviais 
da América do Sul tropical, pode afirmar-se que eram utilizadas as 
tábuas-raspador, e que a mandioca ácida era o alimento padráo. 

A cultura da floresta. tropi,cal 

Urna vez reduzida a urna massa, a mandioca era colocada 
numa piensa singular, conhecida geralmente pelo seu nome tupi, 
tipiti. O tipiti é um tubo comprido tecido e entran\ado, aberto na 
extremidade superior e fechado na inferior. Quando a prensa es
tava cheia coma polpa húmida era estirado com for~a, de forma a 
exercer urna tremenda pressao lateral sobre o seu conteúdo, pelo 
que o suco era expulso. (Por baixo colocava-se um vaso de boca 
larga com a aba inclinada para o exterior, para recolher a maior 
quantidade de suco possível.) Enquanto que o tipiti nao subsiste 
nos depósitos arqueológicos, o vaso destinado a recolher o suco, a 
que chamam frequentemente vaso-reservatório, tendo urna for
ma muito característica, geralmente pode ser identificado. 

Expulsos os sucos venenosos, a massa transita para urna frigi
deira circular de barro, que é colocada sobre o fogo como auxHio 
de tres suportes cilíndricos de argila cozida muito característicos. 
Se a pasta foi previamente amassada de maneira a tomar a forma 
de um disco delgado e se é batida só de tempos a tempos, dará 
origem a um pao redondo e de superficie irregular. Se a pasta for 
posta no vaso soba forma de urna massa solta, e se for continua
mente batida, obter-se-ao pequenos graos duros de farinha. Re
colhem-se, em contextos arqueológicos, fragmentos quer dos 
suportes, quer das grandes frigideiras de cerámica, geralmente 
conhecidas por comals, e nos locais onde sao muito comuns os 
fragmentos destas últimas constituem provas concretas de que a 
mandioca ácida era aí a base da economía. 

Podia-se obter urna farinha mais fina mergulhando a polpa 
em água, para que o amido puro se depositasse no fundo e se 
pudessem retirar todas as por\oes fibrosas. Este amido puro de 
mandioca era em seguida aquecido na f rigideira e seco até formar 
pequenos graos. O produto desta opera\ao é a tapioca comercial, 
a única forma de mandioca usada nas zonas te~peradas. 

Também se utiliza o suc~ que sai do tipiti . É engrossado por 
meio de urna demorada cozedura a fogo lento. A medida que o 
suco se transforma num xarope espesso e muito saboroso, todo o 
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H. C. N. que contém ou se evapora ou se transforma em a~úca
res. Esta calda é a base do prato padráo, o caldo de pimento, um 
guisado composto de vegetais (batata-doce, mandioca doce, cará, 
xantosoma) e de qualquer carne ou peix~ disponíveis. 

A diferen~a importante sobo ponto de vista cultural entre a 
mandioca ácida e a mandioca doce náo reside na presen~a de glí
cidos na raíz tuberculosa da primeira, mas, sim, no facto de ela 
conter mais amido do que a segunda, e ainda de esse amido ser de 
urna qualidade mais apropriada para a produ~áo de farinha e páo. 
É provável que o aumento de glícidos na mandioca ácida e a mo
difica~áo na qualidade e quantidade do amido sejam consequen
cia da mesma muta~áo, embora a confirma~áo desta hipótese ca
re~a de confirma~áo por meio de estudos químicos e genéticos. 

Apenas se cultiva a mandioca ácida quando há razóes para se 
constituir um excedente económico. É característico das regióes 
onde se faz urna cultura extensiva de milho o facto de este su bsti
tuir a mandioca nesta fun~ao, urna vez que o milho pode ser pre
parado de forma a conservar-se armazenado durante largos perío
dos com muito menos dispendio de energías. Assim, a presen~a 
de mandioca ácida está directamente relacionada com a comple
xidade da sociedade em questáo; as sociedades que cultivam a 
mandioca ácida geralmente tem urna rede mais complexa de in
terliga~oes sociais do que as que se baseiam sobretudo na man
dioca doce e que náo possuem, portanto, possibilidades de arma
zenamento. Na sua forma mais simples, o hábito de estabelecer 
um excedente económico pode nao significar mais do que a reu
niáo de urna grande quantidade de alimentos destinados a serem 
consumidos durante urna grandiosa fiesta em que participem vá
rias aldeias. Maior interesse para o arqueólogo tem as extensas 
redes comerciais características da bacia do Amazonas e das zo
nas da Guiana que lhe ficam próximas, que se caracterizavam por 
um alto grau de especializa~áo artesanal, em que urna tribo ma
nufactura um excedente de canoa, enquanto outras se concen
tram na produ~áo de grandes tábuas-raspadores, cestos ou cera-
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mica, respectivamente. Estas trocas comerciais ultrapassavam 
normalmente fronteiras linguísticas e tribais e tinham por base a 
capacidade de os grupos ribeirinhos produzirem um excedente 
de produtos alimentares. A mandioca, soba forma de farinha ou 
de páo, era a mercadoria comercial fundamental nestes sistemas e 
conservou esse lugar no comércio pós-colombiano entre as popu
la~óes índias e mesti~as. 

O excedente alimentar que a mandioca proporcionava in
fluenciou ainda de outras maneiras os padróes políticos e sociais 
dos povos da floresta tropical. Permitiu que tribos guerreiras 
como os Munducurú mantivessem em campanha, durante um 
ano ou mais, exércitos formados por urna grande.percentagem da 
sua popula~áo masculina adulta e que aniquilassem os seus inimi
gos. 

Outro produto associado ao cultivo da mandioca estava di
fundido de forma tao uniforme entre os povos da cultura da flo
resta tropical e desempenhava um papel tao importante em toda 
a rede da sua vida social que merece ser aqui mencionado. A 
mandioca, quera ácida quera doce, constituía o principal ingre
diente no fabrico de cerveja, e a cerveja era a bebida mais impor
tante para os padróes de contactos interpopulacionais. O proces
so fundamental através do qual urna aldeia da floresta tropical 
podía alcan~ar ou manter urna posi~áo capaz de merecer o respei
to dos seus vizinhos era organizar urna festa que durasse mais 
tempo, em que se consumisse mais cerveja e que desencadeasse 
mais disputas motivadas pelo alcoolismo do que qualquer outra 
de que houvesse memória. Essas disputas forneciam urna oportu
nidade culturalmente sancionada para descarregar todas as ten
sóes e agressóes pessoais que haviam nascido nos contactos diá
rios. A fiesta da floresta tropical nao difería muito, formal ou 
funcionalmente, do moderno cocktail, mas durava muito mais 
tempo e, em regra, partía-se muito maior número de pe~as de 
loi~a e de cabe~as. 

A unif ormidade dos padróes de fiesta da floresta tropical su-
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gere que estes sáo muito antigos naquela zona e que a sua divul
ga~áo foi causada por urna expansáo dos povos da floresta tropi
cal, que data de há muito tempo. O registo arqueológico tende a 
confirmar esta hipótese. Alguns dos grupos mais antigos da flo
resta tropical fazem a fermenta~áo em recepientes de madeira ou 
em canoas velhas, mas aqueles que já mostram algum requinte na 
sua cultura material póem em prática o seu processo de fennenta
~áo em grandes vasos de ceramica. Um exame global das dimen
sóes médias de cada um dos tipos de ceramica funcional utiliza
dos pelos vários grupos da floresta tropical ainda existentes leva a 
conclusáo de que um vaso com um diametro máximo superior a 
40 cm é muito provavelmente um recipiente de fermenta~áo. A 
presen~a destas grandes vasilhas num depósito arqueológico 
pode ser tomada como prova de que a cerveja estava presente e de 
que todo o esquema da fiesta estava em pleno florescimento. 

Apenas possuímos provas directas da antiguidade do cultivo 
da mandioca provenientes da zona costeira do Peru e da América 
Central. Lanning chegou a conclusáo de que a mandioca doce, 
aparentemente, esteve ausente nas aldeias agrícolas pré
-ceramicas mais recentes, mas que foi um produto muito difundi
do entre as mais antigas esta~óes costeiras já dotadas de urna tra
di~áo ceramica. Traduzido em cronología absoluta, isto sigrúfica 
que a mandioca doce se difundiu no Peru entre 1000 e 1200 a. C. 
Compreende-se claramente que a mandioca nao teve a sua génese 
na zona costeira do Peru, mas que foi introduzida já soba forma 
de urna planta completamente modificada e eficiente e que já ti
nha atingido o seu nível de produtividade moderno. A m~dioca 
ácida nunca se tornou importante na costa do Peru, provavel
mente porque o milho foi introduzido aproximadamente na 
mesma época e constituía urna base para a f onna~áo de um exce
dente económico que exigía muito menos trabalho. 

Os mais importantes testemunhos de urna utiliza~áo antiga 
de mandioca cultivada, como alimento, na América Central, pro
vém da hacia do Tehuacán, no estado mexicano de Pueblo. Ali, 
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as fezes humanas encontradas em várias grutas secas continham 
vestígios de amido de mandioca, provando que desde o período 
de Santa Maria (1000 - 200 a. C.) a mandioca era urna parte sigrú
ficativa, ainda que nunca dominante, da alimenta~áo. O facto de 
as provas directas do uso da mandioca na hacia do Tehuacán se 
basearem apenas em fezes humanas e nao existirem caules, folhas 
ou peles de raízes tuberculosas nos abundantes restos de plantas 
recolhidos nas grutas completamente secas é muito interessante. 
Estes vestígios deviam estar presentes se ali se cultivasse ou tra
tasse a mandioca. Como a hacia do Tehuacán está sujeita anual
mente a temperaturas gélidas, náo é provável que aí se cultivasse 
a mandioca. Tudo leva a crer que os seus habitantes recebessem a 
mandioca soba forma de produto já transformado. Daqui se con
cluí que, por volta de 500 a. C., em qualquer zona baixa próximo 
da hacia do T ehuacán já se cultivava e tratava a mandioca ácida 
com fins comerciais. 

Sao mais comuns as provas indirectas do uso intenso da 
mandioca ácida. Rancho Peludo, no extremo nordeste da Vene
zuela, é um complexo de ceramica grosseira, com urna gama limi
tada de técnicas decorativas. As frigideiras sao abundantes. Atri
buiu-se a este material urna data próxima de 2700 a. C., mas sub
sistem algumas dúvidas quanto a aplica~áo exacta do Cl4. Ran
cho Peludo é o complexo cultural mais primitivo onde aparecem 
frigideiras de mandioca, e pode muito bem vira revelar-se o mais 
antigo até boje identificado. 

Sao as frigideiras e as respectivas trempes alguns dos elemen
tos importantes do complexo de Saladero, que ocupou a planície 
inundável do Orenoco inferior cerca do ano 1000 a. C. No com
plexo de Barrancas, que substituí o de Saladero por volta de 800 
a. e;. , as frigideiras sáo muito mais comuns; estáo também pre
sentes grandes vasos de colo estreito, identificadores de que a 
cerveja desempenhou parte importante na alimenta~áo e na vida 
ritual. Os mais antigos povos agrícolas que colonizaram as Anti
lhas partiram da Venezuela antes da era de Cristo, e tinham como 
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principal produto a mandioca ácida. Muitos dos primitivos com
plexos ceramicos das planícies inundáveis dos principais rios do 
Norte da Colombia apresentam urna superabundancia de frigi
deiras que demonstram est~ ligados a mandioca ácida. A ocupa
<;áo do Baixo Madalena pelo povo de Malambo come<;ou em data 
próxima de 1100 a. C., segundo as análises do C 14. A ocu pa<;áo 
do Sinu inferior, designada por «Momíl la», náo está datada por 
meio do C14, mas a profundidade dos depósitos arqueológicos na 
esta<;áo de Momíl e a nítida diferencia<;ao de culturas entre as 
quatro ocupa~óes pouco intensas que compóem o nível Momíl 1 
provam que o estrato Momíl la teve o seu início em época bastan
te recuada, durante o segundo milénio a. C. 

Todos os testemunhos de que dispomos provam que a man
dioca é urna cultura muito antiga nas planícies tropicais do Novo 
Mundo. O primeiro indício do seu cultivo é proveniente das pla
nícies inundáveis de vários dos principais rios da zona norte da 
América do Sul, onde, segundo se ere, durante o segundo milé
nio a. C. a mandioca ácida era já o principal produto de numero
sos grupos étnicos portadores de tradi<;óes ceramicas muito dife
renciadas. Merece ser posto em relevo o facto de que nesta altura 
estamos já em presen<;a da forma mais evoluída da planta e que 
deve for<;osamente ter havido um longo período de cultivo ante
rior, durante o qual a mandioca foi sendo modificada do seu ante
passado selvagem a um estado altamente produtivo. Os novos e 
copiosos conhecimentos sobre a transforma<;áo de plantas selva
gens em cultivadas, que nos vem da América Central e do Médio 
Oriente europeu, levam a supor que sáo necessários 3000 a 4000 
anos de reprodu<;áo selectiva para que urna planta silvestre, que 
pode viver sem a interven<;áo humana, masé ineficaz como plan
ta alimentar, assuma urna forma que já nao é viável sem a interfe
rencia constante do homem e se torna boa fonte de alimentos. A 
modifica<;áo sofrida pela mandioca desde o seu an tepassado es
pontanro até a mandioca ácida é total. Se alguma vez tivéssemos 
a f elicidade de encontrar indícios directos do início do cultivo da 
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mandioca, deveriam datar de um período entre cerca de 5000 e 
7000 a. C. 

As restantes culturas de raízes importantes para o sistema 
agrícola da floresta tropical sáo: a batata-doce, o xantosoma, o 
inhame do Novo Mundo, chamado cará, a achira, a araruta e a 
jiquina. As provas de que dispomos demonstram que foram todas 
transformadas em plantas cultivadas numa época relativamente 
recuada nas planícies húmidas do Leste dos Andes. Está ampla
mente demonstrada a grande antiguidade tanto da batata-doce, 
como da achira, visto que cerca de 2000 a. C. ambas foram intro
duzidas na zona costeira do Peru já soba forma de culturas com
pletamente desenvolvidas. 

Outras duas culturas, o ananás e a pera abacate, foram aper
fei<;oadas em época recuada, tomando-se elementos do sistema 
agrícola da floresta tropical, e ainda que a sua parte útil nao seja a 
raiz, foram tao modificadas por selec<;óes que já nao dáo semen
tes capazes de reprodu<;áo e tem de ser plantadas por meio de 
sec~oes cortadas. A pera abacate é a mais importante sobo pontó 
de vista alimentar e difundiu-se muito cedo por toda a América 
Central. As provas botanicas ~pontam a hacia do Ucayali como o 
local mais provável onde se terá dado a sua passagem a planta cul
tivada. 

De entre as produ<;óes de que a parte mais valiosa é a semente 
e de que há a certeza de terem sido cultivadas mais cedo nas pla
nícies tropicais da América do Sul o amendoim é a mais impor
tante como alimento. Este legume aberrante apenas tem alguns 
parentes próximos nos planaltos brasileiros e noutras zonas semi
desérticas que se estendem para sudoeste, na direc<;áo da planície 
do Noroeste da Argentina. Náo há dúvida de que o amendoim 
come<;ou a ser cultivado nesta zona. A sua passagem a planta cul
tivada e as suas transforma~óes sáo muito antigas, visto que fo
ram introduzidas no Sul da zona costeira do Peru algumas espé
cies cultivadas já totalmente evoluídas muito antes do início do 
segundo milénio a. C. É muito interessante notar que estáo asso-

u 61 



O Alto Amazonas 

62 

ciadas ao primeiro complexo cerámico conhecido na costa sul, 
Hacha, que tem numerosas características derivadas mais da ce
rámica mais antiga da floresta tropical do que de outros estilos 
primitivos da costa ou do planalto do Peru . Os amendoins e a pé
ra abacate sao, de todas as plantas que fazem, com certeza, parte 
do padrao de agricultura da floresta tropical, os únicos alimentos 
que contém gorduras e proteínas de boa qualidade, e o amen
doim está muito próximo de ser a planta dieteticamente mais útil 
que o homem jamais aperfei~oou e cultivou. 

Outros produtos que faziam provavelmente parte do antigo 
sistema agrícola da floresta tropical sáo as várias pimentas-de
-caiena do género Capsicum, a grande vagem de Lima, a vagem 
da jaca, a caba~a, o algodáo e urna vasta gama de árvores de fruto. 
As pimentas-de-caiena e as vagens de Lima tém interesse, porque 
foram introduzidas na zona costeira do Peru sob a forma de cul
turas já evoluídas bastante tempo antes de 2000 a. C., e também 
elas constituem fortes argumentos a favor da prioridade da agri
cµltura desenvolvida na floresta tropical. 

O milho, as várias espécies de feijáo vulgar (Phaeseolus vulga
ris ) e alguns tipos de abóbora foram provavelmente aperfei~oados 
primeiro na Amética Central, só mais tarde tendo irradiado para 
a América do Sul. Muitos dos grupos da floresta tropical entra
ram em contacto com estes produtos antes da era de Cristo, mas 
este padráo mexicano nunca atingiu na floresta tropical a impor
táncia que alcan~ou na América Central ou na costa do Peru. Nao 
se encontra em regiao alguma da hacia do Amazonas a multiplici
dade de variedades de milho para fins culinários específicos, que 
é tao característico da América Central e do centro dos Andes, e 
apenas podemos vislumbrar indícios da substitui~áo da mandioca 
ácida pelo milho, na sua fun~áo base de um excedente económi
co, nas planícies tropicais do Norte da Colombia. 

Para compreendermos a imensa variedade de plantas utiliza
das pelos povos da cultura da floresta tropical <levemos fazer urna 
ideia da forma como eles preparavam as suas terras. As chacras, 
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regra geral, encontram-se a urna distancia considerável das casas. 
Estas grandes leiras rectangulares sáo plantadas em lugares sóli
dos com urna ou duas espécies vegetais, tais como a mandioca, o 
milho ou, mais recentemente, as bananas de cozinhar. A zona 
adjacente ao pátio aberto de cada casa também é intensamente 
cultivada. As árvores, que em parte dáo sombra a casa, nao sáo 
um conjunto casual de exemplares da flora da floresta tropical, 
mas espécies úteis, cuidadosamente seleccionadas e muitas vezes 
transplantadas. Encontra-se, invariavelmente, a árvore da caba
~a, Crescentia cujete, «que constitui urna fonte de vasilhas, más
caras e utensílios de oleiro; encontra-se urna perturbadora varieda
de de árvores de fruto, entre as quais o ingá, o cajueiro, o avocado, 
a papaia e o zapote. 

A terra cultivada junto a casa apresenta urna mistura igual
mente diversificada de arbustós também seleccionados cuidado
samente com vista a máxima utilidade. Aquí encontramos as 
duas plantas tintureiras mais importantes: o urucueiro (Bixa orel
lana), castanho-avermelhado-escuro, e o jenipapo americano, 
que produz urna tinta azul-escura quase indelével, muito impor
tante para a decora~ao facial. Estáo também presentes várias es
pécies de pimentas vermelhas, as caienas de valor como condi
mentos, e é também aqui que sao cultivados os grandes arbustos 
do algodao perene, o Gossypium barbadense. 

Junto ao nível do solo encontramos urna miscelánea ainda 
mais heterogénea de pequenas plantas e ervas. Podem estar re
presentadas, cada urna apenas por um pé ou dois, trinta ou qua
renta espécies. As plantas que fazem parte desta horta sao cuida
dosamente mondadas e cada espécie tem o seu nome próprio e a 
sua aplica~ao exclusiva. Muitas delas sao utilizadas como perfu
mes,. algumas com fins medicinais específicos, para especializa
~óes de artesanato e determinadas para fins disciplinares. É tam
bém aquí que encontramos os venenos para o peixe, tao impor
tante para o aproveitamento máximo dos recursos fluviais da ha
cia do Amazonas. 
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Os povos da cultura da floresta tropical eram muito dados ao 
uso de drogas narcóticas e alucinogéneas. Algumas delas, tais 
como as infusóes derivadas de trepadeiras do género Banisteriop
sis, e os pós destinados a aspira~áo, derivados de árvores do géne
ro Piptadenia, nao implicavam qualquer necessidade de cultivar 
o seu produtor selvagem. Outras, como as plantas do género Da
tura, eram semicultivadas. A coca, fonte da cocaína, era cultivada 
na Alta Amazónia, e ainda boje estao destinadas ao seu cultivo 
grandes zonas das encostas orientais dos Andes. É interessante 
fazer notar que as duas espécies de tabaco cultivado, que na épo
ca de Colombo se tinham difundido no Novo Mundo, mesmo 
além das zonas onde se praticava a agricultura com finalidades 
alimentares, tiveram a sua origem provável no Alto Amazonas. 

Os indícios trazidos pelo estudo da distribui~ao levam a crer 
que nao houve um ponto de origem único para o sistema agrícola 
da floresta tropical. A mandioca e a batata-doce cultivaram-se 
pela primeira vez, segundo todas as probabilidades, a norte do 
Amazonas, enquanto o amendoim o foi nítidamente a sul. Logo, 
é preferível supor urna série de popula~óes amplamente disper
sas, cada urna fazendo experiencias comos potenciais alimentares 
da gama da flora local e contribuindo com urna ou mais plantas 
úteis para aquilo que finalmente veio a ser o sistema agrícola da 
floresta tropical. Este processo evolutivo é semelhante aquele que 
MacNeigh demonstrou ter-se verificado nas origens do sistema 
agrícola da América ·central. 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA CULTURA DA FLORESTA TROPICAL 
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Muitos dos processos de manufactura e dos tipos de utensí
lios sáo tao uniformes e tao difundidos entre os grupos da floresta 
ropical que somos levados a penar que grande parte dos aspectos 
materiais da cultura da floresta tropical foram desenvolvidos 
muito cedo e se difundiram com as primeiras vagas migratórias. 
Vale a pena passar em revista os utensílios, os processos e a varie-
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dade de materiais usados, para verificarmos quao poucos elemen
tos da cultura material tem probabilidade de se conservar nos 
ambientes húmidos da bacia do Amazonas . 

Tanto o arco e a flecha como o atlatl era usado na hacia do 
Alto Amazonas, mas o arco e a flecha (que ainda boje se usam) 
eram as armas mais comuns na ca~a e na guerra. O arco, que che
gava a atingir 2 m de comprimento, tinha como característica o 
ser feíto de urna única pe~a de madeira de palma. As flechas eram 
de cana, e em alguns casos possuíam urna ponta de madeira talha
da. As pontas tanto de lan~a como de flechas eram sempre de 
material perecível, e as suas formas eram muito estereotipadas 
em toda a zona da floresta tropical. Além do arco e da flecha, a 
arma mais temível era o macaná, ou clava. Feítas de madeiras 
duras e frequentemente dotadas de dois gumes cortantes, estas 
armas foram muitas vezes lindamente decoradas, e os homens 
levavam-nas as festas como parte da sua indumentária de luxo. 
Urna técnica naval eficiente era o primeiro requisito para urna 
C?ficaz explora~áo dos recursos 'fluviais e, para todas as tribos que 
viviam junto dos mais importantes cursos de água, o elemento tí
pico para a pesca e tam bém o único meio de transporte a longa 
distancia era a canoa escavada e bem executada. Algumas das tri
bos marginais que viviam ao longo dos afluentes menores talha
vam canoas de urna pe~a única de casca de árvore. 

Os utensílios usados para triturar os alimentos eram também 
bastante vulgares. U savam um almofariz cilíndrico e um pilao de 
madeira dura para moer vários alimentos, enquanto amó manual 
servia para triturar graos mais duros, como o milho. Os moventes 
de pedra das mós recolhem-se por vezes intactos nas esta~óes 
arqueológicas, mas o mais frequente, urna vez partidos, é os frag
mentos terem sido utilizados como pedras de amolar até se des
gastarem completamente. 

Os utensílios para trabalhar a madeira usados pelos povos da 
floresta tropical eram muito simples e desapareceram rapidamen
te nos solos ácidos do seu habitat. Os cortes mais profundos e as 
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incisóes eram feitos com um incisivo de um dos grandes roedores 
fixados a um pau. Serviam-se da maxila inferior de urna piranha 
quando era necessária maior precisáo. Com bicos de tucano lasca
dos, assim como de dentes lascados de pecaris e de bambu terres
tre, faziam facas para vários fins . Estas eram muitas vezes empre
gadas em mutila\óes genitais, no decurso das cerimónias da pu
berdade. 

Partimos do princípio de que os texteis de algodao foram 
importantes na vida da floresta tropical desde tempos muito re
cuados, mas os texteis em si sáo perecíveis, e nenhum dos ele
mentos do tear tem grandes probabilidades de se conservar. A 
única prova directa da existencia de urna indústria textil consiste 
em cossoiros ceramicos usados na produ~ao de fios. 

A arte de fazer cestos desenvolveu-se bastante na bacía do 
Amazonas, sendo preferidos os entran~ados simples e variados 
entrela\ados abertos, exagonais. Os materiais usados com maior 
frequencia eram as f olhas de palma e \aminas de cana, mas sao 
raros os vestígios de urna utiliza~áo antiga de cestos ou esteiras, e 
apenas chegaram até nós soba forma de impressóes nos fundos 
de vasos ou frigideiras. 

Além da ceramica, os únicos artefactos que se recolhem com 
certa frequencia nos meios tropicais sao os machados de pedra. 
Visto que a matéria-prima usada na sua manufactura era geral
mente urna rocha vulcánica, como a andesite, e esta tinha de ser 
importada de pontos bastante distantes das planícies inundadas 

.... 
aluviais, os machados tornavam-se muito difíceis de obter e eram 
usados mesmo até ao núcleo, mediante contínuos agu~amentos. 
Os próprios fragmentos continuavam a ser usados para pedras de 
amolar. O machado de pedra típico da bacía do Alto Amazonas é 
aquele que se designa por «machado em forma de T » ou «inca». 
A base é plana ou cóncava e era fixada a extremidade do cabo. As 
duas orelhas projectadas lateralmente do corpo serviam para atar 
o machado ao cabo. Dentro deste modelo geral , admitem-se bas
tante varia~oes, e é provável que se possa vir a estabelecer urna 
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cronología de formas de machados, quando dispusermos de mais 
material. Esta forma foi transferida para bronze fundido numa 
época pré-histórica mais recente. Sabe-se com seguran~a que os 
machados de pedra eram usados principalmente para desbravar 
terras; a presen~a de um número suficientemente elevado de 
fragmentos <leste tipo de machado numa esta~ao é urna boa prova 
de que a agricultura teve ali importancia sob o ponto de vista 

, . 
econom1co. 

De toda a complexa e especializada cultura material que os 
povos da floresta tropical tiveram necessidade de construir para 
fazer frente ao seu difícil meio-ambiente, apenas perduram al
guns fragmentos de machados e urna grande massa de ceramica 
pulverizada. Os arqueólogos tem sido justamente criticados pela 
sua preocu pac;ao com a ceramica, mas na hacia do Amazonas os 
últimos pormenores dos estilos cerámicos tem de sustentar todo 
o peso das nossas tentativas para estudar os movimentos das an
tigas popula~óes, as antigas vías comerciais, as fronteiras de uni
dades políticas boje extintas. 

A ORIGEM DA CULTURA DA FLORESTA TROPICAL 

Pondo de parte o problema, até agora insolúvel, de determi
nar até que ponto os agricultores de raízes do Velho Mundo in
fl uenciaram positiva ou negativamente o desenvolvimento da 
tradi~áo cultural da floresta tropical do Novo Mundo, examina
remos urna questáo mais útil: se alguma das esta~óes arqueológi
cas conhecidas na América do Sul poderá esclarecer a transi~ao 
de um estádio de cac;a, recolec\áo, ou colheita de mariscos, para 
urna agricultura intensiva de plantas e raízes aproveitáveis . Suge
riu-se, ou pelo menos pensou-se, que a cultura da floresta tro
pical provavelmente se terá constituído entre as pequenas comu
nidades costeiras de mariscadores que surgiram em muitas áreas 
favorávei s do litoral oceanico no início do período pós
-plistocénico. Tem-se designado estes grupos por um dos dois 
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seguintes nomes: «arcaicos» ou «mesoíndios». Veremos que os 
testemunhos arqueológicos para a cronologia nao confirmam essa 
filia~ao. 

Toda a costa leste do Brasil, do Recife a fronteira como Uru
guai, pode ser excluída no que respeita a urna possível pátria da 
cultura da floresta tropical. Todo o padrao de agricultura de 
raízes da floresta tropical é tardio naquela regiáo, e em muitos 
casos a sua difusao resultou da expansáo de povos de língua tupi, 
os Tupinambás. Até ao período dos primeiros contactos com os 
Europeus, existiram enclaves de povos náo agrícolas, cuja subsis
tencia se baseava na recolec~áo de mariscos, ca~a miúda e recolha 
de frutos silvestres, tais como cocos e nozes de árvores do Brasil. 

A costa do Brasil, do Recife a foz do Amazonas, náo nos pode 
oferecer qualquer indica~áo importante para o nosso problema, 
enquanto náo se fizerem lá maior número de investiga~óes ar
queológicas. A costa da Guiana Brasileira, Holandesa e Francesa 
forneceu bastantes vesúgios relativos ao desenvolvimento da cul
tura da floresta tropical, mas nenhuns respeitantes as suas ori
gens. No Noroeste da Guiana existe urna documenta~áo muito 
pormenorizada sobre a desloc~áo de povos pertencentes a cultura 
ala.ka de tipo arcaico por colonos portadores de um padráo cultu
ral da floresta tropical totalmente evoluído, na tradi~áo barran
cóide. Náo há dúvida de que os invasores da floresta tropical se 
deslocaram da planície inundada do Baixo Orenoco para a costa 
da Guiana. 

Cruxent e Rouse provaram de forma concludente que a 
maior parte da costa venezuelana continuou a ser ocupada por 
povos de cultura arcaica, vivendo da pesca e da recolec~áo de 
mariscos, e desprovidos de ceramica, muito tempo depois de a 
planície inundada do Orenoco ter sido ocupada por povos com 
urna cultura da floresta tropical desenvolvida e com várias tradi
~óes ceramicas e arústicas distintas. 

A larga extensao de terra aluvial a volta do lago Maracaíbo no 
Noroeste da Venezuela é, sobo ponto de vista ecológico, um lo-

A cultura da floresta tropical 

cal plausível para se procurarem as origens da cultura da floresta 
tropical, mas esta zona está longe de ser bem conhecida arqueolo
gicamente. Já referimos que um dos pontos onde foram recolhi
das frigideiras de mandioca ácida mais antigas é o complexo do 
Rancho Peludo, situado um pouco a norte da hacia do Maracaí
bo. Se esta <leve ser considerada um meio costeiro ou lacustre, é 
urna questáo muito controversa: é certo que difere radicalmente 
das costas que caracterizam o Brasil, as Guianas, a Colombia e a 
maior parte da Venezuela. 

A costa caraíba da Colombia é particularmente relevante nes
te problema. A mais antiga ceramica do Novo Mundo, datada 
com seguran~a, provém do concheiro de Puerto Hormiga, próxi
mo de Cartagena. Ainda que a ceramica decorada seja rara, a de
cora~ao que surge é por vezes complicada e bem executada. As 
características tecnológicas sugerem que o complexo ceramico de 
Puerto Hormiga (c. 3000 a. C.) resulta da combina~ao de duas 
tradi~C>es distintas. Resumindo, as ceramicas de Puerto Hormiga 
náo parecem estar próximas dos inícios da cerfunica na América 
do Sul. Por outro lado, a visáo global resultante do estudo do es
pólio e dos utensílios náo ceramicos de Puerto Hormiga sugere 
urna economía perfeitamente de tipo arcaico, baseada sobretudo 
na recolec~ao de mariscos, na pesca e na ca~a miúda, aproxima
damente por esta ordem de importancia. Náo existe qualquer 
prova de que a agricultura contribuísse para o teor calórico <lestes 
povos. 

As esta~óes de Canapote e Barlovento, também concheiros 
costeiros da mesma regiáo, provam que o estilo de vida dos povos 
de Puerto Hormiga perdurou, sem sofrer altera~óes essenciais, 
na costa caraíba da Colombia até cerca do ano 1000 a. C., asso
ciado a urna vasta gama de estilos de ceramica de alto nível téc
nico e de grande imagina~áo arústica. 

Na mesma época em que as culturas arcaicas recentes flores
ciam na costa, as planícies alagadas dos rios principais mas pouco 
distantes eram ocupadas por povos com um padráo económico 
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diferente e com várias tradi<;óes ceramicas distintas. Foi recolhi
da em Bucarélia, perto de Zambrano, situada a cerca de 150 km 
da foz do Madalena, um conjunto de ceramica que se aproxima 
estilisticamente da de Puerto Hormiga, mas com urna decora<;áo 
mais complexa e variedade de formas mais vasta. Infelizmente, a 
colec<;áo de que dispomos foi seleccionada apenas segundo o va
lor decorativo intrínseco e nao possuímos qualquer inf orma<;áo 
sobre a base económica do povo em questáo. Náo há dúvida de 
que a economia nao assentava primordialmente na recolec<;áo de 
moluscos. Julgo que a ceramica de Puerto Hormiga é um pálido 
reflexo do estilo mais complexo de Bucarélia, visto que este nao 
representa urna extensáo do estilo do primeiro e que a cultura de 
Bucarélia é um representante da cultura da floresta tropical já 
evoluída, embora sem a mandioca ácida. 

Mais tarde, mas ainda antes de 1000 a. C., encontramos a 
cultura de Malambo, na planície alagada aluvial do Madalena 
inferior, e as culturas de Momíl la lb, nas planícies do Sinu infe
rior. Em ambos os casos há coincidencias cronológicas entre a 
cultura costeira arcaica de Barlovento e os complexos ribeirinhos. 
Existem testemunhos de que tanto para a cultura de Malamba 
como para as de Momíl la lb, os mariscos náo constituíam um 
componente significativo da alimenta<;áo e de que o páo e a fari
nha obtidos a partir da mandioca ácida eram os principais produ
tos da sua economía. As ceramicas la e lb nao sáo estilisticamente 
semelhantes as de Malambo e possivelmente nenhum dos estilos 
poderia ter derivado da sequencia cerámica que se estende de 
Puerto Hormiga até Barlovento. Todos os vestígios arqueológi
cos de que disposmos indicam com muita acuidade que as cultu
ras antigas da floresta tropical da Colombia náo derivaram direc
tamente das culturas arcaicas recentes da costa caraíba. 

A costa colombiana do Pacífico é, no Novo Mundo, a regiáo 
que oferece maiores dificuldades aos trabalhos arqueológicos. Os 
achados de Reichel-Dolmatoffs fizeram recuar a sequencia cro
nológica até ao primeiro milénio a. C., mas faltam-nos dados so-
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bre os importantíssimos segundo e terceiro milénios. 
O complexo de Valdívia, na costa do Equador, deu origem, 

nos últimos anos, a muitas especula<;oes. O aparecimento de ce
ramica com urna série extensa e complexa de formas e urna vasta 
gama de técnicas decorativas bem executadas constituí urna 
anomalia que exige explica<;áo. Meggers, Evans e Estrada procu
raram fazer-nos crer que Valdívia é um ramo transplantado da 
tradi<;áo ceramica japonesa antiga, que se deturpou um pouco no 
decurso da sua longa viagem marítima, mas nao sou apenas eu a 
pór em dúvida esta teoria. Penso que os possíveis antecedentes de 
Valdívia se compreendem melhor em termos da base económica 
da cultura arcaica, como Puerto Hormiga e Monagrillo, no Pana
má. É verdade que por vezes se acham conchas marinhas em 
quantidades significativas nos estratos de Valdívia, mas a percen
tagem de conchas nesses estratos nao é elevada. De facto, Lan
ning fez-me notar que há urna percentagem menor de conchas 
em cada unidade de volume nestes estratos do que nas esta<;óes 
de qualquer dos povos posteriores que habitaram esta zona da 
costa do Equador. Há, portanto, forte probabilidade de que a 
base da economía de Valdívia fosse predominantemente agrícola. 
Existem provas directas de que o milho foi cultivado durante a 
fase final da cultura de Valdívia, entre c. 1 300 - 1400 a. C., mas 
nao existem quaisquer indica<;oes do tipo de produtos anterior
mente cultivados. A distribui<;áo das esta<;oes arqueológicas de 
Valdívia leva a supor que a sua orienta<;áo económica náo foi to
talmente marinha. Urna destas esta<;óes está situada junto de um 
rio, a um quilómetro de distancia da costa. Tal localiza<;áo mostra 
que o estabelecimento nao se fizera em fun<;ao dos recursos mari
nhos, mas sim de urna extensa planície auto-irrigada, que seria ex
celente para a agricultura. 

Até a cerámica mais antiga integrada na tradi<;ao de Valdívia 
é suficientemente complexa, tecnológica e artísticamente, para 
que se considere inverosímil a hipótese de ser um desenvolvi
mento local na costa do Equador. A minha posi<;áo em face ateo-
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ria da origem japonesa é que a cultura de Valdívia representa 
urna ramifica<;áo da cultura da floresta tropical que partiu daba
cia do Amazonas em época bastante recuada, fixando-se numa 
área que dispunha de terra de agricultura fácil de trabalhar e, em 
plano secundário, de recursos marinhos ricos, para compensarem 
as deficiencias proteicas. 

A costa do Peru pode ser excluída das zonas em que se desen
volveu o padráo da cultura da floresta tropical. Todas as plantas 
importantes fazem aí a sua apari~áo relativamente tarde e sob a 
forma de culturas totalmente evoluídas. 

Estes elementos parecem indicar que as origens da cultura da 
floresta tropical foram continentais e nao costeiras, e que esta 
cultura tinha atingido um nível de eficiencia bastante elevado por 
volta de 3000 a. C. Devem-se procurar as origens em qualquer 
das extensas áreas ocupadas pelas planícies alagadas ribeirinhas 
do Amazonas e do Norte da América do Sul. As bacias lacustres, 
com vastos depósitos aluviais, tais como as do Valencia e do Ma
racaíbo na Venezuela, podem igualmente ter trazido alguns con
tributos para o desenvolvimento desta cultura em época recuada. 

CAPÍTULO IV 

As línguas do Alto Amazonas: contri
buif áo para o estudo das migraf oes do 
passado e da demografia antiga 

A distribui~áo das línguas reconhecidamente aparentadas 
oferece prova inequívoca das migra<;óes do passado. Ao contrário 
do que sucede noutros domínios da cultura, tais como a tecnolo
gía e até os estilos arústicos, a linguagem básica aprende-se cedo 
e a fundo, e náo se altera fácil nem voluntariamente em contacto 
com outros modelos fornecidos por visitantes casuais. Onde quer 
que se encontrem línguas aparentadas difundidas em vastas áreas 
da superficie terrestre podemos ter a certeza de que esta disper
sáo resultou do movimento de grupos bastante numerosos de in
divíduos que falam essas línguas. Em alguns casos, um bando 
relativamente pequeno de invasores poderá impor a sua língua a 
um grande número de povos conquistados. A difusáo do espa
nhol e do portugués na América Latina seguiu muitas vezes esse 
padráo. Noutros casos, e com maior frequéncia na antiguidade;a 
difusáo de urna língua processava-se mediante a substitui~áo de 
urna popula<;áo primitiva por colonos numérica ou militarmente 
superiores. Um exemplo clássico <leste fenómeno foi a elimina~áo 
quase total das popula<;óes índias da América do Norte por colo
nos de língua francesa e inglesa. 

Entendemos por línguas aparentadas qualquer grupo deriva
do de urna língua-máe única que existiu numa época anterior, da 
mesma forma que as línguas romanicas modernas derivam do la
tim. Quando o parentesco se demonstra facilme~te por meio de 
métodos comparativos válidos, estamos perante urna família lin
guística e podemos deduzir que as línguas em questáo divergi
ram num espa~o de tempo relativamente curto (no caso das lín
guas romarucas, esse período durou um pouco menos de 200ü 
anos). Onde as semelhan<;as entre um grupo de línguas sáo me
nos numerosas e menos claras, e quando a demonstra<;áo cabal de 
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parentesco é facilitada pela compara~áo de várias línguas-máes 
antigas, quer conhecidas através de documentos escritos, como 
no caso do latim, do grego clássico e do sanscrito, ou reconstituí
das, podemos dizer que estamos perante um grupo linguístico; é 
claro que decorreu um grande espa~o de tempo desde o momento 
em que se iniciou a divergéncia de todas as línguas desse grupo 
(no caso do indo-europeu, entre 4000 e 5000 anos). Onde já se 
fizeram estudos comparativos completos e nos casos em que as 
línguas-máes de vários grupos (as protolínguas) foram reconsti
tuídas, podemos tentar demonstrar rela~óes históricas remotas 
entre vários grupos, mas estas compara~oes devem basear-se 
num vasto reportório de investiga~áo prévia. A unidade taxonó
mica assim atingida é normalmente de'1onlnada um supergrupo. 

A existéncia de urna família de um grupo ou supergrupos lin
guísticos comprovados implica que, em dado momento, no pas
sado, a língua-mae foi falada por urna única popula~áo contigua e 
única, confinada a urna área circunscrita. Onde, mais tarde, se 
encontram as línguas-filhas de urna família ou de um grupo ocu
pando grandes áreas da superficie terrestre há nítidas relaciona
~oes sobo ponto de vista demográfico e económico. Um aumento 
notável da área em. que é falada urna língua ou um grupo de lín
guas aparentadas significa que houve um aumento igualmente 
notável da popula~áo que a falava. Estas explosóes demográficas 
sao urna prova segura de que a base de subsistencia em que se 
apoiava a popula~áo se tornou mais eficaz. A expansáo das lín
guas pertencentes a urna família, assim como daqueles que a fala
vam, desde que tenha lugar depois do povoamento inicial de um 
continente ou de urna unidade ecológica desse continente, deve 
ter-se efectuado a custa de conquistas territoriais a outros povos, 
muitas vezes portadores de línguas pertencentes a outras famí
lias. Pode partir-se do princípio de que a capacidade de um grupo 
para expandir o seu território a custa de outros grupos depende 
de urna superioridade numérica, organica ou militar. Todas as tres 
características assentam numa base económica segura e progres-
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siva. Na maior parte dos casos, os grupos em expansáo fazem 
urna selec~áo dos territórios que ocupam. As preferéncias revela
das indicam muito claramente a natureza da economia de subsis
tencia praticada. 

O padráo de distribui~áo das línguas dentro de urna dada fa
milia linguística pode igualmente fornecer achegas quanto aos 
meios de transporte preferidos pelos povos e mais usados nas 
suas empresas colonialistas. Se a distribui~áo é lateral ao longo 
dos principais ríos, ou se abrange ilhas distantes do continente, 
pode concluir-se que a técnica náutica estava bastante desenvol
vida e preferia o tipo principal de viagem de longo curso. 

O mapa linguístico da América do Sul caracteriza-se pelo 
grande número de línguas distintas, falada~ na época em que se 
deram os primeiros contactos comos Europeus, assim como pelo 
elevado número de linguas, cujo parentesco com outras comuni
dades linguísticas ainda nao f oi definido. Parece-nos mais útil 
concentrar a nossa aten~áo sobre algumas das famílias linguísti
cas e grupos linguístic~s em que se nao verifica relaciona~áo evi
dente. A zona de maior diversidade linguística da América do Sul 
é a hacia do Alto Amazonas, ao longo do sopé oriental dos Andes; 
foi precisamente esta complexa justaposi~áo de discretas unida
des étnico-linguísticas que levou Steward a falar de «Urna série de 
ondas migratórias que desperdi~aram a sua for~a contra a barrei
ra dos Andes». 

O GRUPO ARAUCANO 

As línguas do grupo araucano conheceram urna dispersáo 
geográfica na América do Sul maior do que a de qualquer grupo 
ou família linguística. A norte, as línguas araucanas predomina
ram nas Grandes Antilhas e estenderam-se até as Baamas e a cos
ta oriental da Florida. A sul, os povos de língua araucana esten
deram-se até ao Grande Chaco. Provavelmente abrangeram todo 
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o continente sul-americano, desde as proximidades da foz do 
Amazonas e do Alto Xingu, a este, até a Montaña peruviana su
perior e a hacia do Titicaca, a oeste. 

O parentesco entre as várias línguas araucanas mais difundi
das foi desde cedo reconhecido pelos missionários jesuítas, quan
.do se compararam os vocabulários coligidos em Maipur, no Alto 
Orenoco, com os vocabulários recolhidos em Mojos, nos lhanos 
de Mojos, na Bolívia. Foi o linguista norte-americano Brinton 
quem primeiro reconheceu que as línguas índias das Grandes 
Antilhas eram aparentadas com a já reconhecida família arauca
na, e quem contribuiu para que a família linguística araucana fos
se considerada um grande grupo. Mais tarde, Noble efectuou 
urna análise completa das línguas araucanas. 

Segundo a análise de Noble, o grupo linguístico araucano é 
composto por sete ramos ou famílias distintamente relacionadas 
ao mesmo tempo. Utilizando o método de data~áo léxi
co-estatístico, Noble considera que esta ramifica~áo do proto
-araucano se terá verificado há 4500 ou 5000 anos. Seis <lestes 
sete ramos araucanos divergentes estavam representados, no 
momento dos primeiros contactos com os Europeus, por urna ou 
mais linguas muito próximas, em áreas restritas: o taino nas 
Grandes Antilhas e Baamas; chamicuro no rio Samiria, na Mon
taña do Peru oriental; as várias línguas aruanas nas bacias supe
riores do Juruá e do Purus, no Oeste do Brasil; o amuesha na 
nascente do Alto Pachitea e em Pacazu, na Montaña do Peru 
oriental; o apolista numa pequena zona junto a um afluente ·do 
Bení, na Montaña da Bolivia; e o uru-chipaia em várias áreas na 
hacia do Titicaca (ainda subsiste muita controvérsia entre os lin
guistas, quanto a classifica~áo do uru-chipaia). O sétimo ramo, o 
maipurano, está representado por urna enorme variedade de lín
guas. Noble é de opiniáo de que o protomaipurano iniciou a sua 
dispersáo há aproximadamente 2500 anos. As d_uas datas obtidas 
pelo método léxico-estatístico desde há 4500 ou 5000 anos, para o 
princípio da divisáo do protomaipurano nas várias linguas que o 

Tupi-Guarani 

Fig. 4 - Distribuifiio aproximada das principais línguas macroaraucanas e macrotu
pi-guarani, na época dos primeiros contactos comos Europeus. De acordo com a distri
buifiio e o número de pessoas que as falavam, estas duas línguas eram, de longe, os gru

pos linguísticos mais importantes nas planícies da América do Sul. Em ambos os gru
pos, as línguas mais divergentes e mais cedo difundidas diferem das do ramo principal 
que lhes estáo mais próximas: o maipurano, de macroaraucano e o tupi-guarani pro
priamenie dito, do tupi-guaraní. 
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constituem, náo podem ser tomadas como valores absolutos, mas 
fornecem, na realidade, urna indica~áo muito útil relativamente 
ao espa~o de tempo coberto por estas duas ondas de expansáo. 
Merece destaque o facto de as fanu1ias mais divergentes se situa
rem num grande arco que contorna a orla ocidental da hacia do 
Amazonas e para o Norte, nas Grandes Antilhas, enquanto as 
línguas maipuranas ocupam urna posi~áo mais central. Existem 
várias provas que sugerem que os grupos araucanos foram mais 
afastados ou estáo a ser empurrados para posi~oes marginais pela 
expansáo dos povos maipuranos. Noble aceitou a sugestáo frequen
temente proposta de que a pátria do protomaipurano, imediata
mente antes da sua dispersáo, era o Alto Orenoco. Mas propós 
a hipótese mais original, segundo a qual o proto-araucano teve a 
sua origem há 4000 ou 5000 anos entre o alto curso do U cayali 
e o do Madre de Dios. A luz da ecologia, da demografia e de meios 
de dispersáo, os centros sugeridos por Noble nao parecem pro
váveis e nao posso compreender a for~a dos seus argumentos 
quanto a dados linguísticos. 

Indicarei em seguida algumas das dificuldades inerentes ao 
modelo de dispersáo proposto por Noble e apresentarei um outro 
que me parece mais plausível. Na altura dos primeiros contactos 
com os Europeus, todos os povos de língua araucana, a excep~ao 
do duvidoso uru-chipaia, se dedicavam a urna agricultura intensi
va, segundo o padrao do cultivo de raízes da floresta tropical. Há 
f ortes razóes para crer que este era o padrao económico dos povos 
que falavam tal protolíngua, no momento em que iniciaram as 
suas migra~óes externas e que foi ele a razáo fundamental da ex
plosáo demográfica que levou a essas migra~oes. A cadeia monta
nhosa entre o alto curso do U cayali e o Madre de Dios náo era 
urna zona propícia a agricultura; logo, é muito improvável que aí 
se registassem pressóes populacionais. A distribui~áo dos povos 
que falavam araucano leva a concluir que o principal meio de 
transporte por eles utilizado era a canoa. Todo o bloco central 
dos povos de língua maipurana está orientado no sentido da rede 
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das vias fluviais formada pelo Alto Amazonas, o rio Negro, o 
canal de Casiquiare e o Orenoco, e é evidente que o povo taíno 
nao atingiu a sua terra final por água. A zona indicada por Noble 
é urna das regioes onde há menos probabilidades de se terem de
senvol vido os transportes fluviais, visto que todos os cursos de 
água sáo rápidos e rochosos. 

Vejamos se é possível chegar ao padráo de distribui~áo do 
araucano, criando um modelo de expansáo populacional mais 
uniforme e ecologicamente racional. Suponhamos que, por volta 
do ano 3000 a. C., os povos de língua proto-araucana estavam 
concentrados na planície inundada do Amazonas central, perto 
da actual cidade de Manaus; que urna agricultura de floresta tro
pical, já evoluída, estava a causar um aumento populacional, o 
que, por sua vez, veio a desencadear urna pressáo cada vez maior 
nas áreas limitadas de terra aluvial da planície alagada do Amazo
nas; e que, para aliviar estas pressóes populacionais, se come~a
ram a mover alguns grupos coloniais menores, procurando outras 
zonas livres de terra aluvial. Estes colonos teriam viajado em 
canoas e percorrido todas as vias fluviais disponíveis, onde pu
dessem encontrar mais terras aluviais. Podemos imaginar a evo
lu~áo dos factos posteriores da seguinte forma: alguns grupos 
subiram o rio Madeira, ocupando as terras aluviais e expandin
do-se gradualmente na direc~áo dos Andes, até que atingiram os 
seus contrafortes orientais, os quais impediram a continua~áo do 
seu movimento; um grupo permaneceu no sopé dos Andes e veio 
a ser o apolista; outro foi provavelmente empurrado para fora da 
hacia do Amazonas, e veio a ser o uru-chipaia. Outros grupos 
subiram o Amazonas, até que foram obrigados, por determinadas 
pressóes, a deslocarem-se ao longo do Juruá e do Purus. Foram 
gradualmente empurrados, subindo a corrente dos ríos, até atin
girem os seus cursos superiores e virem a constituir, mais tarde, 
os vários grupos de línguas aruanas. Outros ainda foram coloni
zando o curso do Amazonas e acabaram por se instalar no vale do 
seu principal afluente, o Ucayali, encontrando ali vastas zonas de 
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terra aluvial para explorarem. Novas pressóes e jusante obriga
ram estes grupos a subir o Ucayali e o seu afluente, o Pachitea, 
até que, finalmente, foram apertados contra o flanco oriental dos 
Andes, e constituíram os actuais Amueshas. Outro grupo subiu 
o Maranhao, e em seguida o seu afluente da margem sul, o Sami
ria, vindo a constituir o grupo chamicuro. Outros povos subiram 
o curso do rio Negro e, encontrando apenas zonas restritas de 
terra aluvial, percorreram o canal de Casiquiare e desceram o 
Orenoco, onde encontraram grandes extensóes de boa terra alu
vial no curso médio e inferior do rio. Es tes grupos ocuparam o 
Orenoco inferior durante muito tempo, até que outros povo's, des
cendo o Orenoco, os for~aram a mudar-se para a costa da Vene-. 
zuela e, por fim, para as Antilhas, onde vieram a constituir os 
Tainos, aí encontrados por Colombo. 

Suponhamos, igualmente, que na planície inundável do 
Amazonas central os padróes de produ~áo alimentar e sua utiliza
~ªº continuaram, entretanto, a aumentar em eficiencia, de tal 
forma que se come~aram a fazer sentir pressóes populacionais 
ainda mais fortes. Entre 1000 e 500 a. C., novas vagas migrató
rias de popula~óes de idioma protomaipurano come~aram a des
locar-se ao longo de todas as vias utilizadas pelos primeiros colo
nos: subiram o Madeira, o Juruá e o Purus; o Ucayali, o Japurá, 
o Negro, e desceram o Orenoco. Esta vaga migratória mais tarde 
penetrou até muito dentro das terras aluviais dos lhanos de Mo
jos, e até das terras aluviais mais secas do Grande Chaco. Urna. 
vez concluída a descida do Orenoco e destocados os antepassados 
dos Tainos, esta última vaga de colonos propagou-se quer ao lon
go da costa da Venezuela, quer da Guiana, utilizando como meio 
de transporte a canoa costeira. Houve mesmo migra~óes pelo 
curso descendente do Amazonas, direc~áo jamais tentada pelas 
vagas anteriores. Um dos ramos chegou a foz do Amazonas, don
de passou a Guiana Brasileira, enquanto outro subiu o mais .im
portante afluente sul do Amazonas, o Xingu, vindo a ocupar a 
pequena mancha de terra aluvial no nível superior. 

As lfnguas do Alto Amazonas 

Algumas das fases deste processo podem ser esquematizadas 
com o auxílio de mapas. Este esquema pressupóe pressóes popu
lacionais relativamente continuas e vagas migratórias relativa
mente constantes, assim como a procura de regióes com um tipo 
único de caracteres ecológicos, ou seja, bons terrenos aluviais. O 
leitor poderá decidir se os dados arqueológicos expostos nos pró
ximos capítulos confirmam ou refutam este modelo de dispersao 
populacional, sugerido pelos dados linguísticos. 

Depois do araucano, o tupi-guarani é o grupo linguístico de 
mais vasta difusao da América do Sul. Na época dos primeiros 
contactos com os Europeus, os povos de línguas tupis-guaranís 
eram muito numerosos e encontravam-se em rápida expansao 
para zonas ocupadas por grupos vizinhos. Embora o número de 
indivíduos que f alam estas línguas tenha dimin uído extraordina
riamente no decurso dos tempos históricos, elas influenciaram 
muitíssimo o vocabulário da língua portuguesa falada no Brasil, e 
o guarani é ainda urna das duas línguas oficiais do Paraguai. 

Tal como o araucano foi o grupo linguístico dominante _na 
hacia do Alto Amazonas, assim o tupi-guaraní era o mais impor
tante na hacia do Amazonas inferior, especialmente ao longo da 
margem sul do rio. Infelizmente, náo possuímos estudos compa
rativos minuciosos relativos aos vários ramos do tupi-guaraní e 
nao fizeram tentativas no sentido de conhecer a sua protolín,gua, 
embora Arion Rodrigues tenha procurado, ainda que empírica
mente, o seu grau de parentesco a base de vocabulário comum. 

Noble demonstrou que o proto-araucano tem em comum 
coma protolíngua do grupo tupi-guarani urna parte apreciável do 
seu vocabulário básico. É portanto provável que o proto
-araucano-tupi-guarani sejam aparentados, e é certo que eram 
pelo menos muito afins, em época imediatamente anterior a sua 
dispersao. Tendo em conta estes factos, parece-me acertado loca
lizar a zona de origem da comunidade de idiomas prototupi-
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-guaraní na margem sul do Amazonas, um pouco abaixo da 
confluencia dorio Madeira. Existindo a mesma base económica e 
registando-se as mesmas espécies de pressóes populacionais que 
se fizeram sentir para o proto-araucano, é fácil compreender a 
forma como se processou a distribui~áo final das línguas macro
tupis-guaranis, na época dos primeiros contactos com os Euro
peus. Os Araucanos, em expansáo, bloquearam a ascensáo da 
corrente principal do Amazonas, mas alguns ·grupos coloniais 
cedo subiram o rio Madeira e os seus afluentes orientais, o Ari
puana e o Paraná, acabando por se estabelecer em pequenas 
manchas de terra aluvial, no sopé da serra dos Parecis, dando 
origem a cinco ou seis familias linguísticas divergentes. Outros 
grupos de colonos desceram ao longo da margem sul do Amazo
nas, e um deles subiu o Xingu em época recuada, em busca de 
terras aluviais, vindo a constituir o antepassado da familia yurua
na. A protolíngua tupi-guarani propriamente dita estava centrada 
junto da foz do Amazonas, no período imediatamente anterior da 
sua dispersáo. Todas as línguas pertencentes a esta familia tem 
parentescos muito próximos e quase toda a sua expansáo se deu 
em época posterior. Na realidade, grande parte da expansáo tu
pi-guaraní teve lugar num período já sob a observa~áo dos pri
meiros exploradores europeus, e ternos relatos minuciosos dos 
padróes de guerra que permitiram a estes povos subjugar e exter
minar os seus vizinhos menos numerosos e menos bem organiza
dos. Somente um ramo da família tupi-guarani penetrou profun
damente na hacia do Alto Amazonas, que compreendia os Coca
mas, os Cocamillas e os Omaguas. 

O PANOµ E AS SUAS AFINIDADES 
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O panoano é urna família linguística relativamente pequena, 
em fun~áo do número de línguas que a constituem e da dispersáo 
geográfica dos povos que a falam. A divergencia entre as línguas 
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panoanas náo é grande, muito maior é certo do que aquela que 
separa as línguas da família maipurana do araucano, o que leva a 
crer que a dispersáo dos povos de idioma panoano, desde o lugar 
da origem do protopanoano, constituí urna evolu~áo relativamen
te recente. Apesar de restrita, a família panoana é particularmen
te importante para este estudo. Durante os últimos séculos tem 
sido urna família linguística dominante na hacia do Ucayali, a 
zona do Alto Amazonas da qual possuímos conhecimentos ar
queológicos mais pormenorizados. 

Os grupos universalmente aceites como panoanos formam 
um vasto arco de círculo, cuja extremid8:de nordeste se situa na 
margem sul do Alto Amazonas, no Brasil, e a sudeste, junto a 
confluencia do Guaporé como Madre de Dios. A parte mais oci
dental deste arco atravessa a bacía do Ucayali, no sopé dos Andes 
peruanos. A sua metade norteé conúnua, mas a meridional é di
vidida em duas zonas relativamente pequenas por um bloco de 
povos que falam o araucano e, de novo para sul e leste, por povos 
que falam um pequeno conjunto de línguas aparentadas, a famí
lia tacanana. Estudos muito recentes demonstraram que a família 
tacanana é muito próxima da panoana e que ambas derivam de 
urna mesma protolíngua, náo muito antiga. É assim possível falar 
de um grupo linguístico macropanoano, composto pelas familias 
panoana e tacanana. 

Há maior desacordo no que diz respeito ao parentesco do 
macropanoano com as restantes famílias ou grupos linguísticos 
da América do Sul. Alguns estudiosos tem definido a existencia 
de um parentesco próximo entre o macropanoano e o macroguay
curuano, o grupo linguístico mais difundido e mais importante 
do Grande Chaco. A existencia real do macroguaycuruano náo foi 
ainda demonstrada de forma sistemática, ainda que alguns estu
diosos a considerem provável. Outro investigador, que fez inten
sos estudos comparativos sobre o panoano e que estudou igual
mente o aymara e o quéchua, propóe a hipótese segundo a qual a 
protolíngua destes e a protolíngua do macropanoano tem a sua 
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origem numa protolíngua ainda mais antiga, datável de cerca de 
2000 a. C. Nao há qualquer contradi~áo intrínseca entre estas 
duas teorias do parentesco do macropanoano e, se ambas forem 
correctas, é muito provável que o ber~o do protopanoano se si
tuasse na parte sul da sua zona actual, visto que a origem das lín
guas quéchuas e de todo o conjunto das guaycuruanas fica a sul 
da hacia do Ucayali central. Os panoanos da hacia do Ucayali e 
dos rios Juruá e Purus seráo, portanto, imigrantes relativamente 
recentes, do Sul. Retomaremos este assunto quando considerar
mos os testemunhos arqueológicos que dizem respeito a chegada 
dos Panoanos a hacia do Ucayali. 

Ao contrário do que sucedeu na distribui~ao do araucano e 
do tupi-guarani, o eixo central da distribui~ao do panoano nao é 
nem ribeirinho nem costeiro: estende-se pelas zonas próximas 
das nascentes de vários rios principais, tais como o Madre de 
Dios, o Purus, o Juruá e o Ucayali. O quadro da distribui~ao 
sugere que a maior parte da expansao panoana se processou a pé e 
nao por vía aquática. Esta impressáo é refor~ada pelo facto de 
muitos grupos panoanos terem técnicas náuticas muito pobres ou 
serem totalmente privados delas. 

O Gf: E O CARAÍBO 
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Há ainda duas grandes famílias linguísticas cujo território é 
vizinho ou se prolonga pelas planícies da hacia amazónica. Sao 
elas: a ge e a caraíba. As línguas ges formam um bloco quase ma
ci~o, que domina as zonas mais secas do planalto brasileiro. Re
velam-se muito diferentes, quando comparadas com as línguas 
dos povos da floresta tropical. Os padróes culturais e os sistemas 
económicos dos grupos de língua ge apresentam urna considerá
vel uniformidade interna e fazem um marcado contraste com os 
dos povos da floresta tropical. É possível que os grupos ges tives
sem mantido os seus actuais territórios por muito tempo, e náo é 

Fig. 6 - Distribuifiio dos 
restantes principais grupos 
linguísticos na bacía do 
Amazonas e nas regioes 
que a circundam. 

provável que os seus antepassados fossém os responsáveis por 
quaisquer dos vestígios pré-históricos em causa. 

Na época dos contactos, o maior bloco continuo de línguas 
caraíbas centrava-se no planalto da Guiana, mas havia grupos iso
lados muito afastados na orla sul da hacia do Amazonas e em vá
rias regióes do Norte da Colombia. Grande parte da expansao das 
línguas caraíbas para noroeste foi muito tardía e algumas dessas 
migra~óes foram registadas pelos primeiros europeus. O estudo 
dá linguística caraíba apresenta certas dificuldades que sao o re
sultado directo dos padróes de aquisi~ao territorial utilizado pe
los Caraíbas. Estes padróes guerreiros, que seráo tratados em ca
pítulo subsequente, resultaram em línguas mistas, que levantam 
dificuldades aos taxonomistas da linguística. Em certos casos, 
como o do chocó, na costa colombiana do Pacífico, a língua é níti
damente caraíba, embora exista grande mistura de elementos 
chibchanos. Noutros casos, como o do caraíbo insular, a língua 
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falada nas Pequenas Antilhas e que hoje é igualmente falada na 
costa caraíba da América Central, o elemento caraíbo é tao ténue 
que a língua pode ser classificada de maipurano típico. _ 

Dentro dos limites do Alto Amazonas, tal como foi definido 
neste livro, existem apenas tres enclaves de língua caraíba. Dois 
deles, o arara, ao largo da zona central do rio Madeira, e o pal
mella, no Guaporé, entre a Bolívia e o Brasil, eram reduzidos, 
tanto em extensao como em número de indivíduos que a falavam. 
Os Carijonas, que ocupavam a maior parte da mesa de Paradoas, 
no sopé oriental dos Andes colombianos, eram muito mais nume
rosos e tinham um território muito mais extenso. · 

O peso das provas históricas e linguísticas leva a crer que o 
verdadeiro local de origem da língua protocaraíba foi o planalto 
da Guiana, ou zona próxima, provavelmente ao longo da margem 
norte do Baixo Amazonas. Examinaremos posteriormente os ves
tígios arqueológicos. 

No arco que rodeia a orla ocidental da hacia do Alto Amazo
nas e nas zonas de floresta de savana junto do Alto Orenoco existe 
ainda urna variedade estonteante de línguas isoladas e de peque
nas famílias linguísticas que nao apresentam quaisquer rela~óes 
óbvias entre si, nem com nenhum dos principais grupos linguísti
cos. Apenas duas destas famílias, a catuquina na hacia do Juruá e 
a tucana, com urna distribui~áo descontínua no Peru oriental e no 
Leste da Colombia, tem urna difusáo geográfica média, mas algu
mas das línguas de amplitude geográfica restrita, tais como o jíva
ro e o shirixana, sao ainda faladas por um grande número de nati
vos. 

Na sua classifica~áo coerente das línguas índias da América 
do Sul, Greenberg propóe a teoria de que a maioria das pequenas 
línguas isoladas pertencem a um supergrupo ao qual ele atribuí a 
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designa~áo de «equatorial». O araucano e o tupi-guarani sáo gru
pos linguísticos incluídos no supergrüpo equatorial, e a teoria de 
Greenberg pode levar a conclusao de que todas as ramifica~oes do 
equatorial divergiram de urna protolíngua única, cerca de um 
milhar de anos ·anterior a que originou o araucano e o tupi-gua
rani. Também neste caso, inclino-me a sugerir que o local de 
origem desta protolíngua fosse o Amazonas central, · perto da 
confluencia do rio Negro com o Amazonas. Se admitirmos que 
entre 3500 e 3000 a. C. as protolínguas correspondentes aos vá
rios grupos divergentes do equatorial ficavam próximas do proto
-araucano e do prototupi-guarani mas ligeiramente acima delas 
no Amazonas, no Madeira e no rio Negro, entáo a distribui~áo 
resultante dos contactos destas línguas será totalmente explicável 
em fun~áo de explosoes demográficas de araucanos e tupis
-guaranis. Estes grupos divergentes foram simplesmente empur
rados, obrigados a subir o curso dos rios ou a abandonar as maio
res correntes até as suas posi~oes actuais marginais e, em geral, 
indesejáveis pela expansáo dos seus vizinhos, mais numerosos e 
mais poderosos. 
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CAPÍTULO V 

As mais antigas culturas da floresta tropical do 
,4.lto Amazonas 

Embora a investiga<;áo arqueológica seja relativamente recen
te no Alto Amazonas, náo restam dúvidas, gra<;as ao trabalho já 
realizado, de que as grandes comunidades sedentárias e a cerami
ca complexa e variada sáo pelo menos táo antigas na floresta tro
pical da hacia do Amazonas como no planalto ou na costa do 
Peru. 

TUTISHCAINYO INFERIOR 
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Os vestígios nítidos da mais antiga ocupa<;áo humana da ha
cia do Alto Amazonas sáo provenientes de vários pontos situados 
na orla da escarpa dos velhos aluvióes perto da extremidade norte 
do Yarinacocha, um dos grandes lagos-testemunho a nordeste da 
cidade peruana de Pucallpa. Foi aquí recolhido no rúvel inferior 
de várias escava~oes um estilo de cerámica fácil de identificar. A 
maior parte desta cerámica está muito desgastada, o que prova 
que ela foi redeposi tada pela ac~áo de um len~ol de água ou de 
um río. Apenas se encontraram dois depósitos com quantidades 
apreciáveis de espólio intacto, e um deles, a esta<;áo de Tutish
cainyo, UCA-6, é o mais vasto e o que forneceu mais informa

~oes. 

A esta~áo de Tutishcainyo ocupa urna colina de antigo alu
viáo situado a cerca de meio quilómetro de Yarinacocha. Em 
dado momento, há cerca de 1800 anos, o Aguatía, um grande 
afluente ocidental do Ucayali, correu junto da colina, cortando a 
maior parte do depósito cultural. Nao restam dúvidas de que o 
nível do Tutishcainyo inferior sofreu considerável erosao, de tal 
forma que em toda a sua extensáo o antigo povoado nao pode ser 
determinado, sendo difícil calcular a área ou a popula~ao dessa 
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comunidade. A profundidade e a densidade do rúvel sugerem 
que a ocupa<;ao perdurou um ou dois séculos, e que a popula<;áo 
era mais da ordem das centenas que das dezenas. 

A raridade dos contextos do Tutishcainyo inferior conhecidos, 
longe de significar urna baixa densidade populacional, é o resul
tado nítido do poder destrutivo do Ucayali e seus afluentes, assim 
como das dificuldades de prospec<;áo de esta<;oes na floresta tro
pical. 

O espólio cultural dos níveis de ocupa<;áo do Tutishcainyo 
inferior que chegou até nós consiste quase exclusivamente em ce
ramica. Felizmente esta cerámica é facilmente identificável, quer 
pelas formas quer pelas técnicas decorativas e motivos. As formas 
típicas sáo caracterizadas por ángulos agudos entre várias sec~óes 
do vaso. Estas formas táo recurvadas apresentam muitas dificul
dades pela sua eficiente execu<;áo, e náo restam dúvidas de que a 
cerimica do Tutishcainyo inferior ultrapassara já de longe os 
primeiros passos hesitantes da arte de oleiro. 

A forma mais comum era urna ta<;a de boca ampla, com um 
largo rebordo, e paredes acentuadamente cóncavas. Muitas ve
zes, um rebordo mais largo decorava o angulo entre o bojo e o 
fundo. As dimensóes e a forma <leste vaso sáo compatíveis coma 
sua utiliza<;áo como recipiente de cozinha. Também comuns 
eram uns pequenos vasos com paredes laterais inclinadas para o · 
interior e angulos de base marcados. Várias razóes levam a pensar 
que eram usados como ta~as de beber, para papas ou cerveja. 
Urna outra ta<;a larga e aberta, com paredes laterais baixas mas 
muito cóncavas, poderia ter servido para conter alimentos sóli
dos. Estas tres formas constituem mais de dois ter<;os da ceramica 
do Tutishcainyo inferior, mas surge ainda um certo número de 
outros tipos muito definidos. 

De entre estas formas mais raras, a garrafa de duplo gargalo e 
ponteé a mais notável. É necessária muita perícia para a executar 
e é muito difícil interpertar a sua forma sobo ponto de vista pura
mente funcional. Apesar disso, encontra-se difundida por toda a 

Fig. 7 a-e 

Fig. 7 e 

Fig. 7 h 

Fig. 7 f, g 
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Fig. 7 - Formas cerámicas típicas do Turishcainyo inferior e decoraftiO incisa por fai
xas. As formas indicadas (a-e, f-g) constituem mais de oitenta por cento da cerámica 
existente. As grandes urnas (i), relativamente raras, foram provavelmente usadas para 
a fermentafiio do masato (cerveja de mandioca). 

América do Sul pré-colombiana. Está presente no complexo cera
mico mais antigo da costa meridional do Peru, e constitui a forma 
mais impressionante da pré-história dessa zona. A garrafa de 

. duplo gargalo e ponte fazia também parte integrante da ceramica 
muito trabalhada de Barrancas, na planície alagada do Baixo 
Orenoco, onde os gargalos tinham geralmente a forma de cabe~as 
humanas. Esta forma surge ainda em muitos complexos cerami
cos antigos da Colombia. A garrafa de duplo gargalo e ponte é táo 
característica e diferenciada que é provável que todos os exem
plos que acabo de citar tenham entre si liga~óes históricas de 
qualquer tipo. 

Quase todos os vasos feitos pelos povos do Tutishcainyo infe
rior possuíam alguma decora~áo. O adorno mais comum consis
tia em faixas alternadas de superficie lisa ou trabalhada, separa
das por incisóes largas em forma de U. A superficie externa apre
sentava, segundo os casos, finos tra~os lineares ou em cruz, ou 
ainda pontilhados, ou pequenas linhas quebradas. A decora~áo 
era, em regra, disposta num padráo geométrico com tendencia 

[ l 

para o rectilíneo, embora fosse frequente o motivo em forma de. 
voluta. 

Os motivos figurativos eram extremamente raros. O único 
exemplo até boje recolhido apresenta, por isso, considerável inte
resse. É urna cabe~a de gato incisa no fundo de urna ta~a oval, e é 
urna das representa~óes de felinos mais antigas do Novo Mundo, 
precedendó de longe as obsessivas figura~óes de jaguares da arte 
do horizonte de Chavín, no Peru. 

A superficie da maior parte da ceramica está desgastada pela 
erosáo, mas em muitos casos é evidente que as zonas trabalhadas 
tinham sido recobertas com urna tinta vermelha aplicada, a frío, 
depois de o vaso ter sido cozido. Urna tinta ou cobertura posterior 
a cozedura muito semelhante está presente na esta~áo mais antiga 
de Kotosh, na bacia do Huánuco, e somos levados a pensar que a 
cobertura posterior a cozedura, tao típica dos oleiros de Paracas, 
no Sul da costa do Peru, era tecnologicamente idéntica a esta, 
sendo historicamente aparentada. 

O Tutishcainyo inferior apresenta muitas das características 
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da cultura da floresta tropical. A ocupa~ao humana, exactamente 
na orla de um antigo depósito aluvial, orientava-se claramente no 
sentido da explora~ao dos recursos do ambiente ribeirinho e pro
vavelmen te localizava-se entao nas proximidades de um canal uti
lizado por um río, ou de um antigo lago-testemunho, hoje com
pletamente destruído por meandros posteriores do rio. 

É impossível estabelecer um inventário completo dos alimen
tos consumidos, mas algumas matérias contidas na pasta da cerá
mica fornecem certo número de indícios relativos a alimenta~áo. 
Mais de dez por cento da cerámica recolhida foi desengordurada 
com conchas esmagadas de moluscos de água doce, e é provável 
que a carne desses moluscos nao fosse desprezada. Um exame 
microscópico a pasta de todos os fragmentos ceramicos da esta~áo 
de Tutishcainyo revelou que alguns deles continham espinhas e 
escamas de peixe. O peixe era nitidamente urna importante fonte 
de alimenta~áo. 

Nao possuímos provas directas quanto a quantidade e natu
reza dos alimentos vegetais consumidos, mas a quantidade de ce
rámica recolhida ao nível e a variedade considerável e grande 
normaliza~áo das formas dos vasos levam a su por que a cozinha 
empregasse urna grande e variada quantidade de vegetais. 

Como já foi referido, urna das formas comuns que melhor 
pode ser interpretada é urna ta~a para papas nao fermentadas ou 
cervejas fermentadas. Urna pequena quantidade de fragmentos 
de bordo provam que as grandes urnas faziam parte do repositó
rio cerámico do Tutishcainyo inferior, e onde quer que vasos des
tas dimensóes e forma sobrevivam actualmente, na América do 
Sul tropical, eles servem de recipientes para a fermenta~áo. Exis
tem, portanto, fortes possibilidades de a mandioca ácida ter sido 
utilizada, e consequentemente da prática da agricultura de raí
zes. Por outro lado, verifica-se a ausencia das formas mais especí
ficas ligadas ao tratamento d~ mandioca ácida. 

Sao pobres os vestígios relativos a habita~óes do Tutishcai
nyo inferior. Foram identificados alguns furos corresponden tes a 
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Fig. 8 - Motivo inciso por zonas, de uma Ia¡;a baixa e oval, pertencenie ao complexo 
tutishcainyo inferior. A cabei;a de galo surge como motivo decoraiivo, P,.ovavelmenie 
pela primeira vez na arte peruana. 

postes de madeira, mas as escava~óes tem sido dem~siado limita
das para porem a descoberto níveis do solo completos. Tudo o 
que podemos dizer é que os suportes ficavam a considerável dis
tancia uns dos outros. Estes orificios para postes de madeira eram 
praticados num solo irregular, o que prova que os verdadeiros 
solos das casas eram feitos de cana.ou de madeira, suspensos bas
tante acima do chao. Os níveis do Tutishcainyo inferior contem 
grandes quantidades de fragmentos de argila parcialmente cozi
da, alguns dos quais apresentam nítidas impressóes de canas en
trela~adas e de vigas de constru~áo. Estes vestígios provam que 
as casas eram bem fechadas de paredes construídas segundo um 
processo de entrela~amento recoberto com argila. Os índios da 
bacía do Amazonas conheciam duas solu~óes para as nuvens de 
mosquitos próprios desta zona. Urna delas era possuir urna casa 
completamente fechada, que todas as noites era cheia de fumo; a 
outra consistía na utiliza~áo de redes mosquiteiras, ou ainda fatos 
para dormir. Parece que os povos do Tutishcainyo inferior usa
vam a primeira. 

A presen~a de machados de pedra nos níveis do T utishcai
nyo inferior é outro argumento ainda em favor da existéncia de 
agricultura. Nao aparecem outros tipos de utensílios de pedra, o 
que indica que o equipamento de ca~a era manufacturado com 
matérias perecíveis, tal como sucede com os povos recentes da 
floresta tropical. 

Um estudo pormenorizado das semelhanlJaS entre as cerámi
cas de Kotosh e a do Tutishcainyo inferior permite-nos tra~ar a 
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Fig. 9 - Formas e decorafdo de cerámicas típicas 
do Tutishcainyo superior. Os ángulos de ligafdo 
com o fundo amplamente entalhados e a forma ca
racterlstica de garrafa compósila (j) tém os seus 
paralelos mais próximos na fase machalilla da cos
ta do E quador. 

evolu~áo ordenada da hacia do Huánuco, a atribuir com muita 
probabilidade o Tutishcainyo a um espa~o de tempo compreen
dido entre 2000 e 1600 a. C. 

TUTISHCAINYO SUPERIOR 
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O Tutishcainyo superior derivou do Tutishcainyo inferior, 
mas o estilo de ceramica apresenta consideráveis modifica~óes 
estilísticas, o que leva a supor que os dois complexos estiveram 
separados por um período de pelo menos 450 anos. O maior nú
cleo de materiais do Tutishcainyo superior provém igualmente 
da esta~ao de Tutishcainyo UCA-6. Nesta esta~ao, os 60 cm de 
nível tutishcainyo inferior estáo cobertos por cerca de 50 cm do 
estrato tutishcainyo superior. Tanto as provas estilísticas como as 
estratigráficas demonstram que a esta~áo foi abandonada durante 
muito tempo entre as duas ocupa~óes. Modificou-se a estética das 
formas e decora~ao dos vasos. A decora~áo incisa é executada 
com menos perfei~ao e o tra~ado de linhas finas quase desapare
ceu. Ainda que a incisáo se mostrasse decadente como técnica 
decorativa, a cerámica do Tutishcainyo superior nao era de forma 
alguma de má qualidade. Passou-se a utilizar mais amplamente a 
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modela~ao e os relevos aplicados e a ceramica era mais bem cozi
da e mais dura. Permaneceu a garrafa de duplo gargalo e ponte, 
sendo os gargalos executados com habilidade considerável. O há
bito de praticar pequenos entalhes nos bordos, no ángulo de liga
~áo como fundo e noutros pontos salientes dos vasos é muito ca
racterístico do Tutish.cainyo superior. 

Nada existe que prove a existencia de urna modifica~áo no 
padráo de subsistencia ou nas dimensóes da zona de ocupa~áo, 
embora um grupo de ceramica proveniente do nível tutishcainyo 
superior lance alguma luz sobre a extensáo do comércio a longa 
distancia. Exactamente cinco por cento da ceramica recolhida era 
de um tipo que nao poderia ter sido manufacturado nas zonas 
próximas da esta~áo. Nao só a sua argila era químicamente dife
rente da ceramica típica do Tutishcainyo superior, mas também 
o seu desengordurante era composto por cristais novos e nao rola
dos de rocha vulcánica. O local e origem desta cerámica devia ter 
sido num ponto afastado da planície alagada do Ucayali e situado 
a urna distancia considerável da esta~áo de Tutishcainyo. Esta ce
rámica exótica apresentava um tipo de incisáo muito anguloso, de 
linhas finas, muito diferente do estilo do Tutishcainyo superior. 
A cerámica de comércio ostentava ainda zonas de tinta vermelha 
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aplicada antes da cozedura, o que constitui o primeiro exemplo 
de colora~áo por meio de engobo nesta zona. 

O facto de uma percentagem tao elevada de ceramica usada 
pelo povo do Tutishcainyo superior ter sido importada de um 
ponto bastante distante leva a supor que este povo era capaz de 
armazenar urna por~áo substancial de excedente económico, com 
fins comerciais. Indica igualmente que a existencia de padróes de 
manufactura especializada entre os vários grupos étnicos e a ne
cessidade concomitante de um comércio a longa distancia tao 
característica dos grupos mais recentes da floresta tropical te
riam, portanto, come~ado já nesse período distante. 

Existe ainda urna outra prova. menos tangível de um comér
cio generalizado e da troca de ideias neste período. A cultura de 
Machalilla, na costa do Equador, sucede nesta área a cultura de 
Valdívia. Muitas das características que distinguem a ceramica 
de Machalilla também se encontrara no Tutishcainyo superior. A 
mesma ta~a banca e carenada estava presente tanto no Tutishcai
nyo superior como no Machalilla e, por vezes, ostentava decora
~óes quase identicas. Também característico da ceramica de 
ambos os pov?s era um tipo de entalhe nas carenas, nos bordos e 
noutros pontos salientes dos vasos. O estilo da incisáo angulosa e 
dos tra~os finos típicos da ceramica exótica obtida pelo povo do 
Tutishcainyo superior por meio de comércio encontra paralelos 
impressionantes nas incisóes do tipo machalilla, a incisáo ayan
gue. As garrafas de gargalo alongado de Machalilla parecem ter 
derivado de urna forma de garrafa de gargalo duplo e ponte, típi
ca do Tutishcainyo superior. 

Por agora, náo vou sugerir a existencia de influencias directas 
do Tutishcainyo superior na cultura de Machalilla, ou vice-versa. 
O processo era nitidamente mais complicado, visto que o povo 
que vivia no local de origem da ceramica com desengordurante 
de origem vulcanica compartilhava igualmente deste intercambio 
de ideias. Vou, sim, sugerir que, nesta época, havia pouca dife
ren~a entre o nível cultural do Alto Amazonas e da costa do 
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Equador e do Peru, e que náo havia grandes barreiras ao comér
cio e ao livre intercambio de ideias entre estas duas regióes. Qual
quer que fosse a direc~áo em que se processassem as influencias, 
a nitidez das semelhan~as entre o Tutishcainyo superior e o Ma
chalilla sugere que as datas obtidas pelo radiocarbono para a cul
tura do Equador, entre 1000 e 1200 a. C., podem ser aplicadas 
com certa seguran~a a cultura da selva peruana. 

A ceramica de Shakimu foi descoberta em 1956. Urna escava
~áo profunda na aldeia sipibo de San Francisco de Yarinacocha, 
UCA-2, localizou um nível com materiais do Shakimu, que se 
sobrepunha a um depósito que continha espólio cerámico do Tu
tishcainyo superior, e soterrado abaixo de um estrato profundo e 
rico de materiais tardios da cultura hupa-iya. Em 1964 foram 
recolhidos abundantes materiais do Shakimu, em José's Hill, 
UCA-34, urna grande esta~áo imediatamente a noroeste da esta
~áo de Tutishcainyo, e foram igualmente recolhidos em menor 
quantidade nos níveis inferiores da esta~áo de Cumancaya, 
UCA-22, a cerca de cem quilómetros de Pucallpa e perto do Uca
yali. 

O espólio shakimu das escava~óes de 1956 era táo diferente 
da ceramica do Tutishcainyo superior que se discutiu se o Shaki
mu corresponderia a um povo diferente que tivesse imigrado 
para o vale central do Ucayali ou se seria urna deriva~áo muito 

' 
alterada do Tutishcainyo, e dele separada por um período de 
tempo considerável. O material proveniente de José's Hill escla
receu definitivamente a questáo. Náo restam dúvidas de que este 
espólio representa urna manifesta~áo precoce do estilo de Shaki
mu, e a cultura correspondente recebeu a designa~áo de «Shaki
mu inferior». Grande parte dos elementos da cultura do Shakimu 
inferior resultou de um desenvolvimento gradual do Tutishcai
nyo superior, enquanto urna minoria dos aspectos culturais re-

SHAKIMU 
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Fig. 10 - Formas e decorafiio de vasos típicas do Shakimu inferior. Superficies lisas 
(a-e, g); incisos (h-k); excisos (f). 

presenta urna influencia exterior a hacia do Ucayali. De facto, é 
nitidamente visível que o Shakimu inferior é que apresenta dois 
estilos diferentes. Grande parte dos vasos sao lisos, com superfi
cies hem polidas ou decorados com motivos incisos muito sim
ples. Neste grupo de ceramica, tanto as formas como os motivos 
decorativos derivam do Tutishcainyo superior, ainda que tenham 
sofrido consideráveis altera~óes ao longo do tempo. . 

O outro grupo de ceramica tem motivos excisos complexos, 
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Fig. 11 -Desenho espiralado de urna grande tafa do Shakimu inferior, coma decora
ftlO excisa e engobo espesso e muito polido, vermelho-escuro, aplicado sobre os motivos 
excisos. 

muitas vezes cohertos com um engoho vermelho hrilhante, de
pois de o vaso ter sido decorado, mas antes da cozedura. Estes 
motivos aparecem quase exclusivamente nas estranhas a tradi~ao 
tutishcainyo, as mais importantes das quais sao tres formas de 
ta~as abertas com fundo plano. A inspira~áo <lestes vasos veio dos 
Andes centrais. Tanto no planalto como na costa do Peru existem 
vasos com esta forma associados ao estilo artístico de Chavín e 
como padráo decorativo ostentam frequentemente motivos da 
iconografia chavín. Parece até possível que alguns dos elementos 
decorativos do Shakimu inferior constituem tentativas no sentido 
de reproduzir a iconografia chavín por parte dos artistas que a 
compreendiam apenas parcialmente. 

Portanto, o Shakimu inferior corresponde a um povo perten
cente ainda a tradi~áo cultural tutishcainyo, mas muito influen
ciado pela expansáo das técnicas decorativas, das formas dos va
sos e da iconografía conhecidas pela designa~áo de «horizonte de 
Chavín». Tem-se especulado muito acerca das institui~óes políti
cas e religiosas que estáo por trás da expansao destas formas, mas 
náo se encontrou ainda qualquer solu~ao satisfatória. Qualquer 
que fosse a natureza destas influencias, elas fizeram-se sentir em 
zonas hem no interior da hacia do Amazonas. Tal como sucedeu 
em várias regióes dos Andes centrais, como o vale de lea, o estilo 
chavín nao suplantou o estilo local, mas veio juntar-se-lhe e mo
dificá-lo. A data~áo ohtida por meio do radiocarbono de 650 a. C. 
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Fig. 12 - Vasos típicos do Shakimu superior (a, b, f, g, f) caracterizam-se por super
fíc i,es muito polidas; por desenhos excisos (d , e, i), apresenta um exemplo raro de pen
teado por faixas (h); as grandes bacias tém superfíci,es lisas mal polidas (e). 

+ 200 (Y-1543), para os materiais do Shakimu inferior de José's 
Hill, adapta-se bem a hipótese de este ser sincrónico como hori
zonte de Chavín, dos Andes centrais. 

No Shakimu superior, as duas tradi<;óes estilísticas confun
dem-se totalmente. A decora<;ao excisa tornou-se mais comum 
sendo usada indiscriminadamente em quase todas as formas. As 
superficies englobadas da loi<;a lisa eram polidas até se obter um 
superficies engobadas da loi<;a lisa eram polidas até se obter um 
brilho intenso. Desapareceram já todos os vestigios da influencia 
chavín. 
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Fig. 13 - As únicas formas com existéncia comprovada do comp/.exo de Cobichaniqui, 
a mais antiga cerámica conhecida do Aho Pachizea. 

O ALTO PACHITEA 

Até agora, os conhecimentos mais completos sobre a ocupa
<;ao humana da zona de ceja mais húmida vem-nos do río Nazara
tequi, no ponto em que ele se afasta do Cerro del Sal. A altitude 
neste ponto atinge 300 a 400 m. 

· Na época dos primeiros contactos com os Espanhóis, quase 
toda -a hacia do Alto Pachitea era ocupada pelos Amuesha, que 
f alavam um dos ramos mais divergentes do araucano. 

As escava<;óes de William Allen sáo a nossa fonte de informa
<;oes sobre a arqueología do Alto Pachitea. Com base no trabalho 
de campo realizado em 1964 e ampliado em 1968, ele documen
tou urna longa sequencia de ocupa<;óes que se prolongam de 16úli 
ou 1700 a. C. até um período recente. As escava<;óes em numero
sas esta<;oes ao longo dos cursos do Nazaratequi, do Neguachi e 
do Pichis apresentaram urna sobreposi<;áo estratigráfica de vários 
complexos culturais. A coluna estratigráfica mais completa é 
proveniente de profundos cortes feitos em Casa de la 1 ía, Pi;\C
-14, e os comentários que se seguem baseiam-se nos materiais 
recolhidos nessa esta<;ao. 

A metade mais antiga da sequencia cultural do Alto Pachitea 
é composta por tres complexos, todos ni tidamente pertencentes a 
mesma tr~di<;áo ceramica e apresentando um grau de complexi
dade artística cada vez maior. Partindo do mais antigo sao: cobi
chaniqui, pangotsi e nazaratequi . 
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O complexo de Cobichaniqui define-se por meio dos 6 7 frag
mentos recolhidos nos níveis inferiores da esta~ao de Casa de la 
Tía. Fizeram-se tres data~óes por meio do C14 para estes níveis, 
e os resultados foram: 1637 a. C. + 95 (P-992) e 1418 a. C. + 77 
(P-990), o que indica, para o material de Cobichaniqui , por ex
cesso, urna data de 1500 a. C. 

O número de fragmentos de Cobichaniqui recolhidos em 
cada nível era pequeno. Ou a ceramica era rara nesse tempo, ou . 
- o mais provável - o depósito escavado se encontra em si tua
~ao periférica relativamente ao centro de ocupa~áo cobichaniqui. 
As características técnicas mais evidentes da ceramica cobichani
qui sao: a abundancia de desengordurante constituído por areia 
fina, que, por vezes, se combinava com conchas esmagadas, e 
superficies engobadas muito polidas. Aparentemente, o oleiro 
podía escolher entre quatro cores diferentes de engobo: o preto, o 
castanho, o brónzeo e o amarelo-claro. Náo conhecemos qualquer 
caso em que estes diversos engobos coloridos tenham sido usados 
para pintar os motivos decorativos, mas por vezes o interior e o 
exterior do mesmo vaso recebiam cores diferentes. O castanho 
era o mais utilizado, seguindo-se-lhe o preto; para além das su
perficies muito polidas, nao existe outra decora~áo no pequeno · 
número de fragmentos de ceramica cobichaniqui até aqui estuda
dos. Esta reduzida quantidade apenas incluí duas formas de va
sos, mas se houvesse mais exemplares a variedade seria certamen
te maior. As duas formas podiam ter servido para con ter comida 
e para ta~as de beber. A presen~a de alguns fragmentos mais es
pessos, e com desengordurante mais grosso, pressupóe que o 
povo de Cobichaniqui possuía recipientes de cozinha. 

Até terem sido escavadas novas aldeias cobichaniquis, será 
impossível formarmos urna imagem mais viva <leste povo. Ape
nas é certo que entre 1500 e 2000 a. C. havia no Alto Pachitea 
povos que já faziam loi~a bastante afastada das primeiras expe-
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nenc1as ceram1cas. 
O complexo de Pangotsi está representado por 355 fragmen-
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Fig. 14 - Formas típicas do pangotsi . • 4.s linhas, os motivos incisos (a, f, g), e os moli
vos excisos (e), sao relativamente raros. 

tos concentrados entre a profundidade de 69 e de 107 cm, no cor
te D de Casa de la Tía, e nos níveis inferiores do corte A. Tam
bém foi identificado abundante material pangotsi noutras esta
~óes junto do Nazaratequi e, segundo parece, o povo correspon
dente ao complexo pangotsi já representava urna popula~áo nu
merosa e ocupava larga extensao territorial. Urna data~ao por 
meio do C14 realizada no nível que continha a maior concen
tra~áo de espólio pangotsi forneceu a data de 1275 a. C. + 68 
(P-993). 

O pangotsi teve a sua origem numa evolu~ao gradual do cobi-
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chaniqui, mas este processo parece nao se ter dado na esta~áo de 
Casa de la Tía. A mais nítida diferen~a entre a cerámica de Cobi
chaniqui e a de Pangotsi reside na matéria desengordurante. Os 
dois grupos nao se confundem neste aspecto. O desengordurante 
arenoso e áspero de Pangotsi faz um nítido contraste com o de
sengordurante de areia fina de Cobichaniqui. 

Foi aplicado um engobo espesso de argila fina para disfar~ar 
as irregularidades. O oleiro dispunha de quatro engobos diferen
tes: castanho cor de chocolate, castanho-claro, preto e vermelho. 
As superficies engobadas eram bem polidas. Também neste caso 
existem exemplos em que o interior de um vaso recebeu urna cor 
e o exterior outra, mas náo existem desenhos pintados. Nos tra-

b 

. \1 

. . . 
~ . . . . . 

. · .... 
' · .. ' .. · .. : .· . 

+.-Y·~··'";:-.. ~.· ..• :i ' ¡, ... ~ .. :.~::•:.e~ ..... 
... ~lf..~::::~ ::.:-:;·~~ .. ::~;~-~.~-:~~~:tj·(;· ,. 
:-.:."l; .. i"!'·!' ..:., .. ;_~,. ~~;:; •:.... h 

_ 9):· ·.1 ~J.l·.~C·~u~ ~~-~ 
~ .. ~ ~\, ~- ·~~~ 

As mais antigas culturas da floresta 

~os incisos de algumas pe~as mais bem executadas pode notar-se 
urna tinta vermelha, provavelmente aplicada depois da cozedura. 

Urna pequena percentagem de ceramica pangotsi apresenta
-se decorada com linhas incisas bem executadas. A maior parte 
dos motivos eram simples, consistindo em rectángulos concéntri
cos, embora houvesse algumas espirais curvilíneas. A decora~áo 
excisa surge por vezes combinada com a incisáo, a fim de criar 
esquemas mais complicados. Por baixo de alguns rebordos exis
tem fiadas de pontos; aparecem também pegas salientes horizon

tais e até rudes adornos. 
A amostragem do material recolhido é sintoma de urna vasta 

gama de tipos. As duas formas presentes em Cobichaniqui man-

Fig. 15 - Formas dos vasos de Nazaratequi . Um engobo vermelho aplicado par fai
xas e um enchimento vermelho das zonas iniciais e dos pontos, posteriar a cozedura, sao 
compkmentos frequentes da decorafiio incisa. Esra decorafdo era t(pica dos vasos com 
emgobo negro, enquanto a cerámica utilitária recebia um acamento de engobo castanho. 
A presenfa de comals (g), demonstra que, com toda a probabilidade, se utilizava a 
mandioca ácida para obter farinha e pao . 

o 10 .20 cm 
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Fig. 14 a, f, g 

Fig. 14 e 

Foto 15 
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Fig. 14 

a, d , f, g 

Fig. 14 e, h 

Fig. 15 g-i 

Fig. 15 a-f 
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tem-se. As superficies mais finas e de decorac;áo mais cuidada 
encontrara-se nos pequenos vasos destinados as refeic;óes. Regis
tam-se agora numerosas provas da existencia de recipientes de 
cozinha de ceramica utilitária mais grosseira. 

O complexo nazaratequi está presente em muitas estac;óes do 
Alto Pachitea, e os seus depósitos sao vastos e com elevado con
teúdo de material ceramico. No corte de Casa de la Tía, os mate
riais nazaratequis concentram-se entre as profundidades de 25 e 
68 cm. Só o corte D forneceu mais de 7000 fragmentos do com
plexo de Nazaratequi. Todas as provas demonstram que cada 
povoado comportava várias centenas de pessoas e eram de longa 
durac;ao . Calcula-se que tivesse urna elevada densidade popula

cional. 
Atribuí-se a data de 500-600 a. C. para o início da ocupac;áo 

de Nazaratequi. Foram feítas duas experiencias como Cl4, com 
carvóes recolhidos nos complexos, que demonstram serem poste
riores ao de Nazaratequi, e indicam que a dominac;ao nazaratequi 
do Alto Pachitea nao podía ter ido além de 400 d.C. 

O estilo ceramico de Nazaratequi é um derivado do pangotsi. 
Verificou-se a mesma profusáo de desengordurantes arenosos 
mas houve urna considerável variac;ao nas dimensóes do grao uti
lizado. A areia fina era característica da loic;a decorada destinada 
as refeic;óes, enquanto a areia mais grossa era típica dos vasos 
maiores. Também neste caso, a superficie irregular da pasta are
nosa era recoberta com um engobo polido. Eram utilizadas tres 
cores: um engobo catanho considerado apropriado para a cerami
ca utilitária; um engobo negro para os vasos destinados as refei
c;oes; e um engobe apenas usado em zonas restritas, delimitadas 
pela decorac;áo incisa. 

Manteve-se a tradic;áo dos vasos destinados as refeic;oes, ma
ravilhosamente acabados e decorados, e aumentou o número de 
tipos. Era comum urna pintura vermelha por faixas e usava-se 
muitas vezes nestes vasos urna espessa tinta vermelha aplicada 
depois da cozedura para preeencher os sulcos incisos e os pontos. 
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Mantiveram-se também os motivos de rectangulos concentricos 
de Pangotsi, mas caracterizados pela transformac;ao em desenhos 
rectilíneos mais complexos. Utilizam-se muitos motivos em de
graus e linhas em ziguezague e os desenhos incisos complexos 
combinados com trés esquemas diferentes de distribuic;áo das 
cores em faixas - preto e vermelho, castanho e vermelho e casta
nho e preto atestam urna tradic;áo artística evoluída. 

A ceramica de Nazaratequi inclui urna vasta gama de formas, 
das quais se podem tirar importantes conclusoes de ordem fun
cional. O camal prova claramente qu.e a mandioca ácida era entao 
um produto corrente. Os recipientes para o transporte e armaze
namento de águas estavam normalizados. As grandes urnas so
mente deviam servir para preparac;ao de grandes quantidades de 
cerveja, e parece que o padráo das fiestas da floresta tropical já 
estava plenamente estabelecido no Alto Pachitea. 

Podemos igualmente pensar que os participantes nessas fies
tas pintavam cuidadosamente o corpo e a face para a ocasiáo. 
Urna matriz cilíndrica giratória, de argila cozida, com desenhos 
esculpidos, foi recolhida no nível de Nazaratequi. Estas matrizes 
sao ainda largamente utilizadas na América do Sul tropical , para 
aplicar tinta na cara e no corpo. Sao também um elemento muito 
antigo na América Central, na costa do Peru, na planície da Co
lombia e no Equador. A sua distribuic;áo arqueológica esporádica 
deve-se provavelmente ao facto de a matéria-prima usada ser 
mais frequentemente a madeira entalhada do que a ceramica, nao 
se tendo, portanto, conservado. 

A nítida prosperidade e o alto nível cultural dos povos de 
Nazaratequi terminou devido a invasáo de povos dotados de urna 
tradic;áo cultural totalmente diferente. 

A evoluc;áo cultural de Cobichaniqui-Nazaratequi constituí 
urna continuidade que pode ser designada por tradic;ao nazarate
qui. Nao há dúvida de que grande parte do espac;o de tempo 
preenchido por esta evoluc;áo cultural no Alto Pachi tea coincide 
com o período durante o qual se processou urna longa evoluc;áo 

Fig. 15, d 

Foto 17 

Fig. 15, g 
Fig. 15, h 
Fig. 15, i 

Foto 16 
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contínua desde o Tutishcainyo inferior até ao Shakimu superior, 
no Ucayali central. Ainda que existam algumas semelhan~as de 
carácter geral entre a tradi~áo tutishcainyo e a nazaratequi, espe
cialmente no que diz respeito as ta~as destinadas as refei~óes, 
com formas muito cuidadas e bem decoradas, é impossível pre
tender fazer derivar directamente a primeira de qualquer dos 
componentes do Nazaratequi, ou vice-versa. Esta última é bas
tante mais simples, faltando-lhe muitas das características mais 
complexas da tradi9áo tutishcainyo, tais como as saliencias da 
base, os rebordos labiais, as pequenas incisóes por faixas e as gar
rafas de duplo gargalo e ponte. 

A CAVERNA DAS CORUJAS 

Fotos 13, 14 
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A Caverna das Corujas, urna grande gruta calcária igualmen
te situada na zona da ceja, perto de Tingo María, revelou como 
espólio um estilo ceramico muito primitivo. A gruta é um dos 
maiores viveiros de guacharos ou Steatornis conhecidos, e somos 
levados a pensar que os vesúgios arqueológicos sáo urna conse
quencia da explora~áo longínqua, por parte dos Índios, das aves 
jovens, a fim de lhes retirarem o óleo. É lugar demasiado húmido 
para habita~áo aprazível. 

Os materiais arqueológicos provem de urna mistura de guano 
com cascas de palmeiras, que tem sido muito revolvida no decur
so de recentes opera9óes de recolha de guano. Foram retirados da 
gruta dois estilos de ceramica e, embora falte urna estratigrafia 
nítida, sáo claramente de épocas diferentes. 

De momento, concentraremos inteiramente a nossa aten~áo 
numa ceramica fina e muito dura, que foi designada por «loi~a 
fina da Caverna das Corujas». Assemelha-se de perto a ceramica 
de tradi~áo kotosh, da hacia do Huánuco e a ceramica da tradi~áo 
tutishcainyo, do Ucayali central. Além das superficies engobadas 
e muito polidas, a loi~a fina da Caverna das Corujas caracteriza-se 
por linhas curtas e finas incisas por zonas, cuidadosamente exe-
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cutadas. As áreas trabalhadas eram geralmente tratadas com urna 
pintura vermelha, aplicada depois da cozedura. Na sua execu~áo 
os tra~os curtos dispostos em faixas sáo paralelos próximos da 
decora9áo do componente mais antigo da tradi~áo de Kotosh, o 
kotosh waira-jirca. Dois fragmentos de loü;a fina da Caverna das 
Corujas sáo identicos a alguns tipos do kotosh waira-jirca e foram 
manufacturados mais provavelmente junto do Huánuco do que 
de Tingo María. A loi~a fina da Caverna das Corujas difere da de 
Kotosh Waira-Jirca, sobrerudo pelo maior cuidado da modela
~áo, uso mais frequente de asas e maior variedade de formas de 
vasos. A única forma de ceramica comum representada na loi9a 
fina da Caverna das Corujas está também presente no 1 utishcai
nyo supenor. 

Este estilo é de grande importancia, porque demonstra que 
havia ainda urna terceira regiáo da planície tropical do P~ru ocu
pada em época bastante recuada do segundo milénio a. C. Forne
ce também elementos relativos a própria correspondencia crono
lógica entre a sequencia do Ucayali central e a da hacia do Huá
nuco, sugerindo, pelo menos, a existencia de alguma contempo
raneidade entre o tutishcainyo superior e o kotosh waira-jirca. 

Fig. 9, f 

A BACIA DO HUÁNUCO 

Todos os povoados antigos da hacia do Huánuco se situam 
nas encostas áridas, que se seguem imediatamente a fertil planí
cie auto-alagada próxima. O padráo de ocupa9áo é determinado 
em fun~áo das planícies alagadas e do seu potencial agrícola. Pa
rece que, mesmo nesta época recuada, as pessoas náo queriam 
desperdi~ar terra boa para a agricultura transformando-a em lo
cais de habita~áo. 

Em toda a extensáo da orla da planície alagada elevam-se 
grandes mamoas. Sáo formadas por urna série de níveis de ocupa
~áo sobrepostos. Desde época muito recuada, as cidades tinham 
constru~óes de pedra, e as mamoas eram constituídas principal-

Foto 19 
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mente pelo entulho das paredes de casas e de templos que foram 
parcialmente demolidos e terraplenados antes de se voltar a cons
truir. A estrutura destas mamoas de ocupa~áo assemelha-se mais 
a dos tells do vale do Tigre e do Eufrates que a maioria das esta
~óes do Novo Mundo. 

Quanto ao problema das origens da agricultura da América, a 
bacía do Huánuco, e outras com características semelhantes, tais 
como a do Cochabamba, na Bolívia, tem um interesse muito par
ticular. Na interessante tese acerca das origens da agricultura, 
Carl O. Sauer afirmou que o complexo de culturas adaptadas aos 
climas frios dos planaltos dos Andes centrais se desenvolve a par
tir do padráo agrícola da floresta tropical. Segundo a sua teoria, 
os agricultores da floresta tropical penetraram gradualmente nas 
bacías dos contrafortes orientais dos Andes, ocupando em pri
meiro lugar os de altitude e clima médios, e fazendo experiéncias 
com plantas, como batatas e ulluco, que suportam ambientes fres
cos e mesmo fríos. Como a bacía do Huánuco apresenta actual
mente as condi~oes ecológicas descritas por Sauer como hipoteti
camente prováveis, o longo registo de ocupa~áo agrícola que se 
identificou nasta hacia é da maior importancia. · 

O interesse da esta\áo de Kotosh para a história da cultura do 
Peru foi pela primeira vez reconhecido pelo grande arqueólogo 
peruano Julio C. Tello, que registou com precisao alguns dos 
elementos arqueológicos da esta~áo, sem no entanto beneficiar de 
escava~oes. A esta~áo de Kotosh foi, desde 1960, cenário de trés 
campanhas de escava~óes intensivas, realizadas por um grupo de 
arqueólogos japoneses chefiado por Seiichi Izumi. 

No decurso das escava\óeS de 1960, a única campanha da 
qual existe urna publica~áo completa, recolheram-se vastas amos
tragens relativas aos oito níveis de constru~áo superiores de Ko
tosh, e urna sondagem limitada penetro u no nono e décimo níveis 
de constru\áo. Foi no décimo estrato, o nível J, que se descobriu 
um notável edificio ritual, o Templo das Máos Cruzadas. Ao con
trário do que sucedeu com muitas das estruturas superiores de 
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Kotosh, que foram parcialmente destruídas para fornecerem 
urna base plana para outras constru~óes, o Templo das Máos 
Cruzadas foi cuidadosamente cheio de pedras soltas, a fim de 
constituir urna plataforma para um santuário posterior. T endo 
em conta a sua grande antiguidade, o templo apresenta muitos 
tra\OS de sofistica\áo arquitectónica. O alto-relevo representando 
urnas máos cruzadas modeladas em argila é o exemplo de escultu
ra arquitectónica mais antigo conhecido no Novo Mundo. O san
tuário central apresenta afinidades com o Chuquitanta, um dos 
maiores edificios . religiosos da costa do Peru e datado do Pré
-Cerámico superior. 

No decurso de posteriores campanhas de escava\áo, todo o 
Templo das Maos Cruzadas foi pos to a descoberto, assim como 
vários níveis ainda mais profundos: 

O material recolhido nos níveis 1 e J, durante as escava\óes 
de 1960., nao forneceu quaisquer provas de que os habitantes res
pectivos fi.zessem ou usassem cerámica, e as escava~óes segui~tes 
confirmaram plenamente a natureza pré-ceramica dos níveis de 
constru~ao inferiores. Há poucos vestígios relacionados com a 
economía dos primeiros habitantes de Kotosh. Tal como já nos 
referimos, a localiza\áo da esta\áo leva a supor urna base agríco
la, e as constru\óes maci~as dos níveis He 1, assim como dos ní
veis ainda mais antigos, indicam claramente um sistema agrícola 
florescente. 

A presen\a de ossos de camelídeos como oferendas sacrifi
ciais, num dos nichos de parede do Templo das Máos Cruzadas, 
tem muito interesse. É provável que sejam os~os de lama, sendo 
assim um indício de domestica~áo de animais e, portanto, de urna 
economía pastorícia florescente. O uso do lama como objecto de 
sacrificio é um padrao cultural típico dos Andes centrais; ainda 
boje, muitas das cerimónias de propicia~áo, adivinha~áo, cura e 
magia negra devem ser santificadas pelo sacrificio de um lama. 
Urna fonte de alimenta~áo frequente nos níveis pré-ceramicos era 
a cobaia domesticada. 

Foto 18 

Foto 18 
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Contrastando com os níveis 1 e J, que nao forneceram cera
mica, os níveis Ge H deram grandes quantidades de fragmentos 
correspondentes a indústria ceramica variada e muito trabalhada, 
designada por «kotosh waira-jirca». Foi atribuída ao carbono 
recolhido nestes níveis urna cronología de 1850 + 110 a. C. As 
primeiras ocup~~~es pré-ceramicas desta esta~ao devem datar de 
urna época bastante recuada, no terceiro milénio a. C. 

A ceramica de Kotosh Waira-Jirca é notavelmente complexa, 
no seu aspecto de técnicas decorativas. Esta complexidade e o 
alto nível técnico levam a pensar que a indústria ceramica nao se 
desenvolveu na hacia do Huánuco. A natureza da ceramica de 
Waira-Jirca torna muito provável a hipótese de que o estilo resul
tou da fusao de duas tradi~oes cerámicas completamente distin
tas, com histórias diferenciadas. Esta heterogeneidade cera1nica 
pode significar que, durante o período waira-jirca, a hacia oo 
Huánuco estava a receber popula~oes provenientes de zonas oo 
Peru muito distantes entre si. 

Urna destas tradi~oes faz parte daquela que Lanning desig
nou por Chira, a ceramica mais antiga da costa norte e centro do 
Peru . Os vasos utilitários desta tradi~ao , finos e bem cozidos, 
apresentam um conjunto de formas reduzido. Um vaso de cozi
nha grande e globular, sem qualquer modifica~ao exterior a volta 
da boca, mas com um rebordo espesso voltado para dentro, don
de resulta um perfil em forma de vírgula, é de longe o rnais co
mum. E$ta forma pode aparecer ou com fundo cónico ou sin-1-
plesmente arredondado: Grande parte da ceramica da costa, per
tencente a esta tradi~áo de loi~a utilitária, náo apresenta decora
~áo . No Kotosh Waira-Jirca, alguns dos vasos de cozinha sao li
sos, mas muitos apresentam decora~óes bem executadas, que 
consistem em incisoes pouco profundas, que se assen-1elham a 
brunidos em motivos lineares. A variedade de desenhos execu ta
dos em incisóes pouco profundas é pequena. O motivo base é un-i 
semicírculo. Estes desenhos sao dispostos ou como penden tes de 
rebordo ou formam arcarías imediatamente abaixo dele. 
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A outra tradi~áo cerámica que contribuiu para a forma~áo do 
Kotosh Waira-Jirca incluía urna grande variedade de vasos con-1 
carena muito acentuada. Os vasos carenados de Waira-Jirca rara
mente possuem rebordos labiais decorados e nunca apr~sentarr1 
saliencias decoradas junto ªº fundo, que sao tao típicas do 1 u
tishcainyo inferior, mas, exceptuando estes pormenores, pratica
mente todas as formas carenadas do Waira-Jirca encontram es
treito paralelo nos vasos típicos do Tutishcainyo inferior. Ambas 
as culturas tém em comum as garrafas de duplo gargalo e ponte, 
de formas muito semelhantes, com gargalos curtos e atarracados 
e urna ponte alta e muito arqueada, que excede de longe a altura 
dos gargalos. · 

A decora~ao dos vasos carenados da tradi~áo Waira-Jirca 
consiste em pequenos tra~os finos, bem executados e aplicados 
em faixas delimitadas por incisóes de linhas largas. 1 ecnicamen
te, os tra~os incisos distribuídos por faixas do 1 utishcain)o infe
rior e os do Waira-Jirca sao pouco visíveis e, nalguns casos, os 
motivos decorativos e sua disposi~ao sao quase idénticos. Os 
pequenos tra~os incisos nas faixas, típicos do Waira-Jirca, erarr1 
recobertos com urna tinta aplicada depois da cozedura, e que 
provavelmente tinha por base urna resina. Resumindo, todos os 
vasos mais pequenos, mais bem executados e mais cuidadosa
mente decorados do Waira-Jirca derivam de urna tradi~ao cerá
mica muito semelhante e relacionada de perto com o 1 utishcai
nyo inferior, urna tradi~ao ceramica da floresta tropical. Seria di
fícil fazer derivar a sec~áo nao andina da ceramica de Waira
• Jirca, directamente do Tutishcainyo inferior. 1 endo em conta as 
provas de que dispomos, seria possível defendermos a existencia 
de um parente afastado do Tutishcain)'o inferior centrado na 
espa~osa planície alagada do Huallaga, cujo vale se alarga imedia
tamente abaixo da cidade de Tingo María, e sugerir que esta cul
tura ribeirinha poderia ter contribuído com a parte de floresta 
tropical da ceramica de Waira-Jirca. A loi~a fina da Caverna das 
Corujas, de que tratámos já, e que é mal conhecida, parece ser 

Fig. 7 
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descendente directo, levemente mais recente, dessa cultura. 
As provas fomecidas pQr Kotosh vem apoiar claramente a 

teoria de Sauer, segundo a qual os povos da cultura da floresta 
tropical penetraram profundamente nas bacias de altitude mé
dia, situadas ao longo dos contrafortes orientais dos Andes, con
tribuindo de forma significativa para a evoluc;áo da civilizac;ao 
dos Andes centrais. 

A GRANDE CURVA DO MARANHAO 

Foto 20 

Foto 20 

Foto 21 
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As ramificac;óes da floresta tropical estendem-se até aos vales 
profundos entre as cordilheiras dos Andes. A mais longa penetra
c;áo da selva nas montanhas acompanha o vale do Maranháo, 
acima de Pongo de Maseriche. Esta regiáo é mais seca do que a 
hacia do Amazonas propriamente dita, mas a vegetac;áo é mais 
floresta contínua que arbustos espinhosos espac;ados, como suce
de na hacia do Huánuco. Vários afluentes ocidentais do 
Maranháo conduzem a passagens baixas nos Andes peruanos e 
equatoriais e a distancia que separa a selva da costa do Pacífico do 
Norte do Peru ou da bacía do Guayas é pequena. Esta deve ter 
sido a principal via de comunicac;ao e de comércio entre a costa e 
a bacía do Amazonas, desde os tempos mais recuados. Os nossos 
conhecimentos sobre esta zona crucial devem-se aos trabalhos do 
arqueólogo peruano Pedro Rojas Ponce. A estac;áo de Huayurco é 
muito interessante. Situa-se a ocidente da grande curv~ do Mara
nháo, na confluencia dos seus afluentes, o Chinchipe e o 1 abaco
nas. As escavac;óes de Rojas revelaram, pelo menos, urna estrati
grafía dupla. O nível superior de Huayurco forneceu urna varie
dade de ceramica tardía incluindo ceramica corrugada, seme
lhante a do complexo de Cumancaya, no Ucayali central. O estra
to inferior continha grandes quantidades de tac;as de pedra parti
das, fragmentos ceramicos e várias sepulturas, com urna quanti
dade impressionante de mobiliário funerário. Urna das sepultu
ras continha um colar de contas de conchas marinhas finamente 

As mais antigas culturas da floresta 

trabalhadas. Também apareceram trombetas de conchas mari
nhas, sob a forma de ofertas fúnebres. Associadas as sepulturas 
foram encontradas várias tac;as de pedra intactas, urnas com as 
superficies lisas polidas, outras com motivos em espiral excisos. 
Estes motivos excisos sao semelhantes aos do Shakimu inferior. 
O trabalho das tac;as de pedra era de primeira qualidade, e utili
zavam urna grande variedade de materiais líticos. Digno de notar 
é um pequeno vaso de ónix raiado, de paredes táo finas como que 
translúcidas, o que faz realc;ar os veios. Elevado número de vasos 
de pedra eram dotados de adornos. O mais notável representa a 
cabec;a de um araguato macho, no acto de gritar, e traduz grande 
domínio de técnica, assim como urna observac;áo cuidadosa do tema. 

A quantidade de tac;as de pedra fragmentadas e inacabadas 
recolhida em Huayurco prova que esta estac;áo era um importan
te centro de manufactura. Náo restam dúvidas de que os povos 
que habitavam Huayurco participavam num comércio activo 
com a costa do Peru, visto que f oram encontrados vasos seme
lhantes a estes em muitas estac;óes do Pré-Ceramico e do período 
inicial. Um estudo minucioso dos materiais líticos poderá vir a 
permitir-nos definir a área abrangida pela difusáo das tac;as de 
Huayurco. 

A cerámica do nível inferior da estac;áo de Huayurco permite 
datar esta ocupac;áo relativamente as sequencias dos planaltos vi
zinhos. Grande parte dela é loic;a negra polida, de um género di
fundido anterior e durante o horizonte de Chavín. O exemplo 
mais espectacular é urna graciosa garrafa que ficaria igualmente 
bem integrada quer em níveis chavíns de Huantar, quer de Ko
tosh ou de Kotosh Chavín, da estac;áo da hacia do Huánuco. Urna 
parte da cerámica do nível inferior apresenta um estilo diferen
ciado, com nervuras verticais de decorac;ao aplicada e ponteada, 
que se assemelha ao trabalho aplicado do Tutishcainyo superior. 

• 

Fotos 26, 27 

Foto 25 

Foto 23 

Foto 22 
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O EQUADOR 

Yasuní, o complexo ceramico mais antigo identificado por 
Evans e Meggers durante a sua missáo no rio Napo, data apenas 
de SO a. C. - 90 (SI-500). A ceramica respectiva está em péssimo 
estado, e perdeu grande parte da sua zona superficial. Reduzido 
número de fragmentos apresenta restos de incisóes curtas toscas 
por faixas, mas a quase totalidade das formas presentes em Yasu
ní náo parece ter afinidades próximas com a tradi~áo tutishcain
yo, e há nítidos vestígios de influencia barrancóide do Amazonas 
central. 

Mais para o Sul, na Montaña do Equador, foram recolhidas 
outras colec~óes, provavelmente mais antigas. Bushnell publicou 
fragmentos provenientes de Macás, onde se viam vasos carenados 
e urna garrafa de duplo gargalo e ponte, com fortes reminiscen
cias do Tutishcainyo superior. Hamer, no decurso dos seus tra
balhos etnográficos sobre os Jívaros, fez várias escava~óes experi
mentais, pondo a descoberto depósitos culturais profundos. A 
ceramica nunca foi estudada em pormenor, mas náo restam dúvi
das de que se encontram presentes vários componentes. Alguns 
dos fragmentos ostentam pinturas brilhantes por faixas, seme
lhantes as da fase chorrera da hacia do Guayas. Outros fragmentos 
apresentam formas e decora<;óes muito semelhantes as do Tutish
cainyo superior. Um terceiro grupo de fragmentos grandes e 
grosseiros, em geral da vari~dade enrugado, está relacionado com 
o complexo Cumancaya, no Ucayali central, que é posterior. 

AS MAIS DISTANTES RELA<;óES CUL TURAIS DAS CULTURAS PRIMITIVAS DA FLO
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Ao tratar as rela~óes distantes entre os complexos ceramicos, 
continuarei a partir do princípio que as provas de rela~óes histó
ricas mais fidedignas se encontram na existencia comum de um 
núcleo semelhante de formas de vasos. Tal como já acima afir-
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Fig. 16 - A distribui~ao 

dos complexos cerámicos 
antigos que apresentam um 
conjunto de formas de va
sos semelhanus ao do Tu
tishcai nyo inferior. 

mei, o conjunto total dos vasos feítos por um grupo pode pres
tar-nos grande número de esclarecimentos relativos a sua econo
mía básica. O conjunto de formas disponíveis está ainda íntima
mente relacionado com o cerimonial e a etiqueta de servir e con
sumir os alimentos. As maneiras básicas de preparar e servir as 
refei~óes e as formas dos vasos que elas exigem parecem ter per
durado por períodos mais longos do que os modos de tratamento 
da superficie e dos motivos decorativos. Esta afirma~áo é fácil de 
provar no que diz respeito aos Andes centrais, e é igualmente vá
lida para a tradi~áo do Tutishcainyo. 

Partindo do princípio de que os conjuntos de formas dos va
sos sao os mais importantes testemunhos de rela~óes históricas 
distantes (um ponto de vista nao partilhado por alguns antropólo
gos), considero muito significativas as semelhan~as entre os vasos 
utilizados nas refei~óes comuns a maior parte dos complexos ce
ramicos que ternos vindo a tratar. Todos incluem ta~as com fun
dos arredondados, bem acabadas e muitas vezes com urna expres
siva decora~áo, de paredes laterais acentuadamente cóncavas e 
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um angulo muito marcado na liga~ao lateral como fundo. É 
igualmente muito interessante o facto de a mais comum ou única 
forma de garrafa em muitos <lestes complexos pertencer ao tipo 
de duplo gargalo e ponte. 

Na zona norte da América do Sul existe um número elevado 
de complexos ceramicos, em que se destacam igualmente ta~as 
muito bem decoradas e acabadas, destinadas as refei~óes, com 
fundos arredondados, paredes cóncavas e carenas acentuadas nas 
liga~óes entre as duas zonas. Estas ta~as sao muito ..... comuns na 
Venezuela, nas planícies alagadas do Baixo Orenoco, na costa e 
até nas Antilhas. O conjunto básico de formas de vasos, assim 
como urna tendencia para a decora~áo pintada a vermelho e bran
co, sáo comuns a todos estes complexos, e náo restam dúvidas de 
que existe entre eles urna rela~áo histórica válida; a tradi~áo cera
mica que os une foi designada «saladóide», por Cruxente e Rou
se, de acordo com o nome do mais conhecido <lestes complexos, o 
de Saladero, no Baixo Orenoco. Saladero forneceu urna data~áo 
mínima de 1000 a. C. As formas de vasos carenados de Saladero 
náo apresentam rebordos labiais nem ao nível do fundo e, neste 
aspecto, aproximam-se mais do conjunto de formas mais simples 
da tradi~áo de Nazaratequi do que das formas mais trabalhadas 
da tradi~áo de Tutishcainyo. Nota-se um gosto acentuado por 
decora~óes nos bordos, nos materiais do saladóide das Antilhas, 
no complexo costeiro mais antigo, o río Guapo, e nos níveis mais 
baixos da esta~áo de Ronquín, na planície alagada do médio Ore
noco. Todos os tres complexos divergem do de Saladero neste 
ponto e assemelham-se a tradi\;áo de Tutishcainyo. O saladóide 
das Antilhas e de río Guapo apresenta incisóes finas cruzadas, 
dispostas em faixas, muito semelhantes as do Tutishcainyo infe
rior, tanto na técnica como no efeito decorativo; por outro lado, 
os desenhos espiralados, pintados ou incisos por faixas, típicas 
dos níveis inferiores da esta~áo de Ronquín, sao muito semelhan
tes aos motivos em espiral vulgares nas ta~as destinadas as refei
\;Óes do Tutishcainyo superior. 

As mais antigas culturas da floresta 

Dada a rede de vías aquáticas que liga as bacías do Amazonas 
e do Orenoco, nao posso acreditar que as semelhan~as culturais 
entre as culturas antigas da floresta tropical do Alto Amazonas e a 
tradi~áo saladóide da Venezuela sejam fortuitas. As provas forne
cidas pela ceramica levam a crer que todas estas tradi\;óes cerami
cas convergem para um único complexo ceramico, localizado 
num centro único, cerca de 1 500 a 1 000 anos antes dois exem
plos mais antigos conhecidos. A simplicidade comum ao comple
xo de Saladero e a tradi<;áo de Nazaratequi, por um lado, e o refi
namento muito semelhante do saladóide das Antilhas, de Río 
Guapo, do Ronquín inferior, e da tradi\;áo do Tutishcainyo, por 
outro, levam a pensar que existiram duas ondas migratórias em 
vez de urna só. Os portadores das tradi~óes de Saladero e de Na
zaratequi afastaram-se mais cedo do que os antepassados dos au
tores da cerámica mais refinada. 

A distribui~áo <lestes complexos numa zona que circunda 
toda a periferia da hacia do Alto Amazonas leva a conclusáo de 
que se <leve procurar o seu local de origem no Amazonas central, 
próximo da confluéncia do Alto Amazonas, do rio Negro e do 
Madeira. As provas dadas pela ceramica indicam um padrao de 
movimentos populacionais semelhante aquele que é sugerido 
pela distribui~áo dos ramos mais divergentes do araucano. Do 
maior interesse é o facto de se poder atribuir a cerámica saladóide 
das Antilhas, sem qualquer dúvida, aos povos que falam o proto
taino, as famílias nao maipurana-araucanas mais setentrionais, 
enquanto possuímos fortes motivos para acreditar que a tradi¡;áo 
de Nazaratequi correspondía a povos que falavam o proto
-amuesha. 

N áo f oram localizados no Baixo Amazonas quaisquer vestí
gios desta ceramica carenada, o que leva a pensar que náo havia, 
nessa época, migra<;óes ao longo do curso descendente do río. 
Embora se saiba boje que a cultura de Ananatuba é muito recua
da, a mais antiga do Marajó junto a desembocadura do Amazo
nas, é completamente distinta de qualquer dos complexos cerá-
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micos de que ternos vindo a tratar, e o uso de pequenas incisóes 
cruzadas, distribuídas por faixas em Ananatuba, nao se asseme
lha na técnica ou nos temas decorativos nem ao tulishcain}o ir!fe
rior nem ao rio Guapo. 

CAPÍTULO VI 

Os povos de tradi~ao barrancóide 
• -e suas migra~oes 

As cerámicas pertencentes a tradi\ao barrancóide tém urna 
distribui~ao notavelmen te vasta na América do Sul, e seguem urr.1 
padrao. estilístico tao característico que se tornam facilmente re
conhecíveis onde quer que sejam recolhidas. Foram as evidentes 
semelhan\as entre a ceramica de Hupa-iya, da hacia do Ucayali, e 
a de Los Barrancos, no Baixo Ore~oco, que me levaram pela 
primeira vez a pensar no problema dos movimentos populacio
nais das planícies tropicais da América do Sul. 

O BARRANCÓIDE SETENTRIONAL 

A tradi~ao barrancóide ou de ceramica modelada incisa foi 
identificada pela primeira vez na planície alagada do Baixo Ore
noco, e os exemplares desta cerámica, mais reproduzidos em ilus
tra~óes, estao ainda na Venezuela e na Guiana. Os primeiros 
povoadores agrícolas a fixarem-se na planície aluvial alagada do 
Baixo Orenoco foram os que faziam cerámica do estilo saladero, 
tratado no capítuulo anterior. Por vol ta de 70ú a 8úú a. C., a 
popula~ao de Saladero fora obrigada a deslocar-se por urna onda 
de imigrantes que manufacturavam urna cerámica de aspecto to
talmente diferente. Aparentemente, os recém-chegados eram 
mais numerosos que o povo de Saladero e tinham um padrao de 
fixa~ao diferente. Enquanto os restos do povo de Saladero se 
concentravam em montículos de reduzida extensao, os invasores, 
autores da cerámica do estilo barrancas, contém urna quantidade 
enorme de ceramica e grande parte dos vasos era decorada de 
forma muito sugestiva. A incisao larga praticada em superficies 
alisadas até ficarem polidas combinava com o aplicado e a mode
la~ao das paredes dos vasos em alto-relevo. O aplicado mais co-
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mum era o geométrico, mais precisamente saliencias arredonda
das, ou pequenas bolas destinadas a salientar certos pontos-chave 
de um desenho; mas a modela\ao e o aplicado, nao raro, combi
navam-se para darem ao conjunto urna efigie antropomórfica ou 
zoomórfica. 

Os motivos decorativos barrancas, quando nao procuram ser 
figurativos, sao relativamente simples, e consistem em linhas 
muito separadas, dispostas em curvas e espirais paralelas . É fre
quente a única decora~áo ser constituída por duas linhas parale
las, na zona superior de um largo rebordo labial, bastante seme
lhante aos rebordos dos vasos do Tutishcainyo inferior. Estas 
linhas paral~las muitas vezes sao interrompidas por pequenas 
bolas aplicadas nos eixos do vaso. As garrafas de duplo gargalo e 
ponte tem normalmente gargalos antropomórficos. 

As frigideiras usadas na confec\ áo de pao e farinha de man
dioca constituem urna parte importante do espólio ceramico, as
sim como fragmentos espessos de grandes urnas de fermenta\ao. 
As dimensoes e dura\áo dos povoados barrancas, assim como o 
trabalho estético da cecimica, atestam a existencia de urna base 
económica segura e de complexos padroes de orienta\ áo social e 
política, necessários para tornarem estáveis comunidades tao vas
tas. 

Urna vez fixados nas terras aluviais ricas do Baixo Orenoco, 
os povos barrancas continuaram a prosperar durante mais de 
1000 anos. O estilo ceramico evoluiu gradualmente, e as linhas 
incisas foram-se tornando cada vez menos espa\adas e os esque
mas decorativos mais complexos. Foi-se tornando mais frequente 
o uso de pequenas esferas aplicadas, com pontos centrais, e os 
rebordos labiais continuos e com decora\ao simples transforma
ram-se em orelhas assimétricas descontínuas com desenhos com
plicados . Esta fase tardía do contexto estilístico designa-se por 
«Los Barrancos». 

A ocu pa~áo do Baixo Oren oc o nao f oi de forma alguma o fim 
das aquisi~oes territoriais dos povos barrancóides. Já se tinham 
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Fig. 17 - Fragmentos pertencentes a tradi fao barrancóide e provenientes da Venezuela, da Guiana e da 
bacía do Amazonas; todos eles denuncíam a combinafao da técnica da motklagem com a da incisao de 
linha larga. Estilo barrancas, estafao de Saladero, Baixo Orenoco, Venezuela (a-b); esti lo los barrancos, 
esta fiio próxima de Barrancas, Baixo Orenoco, Venezuela (e-f);fase do Mabaruma inferior, Guíana do 
noroeste (c-d) ; estilo el palito, esta fao de E l Palito, costa da Venezuela (g-i); Santarém, foz dorio Tapa
jós, Baixo Amazonas (j-1); Oxiximiná, foz do rio Trombetas, Amazonas central (m -o) ; estaf<iO tk Man
gueira, río J apurá, bacía do Alto Amazonas (p ); estaf<iO de Mangueiras (possivelmente a mesma estaf<iO 
indicada como Mangueira), río Japurá, bacía do Alto Amazonas (q-s); Manacapuru, curso principal do 
Alto Amazonas (t);estaf<io de Mamiá, pertode Coarí,junto aocurso principal do Alto.A.mazanas (u-v) . 
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estabelecido colónias a partir dos povoados do Baüco Orenoco 
antes de o estilo dos Barrancas se ter transformado no estilo «los 
barrancos». Urna onda deslocou-se para leste, ao longo da costa da 
Guiana, vindo a constituir a fase mabaruma inferior do Nordeste 
da Guiana. Um povo que correspondia a um complexo ceramico 
derivado de Barrancas afastou-se para ocidente, na direc~áo da 
costa, em El Palito, onde se localizaram jazidas muito grandes, 
com largo conteúdo ceramico. El Palito conservou mais elemen
tos da complexidade de Barrancas do que o Mabaruma inferior, 
um estilo ceramico barrancóide deslocou-se para Trinidad. Este 
derivado mais tardio assemelha-se mais a Los Barrancos do que a 
barrancas. As vías de migra~áo e o padráo de distribui~ao dos 
novos barrancóides das Antilhas, da Venezuela e da Guiana pro
vam, com certas limita~óes, que eles foram os invasores que in
troduziram o maipurano-araucano nestas regióes. , 

E, portanto, claro que os povos barrancóides apareceram 
como invasores no Baixo Orenoco e que a sua tradi~áo cultural 
náo se processou aí. Barrancas é o estilo mais antigo dentro do 
ramo setentrional da tradi~áo barrancóide e é o antepassado de 
todas as outras, localizadas na Venezuela, nas Guianas e nas Anti
lhas. A fim de determinarmos quando é que a invasáo dos Bar
rancas penetrou no Baixo Orenoco, e de que tradi~áo ceramica 
ela derivou, <levemos procurar complexos específicamente seme
lhantes ao dos Barrancas, e nao complexos que apresentem analo
gias de carácter geral com os componentes mais modernos da 
tradi~ao barrancóide. 

N áo restam dúvidas de que a costa da Guiana e as Antilhas 
podem ser imediatamente eliminadas. Parece-me igualmente 
improvável a hipótese de urna deriva\áO vinda do Ocidente, quer 
ao longo da costa canuba, quer ao longo dos Andes venezuelanos. 
Devemos lembrar-nos de que náo é praticamente possível ter-se 
verificado a migra\áo de um povo com características agrícolas e 
portador de ceramica ao longo da cos ta caraíba da Venezuela, vis
to que, nessa época, a costa da Venezuela continuava a ser ocupa-

Os povos de tradi~ao barrancóide 

da por povos dotados de urna economia arcaica e sem ceramica. 
Visto que excluímos o Norte, o Leste, e o Oeste, como poss¡

veis fontes do povo de Barrancas , <levemos orientar-nos para o 
Sul e concluir que os portadores do estilo barranca desceram o 
Orenoco e tiveram as suas mais remotas origens no Alto Ore1,o
co, no rio ~egro ou na hacia do Amazonas. 

Por volta de 2000 a. C., surgiu no Ucayali central um novo 
grupo populacional que obrigou os anteriores habitantes a deslo
carem-se. Estes invasores traziam consigo um estilo ceramico bar
rancóide, que recebeu a designa~ao de «hupa-iya». Nao restam 
dúvidas de que o povo hupa-iya foi invasor, visto que o seu estilo 
ceramico nao apresenta quaisquer características de continuidade 
com o estilo ceramico anterior, o Shakimu superior. Há urna 
nova linha de formas de vasos. Os motivos e a organiza\ áo dos 
espa\OS decorativos Sao completamente diferentes. 

A invasao hupa-iya veio de jusante e, em última análise, do 
Amazonas central. Conhecemos suficientemente bem os planal
tos do Peru, do Equador e da Colómbia para os excluirmos do 
número dos possíveis centros de forma\ao de um estilo barran
cóide. Ainda que várias centenas de anos depois, a chegada do 
povo hupa-iya ao Ucayali central é um fenómeno demográfico 
identico aquele que for\OU O pOVO barrancas a deslocar-Se para O 

Orenoco inferior. 
As características barrancóides do complexo de Hupa-iya po

dem ser resumidas em poucas palavras. As formas mais comuns 
sao as ta~as hemisféricas ou levemente carenadas, com faces exter
nas convexas, bem equilibradas. Geralmente, estes vasos sao dota
dos de largas pegas horizontais imediatamente abaixo do bordo. 
As pegas sao decoradas na f ace superior, com um combinado de 
incisáo e esferas aplicadas, e assemelham-se muito as pegas de Los 
Barrancos, ainda que os exemplares de Hupa-iya sejam menos 

u 

O HUPA-IYA 

Fig. 18, a-d 

Fig. 18, b 
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Fig. 18 - Formas de vasos e decora~ao incisa larga, típicas do complexo de Hupa
-i)U . 

rebuscados. O espa~o decorado ocupa a parte inferior da ta~a e é 
delimitado por urna linha horizontal a cerca de dois centímetros 
abaixo do rebordo. 

Os puvos de tradifao barrancóide 

A incisáo larga de Hupa-iya dispóe-se em desenhos espirala
dos simples, típicos dos outros complexos barrancóides. As asas 
em al~a , verticais e decoradas, frequentes em Hupa-iya, sáo tam
bém urna característica invariável dos complexos barrancóides, a 
partir do período de Barrancas. A evolu~áo das formas dos vasos 
até atingirem tipos zoomórficos, o uso de faixas de aplicado para 
indicar os membros de aves e outros animais, assim como a fixa
~ao de adornos zoomórficos nos bordos das ta~as, tudo isto está 
presente em Hupa-iya, e nao é de modo nenhum raro. Ñlais de 
SO º/o da ceramica de Hupa-iya apresentava algum tipo de decora
~iio incisa, modelada ou excisa. 

A frequencia do vaso reservatório leva a pensar que a man
dioca ácida era urna das maiores culturas e que era trabalhada 
para se obter dela o páo e a farinha. Uns pratos circulares de pe
quenas ou médias dimensóes parecem ter servido de comals. 

Possuímos poucas informa~óes relativas a extensáo, distri
bui~áo física e densidade populacional das cidades dos povos 
mais antigos da flores ta tropical, junto ao Ucayali central, visto 
que os níveis que chegaram até nós sofreram urna erosáo que os 
reduziu apenas a frac~óes da sua extensáo original. Dispomos de 
mais informa~óes para as ocupa~óes de Hupa-iya. Na esta~áo de 
Hupa-Íya, UCA-2, foi localizada urna camada constituída por 
densos estratos, numa extensáo de 600 m ao longo da escarpa, e 
que atinge muitas vezes urna profundidade de 7(J cm. Calculou
-se, tomando como termo de compara~ao urna comunidade sipi
bo moderna que cobre parte da mesma área e o volume do estra to 
que ela está a produzir , que o nível hupa-iya corresponde a urna 
comunidade com 500 a 1000 pessoas por um período de duzentos 
anos. 

Embora náo disponhamos de plantas de casas, podemos pro
nunciar-nos sobre a arquitectura hupa-iya. O enorme volume de 
adobo característico dos níevis de tradi~áo tutishcainyo nao se 
verifica nas esta~óes hupa-iya. A sua ausencia leva a pensar que 
se passaram a adaptar casas sem paredes e térreas, bastante sen1e-
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Foto 29 

Foto 59 

lhantes as habita~óes dos Sipibos modernos. 
Apareceram pela primeira vez grandes quantidades de cos

soiros ceramicos muito bem executados. Estes objectos consti
tuem os exemplos mais completos dos motivos hupa-iya, e de
nunciam a existencia de urna indústria textil florescente. Parece 
provável que grande parte do tecido de algodáo produzido fosse 
usado como protec~áo contra os mosquitos, quer sob a forma de 
rede mosquiteira, quer de ornamento exterior grosso e malha 
aberta, a cushma, que é essencialmente urna rede de mosquitos 
transportável. A abundancia de cossoiros leva-nos a concluir que . 
as cushmas e possivelmente até as redes de mosquitos fixas apare-
cem pela primeira vez junto ao Ucayali central, permitindo que 
se adoptassem casas abertas, mais confortáveis e mais salubres. 

A ocupa~áo hupa-iya no Ucayali central, próspera e densa, 
terminou bruscamente com a invasáo do povo portador da cera
mica de estilo yarinacocha. Duvida-se que os contactos entre as 
duas etnias tenham sido amigáveis. Por volta de ló(J d . C . os 
povos barrancóides foram eliminados no Ucayali central. 

OS ESTILOS BARRANCÓIDES DO AMAZONAS CENTRAL 
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As circunstancias que envolvem a migra~áo de Barrancas 
para o Banco Orenoco e a migra~áo de Hupa-iya para o Ucayali 
central levam·a crer que ambas tiveram a sua origem na hacia do 
Amazonas central, e é nessa zona que <levemos procurar os ante
cedentes do estilo barrancóide. Até a data, náo se conhecem 
quaisquer estilos datados com seguran~a de urna época suficien
temente recuada, para poderem ser considerados como fontes do 
estilo barrancas, mas existem outros com notórias afinidades bar
rancóides, no Amazonas central, e o recente estudo de Hilben. 
forneceu cronología para alguns deles. 

A esta~áo de Jauari, na planície alagada do Baixo Amazonas, 
é conhecida através de um pequeno conjunto de fragmentos. Há 
adornos e pegas decoradas muito semelhantes as de Hupa-iya e as 
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formas dos vasos de Jauari parecem ser basicamente de tipo bar
rancóide. 

Muitas esta~óes situadas perto da foz do río T apajós e onde se 
tem recolhido abundante ceramica proto-histórica do estilo de 
Santarém, tem também fornecido, mas em menor número, 
exemplares de um estilo muito diferente e que deve ser anterior. 
A ceramica mais antiga apresen ta adornos de rebordo virados para 
o interior, incisóes largas separadas por grandes espa~os e moti
vos simples em espiral, todos eles nítidamente barrancóides. 

Perto do curso do rio, acima de Santarém, a volta da desem
bocadura do Trombetas e do Jamundá, existe outro conjunto de 
esta~óes extensas e profundas, que forneceram grandes quantida
des de um estilo muito diferenciado, que se designa por «kondu
ri». Em algumas das esta~óes onde se recolheu ceramica de estilo 
konduri, também se acha em menor quantidade um segundo es
tilo, estilo globular, que, pelo seu modelado, pela sua decora~áo 
aplicada e pelos seus motivos espiralados incisos é típicamente 
barrancóide. 

Tem-se recolhido cerámica do estilo itacoatiara em numero
sas esta~óes junto ao rio, desde Itacoatiara até Manaus. Tal como 
Hilbert afirmou, trata-se de um conjunto de ceramica bastante 
heterogéneo, contendo exemplares nítidamente muito tardíos. 
Contudo, grande parte do material de ltacoatiara apresenta ador
nos barrancóides clássicos, formas de vasos e espiraladas barran
cóides, embora com urna cobertura de incisóes pequenas, de um 
estilo distinto. As duas análises de Cl4 feítas aos materiais de Ita
coatiara sáo concordantes com as nítidas afinidades barrancóides 
deste estilo, visto que correspondem a 95 a. C. + 150 e 86 d. C. 
+ 58 (P-372). 

A zona situada a volta de Manacapurú , no Alto Amazonas, 
pouco acima de Manaus, fomeceu vários estilos de cerámica. Os 
materiais policromos de Guarita seráo tratados mais tarde, mas 
outros exemplares apresentam rebordos labiais incisos e comple
xos adornos de configura~áo barrancóide. As escava~óes estrati-

Fig. 17, H 

Fig. 17, m-o 
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Fig. 17, p-s 

gráficas de Hilbert, realizadas na esta<;ao de Manacapurú de
monstraram que as pe<;as com características mais especificamen
te barrancóides sao recolhidas nas camadas inferiores. As cama
das superiores estáo datadas de 425 d. C. + 58 (P-406). 

A esta<;áo de Mangueiras, no rio Japurá, forneceu grandes 
quantidades de ceramica de um estilo conhecido pela designa<;áo 
de japurá. A decora<;áo modelada incisa de algumas ta<;as é tipica- · 
mente barrancóide, mas tal como observaremos em capítulo pos
terior a decora<;áo pintada já se insere na evolu<;áo que conduz a 
tradi<;áo policroma. A data de 635 d. C. ± 59 (P-588) adapta-se 
muito bem a situa<;áo de transÍ<;áo que o estilo ocupa entre a tra
di<;áo barrancóide e a policroma. 

A larga zona abrangida pela distribui<;áo dos estilos barran
cóides ao longo de todo o Amazonas e do Orenoco realizou-se 
através dorio Negro e do canal de Casiquiare. A ceramica seme.
lhante a de Barrancas, recolhida na esta<;áo de Cotua, junto ao 
Alto Orenoco, é urna prova de que esta via foi utilizada . 

NARANJAL E OS CAMPAS MODERNOS 
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O súbito desaparecimento das comunidades hupas-iyas da 
hacia do Ucayali central póe a questáo do destino desse povo táo 
numeroso. Os nossos conhecimentos sobre as sequencias arqueo
lógicas do Alto Pachitea e do vale de Huallaga sao suficientemente 
exaustivos para que possamos excluir essas duas regióes do nú
mero daquelas que poderiam ter constituído o refúgio a que o 
povo hupa-iya se tivesse acolhido. Se o povo hupa-iya tivesse su
bido o curso principal do Ucayali, durante a sua retirada, poderia 
ter atingido os vales do Baixo Urubamba, do Baixo Apurimac, ou 
no Chanchamayo, a fértil hacia drenada pelo Perené. ~ ada sabe
mos acerca da arqueologia das duas primeiras regióes, mas já se 
fez alguma prospec<;ao no Chanchamayo. Identificaram-se, na 
regiáo a volta das cidades de San Ramón e La Merced, dois com
plexos cerámicos diferentes. Um deles, caracterizado por urna 
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Fig. 19 - Formas de vasos e incisao larga, típicas 
do complexo naranjal. 

loi<;a muito rude e desengordurada com areia grossa, foi . encon
trado em esta<;óes situadas muito acima do nível do vale. O outro 
grupo de ceramica é proveniente dos depósitos aluviais férteis 
imediatamente acima do rio. 

A esta<;ao de Naranjal, PER-7, cobre urna área de cerca de 
700 m de comprimento por 400 m de largura e toda ela está jun
cada de fragmentos cerámicos .. 

A maior parte da cerámica é lisa; alguns fragmentos apresen
tam o tipo de superficies lisas esgrafitadas ou enrugadas, que sáo 
características do complexo cumancaya. O tipo de decora<;áo 
mais frequente era urna incisáo larga, irregular, com urna distri
bui<;ao de motivos semelhantes a de Hupa-iya. Existe alguma 
decora<;ao aplicada sob a forma de faixas e esferazinhas. Em ge
ral, os vasos decorados sáo ta<;as hemisféricas, enquanto que a 
forma do vaso reservatório é típica da loi<;a utilitária. 

Podemos afirmar, até certo ponto, que as cerámicas de Na
ranjal sáo produtos dos Campas históricos. Na época dos primei
ros contactos com os Espanhóis, a hacia de Chanchamayo era 
ocupada por este numeroso e difundido grupo étnico. No século 

Fig. 19 a-b 
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XVII, as populosas comunidades campas encontravam-se estabe
lecidas a volta de urna cadeia de missoes franciscanas. Nos inícios 
do século XVIII, os Campas revoltaram-se e, reunidos em torno de 
um chef e messianico, J uán Santos Atahualpa, expulsaram total
mente os Espanhóis de Chanchamayo. Os Campas continuaram a 
ocupar Chanchamayo até que, por volta de 1870, os colonos pe
ruanos come~aram a faze-los recuar na direc~áo das colinas, e 
voltaram a apoderar-se desta rica zona agrícola. A ceramica de 
Naranjal constituí, de longe, o estilo ceramico mais comum no 
Chanchamayo e a esta~áo epónima PER-7 foi provavelmente em 
dada altura o ponto onde se situava a missáo franciscana. A cultu
ra naranjal é caraterizada por machados de pedra em forma de 1 
com gumes inclinados, forma típica de outras zonas dominadas 
recentemente pelos Campas. 

A decora~áo incisa de Naranjal leva a pensar que o estilo que 
medeia entre os séculos XV e XVII derivou rurectamente do de 
Hupa-iya, durante 1500 anos de simplifica~áo gradual. Tudo 
quanto ternos vindo a expor corrobora a hipótese segundo a qual 
foram os antepassados dos Campas modernos que trouxeram a 
cultura barrancóide de Hupa-iya para a hacia do Ucayali. Tal 
como sucedía em rela~áo ao Orenoco, os candidatos mais logica
mente responsáveis pelo estilo barrancóide foram os Maipura
nas-Araucanos, visto que o campa é urna língua típicamente mai
purana. 

A BOLÍVIA ORIENTAL E O ALTO XINGU 
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Náo é provável que qualquer dos grupos cerámicos prove
nientes da planície da Bolívia até boje conhecidos date de antes 
de 600 ou 700 d. C. Os dois complexos mais antigos, o que fci 
recolhido na esta~áo de Chimay, junto do rio Bení, e o que pro
vém do estrato inferior do monte Velarde, junto ao rio Mamoré, 
tém em comum um certo número de características, que levam a 
pensar que sao aparentados entre si e que derivam ambos, em úl-
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Fig. 20 - Farmas de vaso e decorafiio 
pintada, pertencentes ao complexo de 
monte Velarde inferior, lhanos de Mojos, 
planíáe da Bolívia. 

tima instancia, da tradi~áo barrancóide. 
Chimay foi urna grande cidade, que deixou urna camada de 

ocupa~áo continua, com 20 cm de espessura e urna extensao de 
300 m, ao longo da margem do rio. Esta camada está hoje soterra
da a um metro de terra aluvial estéril, que se acumulou durante 
cerca de 1200 anos, isto é, desde que a cidade f ci abandonada. 
Estes depósitos estéreis fomecem urna clara indica~áo da rápida 
concentra~áo das terras baixas orientais da Bolívia e explicam cla
ramente a nossa ignorancia das esta~oes realmente antigas. A es
ta~áo de Chimay foi apenas posta a descoberto junto a margem do . 
no. 

A modela~áo e a incisáo sáo as únicas formas de ornamenta-
1$áO da cerámica chimay e, muitas vezes, revestem a forma de 
adornos virados para o interior, representando animais. A utiliza-· 
~áo de esferazinhas aplicadas é o elemento que sugere com maior 
acuidade urna ascendencia barrancóide para este estilo. As f or
mas dos vasos sao semelhantes as dos estiloo barrancóides tar
díos, mas tém a particularidade de possuírem quatro pequenos 
pés, característica que nao se conhece em qualquer outro dos 
estilos barrancóides. 

Nas suas primeiras escava~ües na mamoa Velarde, Nordens
kiold demonstrou a existencia de dois níveis distintos e sobrepos
tos com conteúdos culturais diferentes. O complexo proveniente 
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Fig. 21 - Fragmentos pertencentes a mamoa ve~rde inferior, e que apresentam as duas principais tradi:. 
fOeS de decoraftio: a pintura e o modelado inciso, esta última geralmente rob a forma de adornos virados 
para o interior; (i) representa um piltio em argila cozida. 
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do nível inferior, geralmente designado por «Velarde inferior», 
apresenta um vasto conjunto de formas de vasos, algumas das 
quais lembram especialmente o barrancóide. O Velarde inferior 
tem em comum com o Chimay os suportes tetrápodes e adornos 
virados para o interior, antropomórficos e zoomórficos, modela
dos e incisos, mas, além destas características, possui urna vasta 
gama de pintura bicromática ou policroma. 

Os recortes das abas e os adornos modelados incisos poderiam 
perfeitamente derivar de protótipos barrancóides, mas o estilo 
pintado é um nítido descendente de modelos originários das en
costas orientais dos Andes. Sabemos hoje que se formou nas en
costas dos Andes bolivianos, muito antes da difusáo do estilo tia
huanaco, urna tradi~áo cerámica em que se destacam os motivos 
em. espiral. Os desenhos pintados do Velarde inferior estáo rela
cionados com o estilo yampara, que se fundiu com os motivos 
tiahuanacos, em Misque. As fontes andinas da parte nao barran
cóide do es.tilo velarde inferior pressupóem a data~áo próxima de 
600-700 d . c. 

Os afluentes do Alto Xingu (que correm no planalto brasi
leiro) irrigam urna pequena urna zona de boa terra aluvial, onde 
vivem alguns grupos da cultura da floresta tropical, que até 
época recente pouco se tinham alterado pelo contacto com a civi
liza~áo ocidental. Ainda que falem línguas diferentes, uns maipu
rano, outros tupi, outros caraíbo, outros ainda um idioma prova
velmente relacionado com o ge, estas pequenas tribos tem urna 
cultura material comum e cruzam entre si . O tipo de comércio 
interaldeias e de especializa~áo artesanal, tao característico da 
cultura da floresta tropical, encontra-se aqui plenamente de
senvolvido, e sao os povos que falam maipurano quem manufac
tura a ceramica. Muito característicos desta cerámica maipurana 
moderna sao uns grandes vasos atarracados ou vaso reservatório, 
e ta~as em forma de efigies animais, cujas cabe~as sáo adornos vi
rados para o interior e em modelado inciso. A natureza do estilo 
cerámico moderno do Alto Xingu, trazido para es ta zona pelos 

Fig. 20 d, e 

Fig. 21 b, e 

Fig. 21 f-h 

Fig. 21 a-d 
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Fig. 22 
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Fig. 22 - Distríbu~áo das estafOeS que forneceram cerámica nilidamente pertencente 
a tradif<iO barrancóide. 

povos de idioma maipurano, indica que a sua origem remota foi a 
tradi~ao barrancóide do Amazonas central. 

A distribui~áo de estilos ceramicos de nítida tradi~áo barran
cóide é vasta. A cronologia e distribui~áo destes estilos indicam 
que sao originários do Amazonas central, ou talvez da rede de 
vías fluviais que liga o rio Negro com o río Orenoco; a sua difusáo 
deu-se, sobretudo, durante o primeiro milénio a. C. Os elemen
tos linguísticos provam que as línguas maipuranas, do grupo 
araucano, irradiaram desta área na mesma época. Tanto na Vene
zuela como no Peru oriental, existem provas suficientemente 
seguras de que os estilos barrancóides foram introduzidos por 
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invasóes de povos de idioma maipurano, e que a maior parte dos · 
grupos de colonos que falavam esta língua era portadora de esti
los cerámicos de tradi~áo barrancóide. Mesmo que esta hipótese 
seja verdadeira, nao devemos esperar que todos os grupos de lín
gua maipurana ainda fizessem cerámica de estilo barrancóide, na 
época dos primeiros contactos com os Espanhóis. Nos dois milé
nios que se seguiram a expansáo dos Maipuranos, muitos grupos 
teriam adoptado os estilos dos seus vizinhos, ou entáo modificado 
de tal forma o seu próprio estilo que os seus antecedentes barran
cóides já nao fossem visíveis. 
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Sáo poucas as informai;óes que possuímos relativamente aos 
povos ca~adores recolectores que ocupavam a hacia do Amazonas 
antes da expansáo dos agricultores da floresta tropical. As densas 
florestas desta zona nao sao favoráveis aos povos de tendencias 
cinegéticas. As primeiras ondas expansionistas dos povos da flo
resta tropical podem perfeitamente ter encontrado pouca resis
tencia por parte dos pequenos grupos dispersos que viviam nesta 
regiáo; frequentemente, eles instalavam-se em terra anteriormen
te desahitada. 

Mesmo as ondas mais tardías da expansáo da cultura da flo
resta tropical, representada, por exemplo, pela tradi~áo tutish
cainyo na hacia do Ucayali e pela tradi~áo harrancóide no Oreno
co, conseguiam arrastar os anteriores ocupantes das terras alu
viais férteis para além dos centros das pressóes populacionais e 
para terras jamais habitadas por agricultores. Os povos saladói
des do Orenoco foram empurrados, numa primeira fase, para a 
costa da Venezuela e, mais tarde, para as Antilhas. Os povos de 
tradi~áo nazaratequi foram ohrigados a subir o Pachitea e, em 
seguida, a fixar-se nas boas terras agrícolas dos sopés dos Andes . 
Se o Alto Pachitea pode ser tomado como exemplo de um trecho 
típico dos sopés andinos, concluiremos que estas regióes já eram 
intensamente ocupadas cerca do ano 1000 a. C. No início da nos
sa era as terras agrícolas mais favoráveis da hacia do Amazonas já 
eram todas cultivadas. 

A medida que continuavam a fazer-se sentir novas pressóes 
populacionais no Amazonas central, e estando as mais imediatas 
válvulas de segurani;a já completamente esgotadas, tornaram-se 
necessárias novas desloca~óes de povos, para extensas e velhas 
terras aluviais, relativamente estéreis, afastadas dos ríos princi-
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pais. A produtividade agrícola era aquí muito menor. A pesca era 
escassa; a necessidade da prática da ca~a para compensar as defi
ciencias proteicas da alimentai;áo de raízes amiláceas implicava 
povoamentos mais reduzidos, mais dispersos e mais móveis. Es
tudos aprofundados sobre os grupos que habitam esta zona, nos 
nossos dias, demonstram que é o rápido esgotamento dos cinegé
ticos, e náo o depauperamento dos solos, que os obriga a adop~áo 
de um tipo de vida seminómada. 

Os grupos arrastados, ainda que temporariamente, para os 
planaltos dos velhos aluviais, deviam perder os aspectos mais 
complexos da sua vida social e religiosa, e disporiam de muito 
menos tempo para se entregar a decora~óes nao funcionais de ce
ramica. A medida que crescia a 1uta para manter ou recuperar as 
zonas limitadas de planície alagada, a arte de guerra aberta torna
va-se a condii;áo normal entre as sociedades vizinhas. 1 anto os 
dos planaltos como os das planícies alagadas, despendiam muito 
tempo e energía com a guerra. A luta náo se resolvía sempre a 
favor de um dos grupos, visto que os povos da floresta, mais mó
veis, podiam manter urna luta de guerrilhas permanente contra 
os seus inimigos sedentários, e podiam retirar-se para a selva 
quase ilimitada se fossem perseguidos pelos seus opositores, mais 
numerosos e mais hem organizados. Várias das culturas conheci
das do Ucayali central e do Alto Pachitea parecem denunciar os 
efeitos desgastantes de deslocai;óes periódicas e de um estado de 
guerra contínuo e insolúvel. 

Os povos hupa-iya do Ucayali central fo~am desalojados por 
um grupo que fazia ceramica do estilo chamado Yarinacocha. A 
maior comunidade yarinacocha que se conhece é a colina José, 
UCA-34, onde urna área com 175 m de diametro, pelo menos, es
tá coberta por urna capa contínua de níveis yarinacocha, que che
gam a ter 30 cm de profundidade. Os vestígios yarinacocha so-

Y ARINACOCHA 
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Fig. 23 - Vasos típicos do complexo yarinacocha. É típica uma cobertura alaranjada 
sobre superficies mal alisadas e irregulares. A forma de comal representada em (i) ain
da hoje é utilizada na regiao <kJs Vaupes, da Cowmbia oriental. 

brepoem-se a urna fina camada com vestígios de ocupa<;ao hupa
-iya, a qual, por sua vez, recobre a rica camada, cujo espólio cerá
mico permitiu a defini<;ao do Shakimu inferior (ver p.100). Existe 
urna data<;ao de 90 d. C. + 110 (N-313) respeitante a ocupa~áo 
yarinacocha desta esta<;ao. 

Comparados com o virtuosismo artístico e o domínio técnico 
da ceramica hupa-iya, os vasos yarinacocha representam um 
enorme retrocesso. A cerámica é espessa, e a pasta desengordura
da com fragmentos grosseiros de vasos moídos. A camada fina de 
argila diluída aplicada sobre a superficie, com o auxilio de um 
trapo molhado, nao consegue camuflar as muitas irregularidades 
que se conservam a superficie dos vasos. Muitos vasos distorci
dos e assimétricos, assim como rebordos cujo perfil se modifica 
numa zona do vaso relativamente a outra, provam que os vasos 
yarinacocha eram executados com pouco cuidado e orgulho e 
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que as regras de execu~ao eram frouxas. Algumas das formas que 
foi possível apurar lembram as do Shakimu superior, mas en
quanto aquela ceramica era cuidadosamente engobada, muito 
polida e decorada de forma muito bela, nenhum desses requintes 
sobreviven nas formas yarinacocha correspondentes. A monoto
nia utilitária <leste estilo apenas é quebrada por raros exemplos de 
engobo vermelho sobre toda a superficie e por alguns fragmentos 
que apresentam ligeiros vestígios de desenhos pintados a verme
lho e branco ou a negro, vermelho e branco. 

As grandes frigideiras de barro, comas paredes elevadas, sao 
urna forma totalmente nova na bacía do Ucayali central e de
monstram a importancia da mandioca ácida. 

Dadas as vastas zonas completamente inexploradas existentes 
ainda na hacia do Alto Amazonas, nao podemos excluir a hipóte
se de que o complexo yarinacocha represente urna invasao de 
povos proveniente de urna regiao situada fora da hacia do Ucayali 
central. Parece-me mais provável que este povo seja constituído 
pelos descendentes culturalmente degenerados do povo do Sha
kimu superior, e que tenham sido expulsos da planície alagada 
pelos invasores hupa-iyas. Urna deporta~ao de duzentos ou tre
zentos anos para os planaltos de depósito aluvial antigo seria urna 
justifica<;ao satisfatória para a total degrada~ao da tecnología ce
rámica e do estilo artístico de luta, da planície alagada, expulsan
do os seus inimigos, mas nao teria sido capaz de operar um renas
cimento imediato da arte cerámica. 

Os povos de cultura yarinacocha nao puderam permanecer 
na sua zona de planície alagada dorio Ucayali senao durante al
gumas centenas de anos. Por volta de 400-500 d. C., fá substituí
do por outro grupo étnico, portador de um complexo cerámico 
diferente, mas igualmente incaracterístico, o Pacacocha. 

O povo pacacocha dominou a hacia do Ucayali central duran-

Fig. 23, i 

PACACOCHA 
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Fig. 24 - Vasos rfpicos do complexo paca cocha . • 4s únicas tentativas de decorafiio sao 
adornos modelados de forma muilo curiosa e um ligeiro engobo vermelho sobre toda a 
superficie. As grandes urnas de fermentafiio (e) eram igualmente utilizadas para inu
mafiio secundária. 

te cerca de 400 anos e, no decurso <leste espa~o de tempo, a sua 
tradi~áo cerámica sofreu urna evolu~ao que se dividiu em trés 
fases: pacacocha, cashibocaño e nueva-esperanza. As formas dos 
vasos de Pacacocha sao simples, predominando as ta~as globula-

o Scm 

Fig. 25 - Os adornes virados para o inlerior, representando cabefas de morcego, sao a 
caraclerística mais original do complexo nueva-esperanza. 

res. A cerámica é mal cozida e as paredes nao sao bem alisadas. 
Algumas pe~as apresentam urna cobertura total de engobo ver
melho, mas náo existem outros tipos de arranjo decorativo das 
superficies. A única ornamenta~ao que se regista além desta sao 
adornos virados para o interior, tao estilizados e executados com 
tanta rudeza que nao é possível identificar' o tipo de animal que se 
pretendia representar. As frigideiras de paredes baixas indicam 
que a mandioca ácida continuava a ser a principal cultura. Torna
ram-se frequentes nesta época uns suportes para vasos, em cerá
mica, como corpo cilíndrico mais largo nos extremos, que ainda 
boje sao utilizados na hacia do Ucayali . Eram comuns as grandes 
urnas de fermenta~ao, igualmente utilizadas para a inuma~ao de 
ossadas humanas. 

O complexo cashibocaño difere do de Pacacocha, sobretudo 
nas formas dos bordos e no uso relativamente frequente de urna 
fiada única de enrugamentos praticados com o polegar, imediata
mente abaixo do bordo. 

O complexo nueva-esperanza é conhecido através de urna 
única esta~áo , situada a noroeste de Yarinacocha. A cerámica 
tende a ser mais delgada e mais bem executada que a de Pacaco
cha. Os adornos continuam a ser frequentes, sendo muito caracte
rísticas urnas cabe~as de morcego, facilmente reconhecíveis. A 
cerámica esgrafitada e os vasos totalmente corrugados sao agora 
feitos com cerra frequéncia e parecem ter sido divulgados pelo 

Fig. 24 

Fig. 24, d 

Fig. 24, f 

Foto 68 

Fig. 24 , e 

Fig. 25 
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Fig. 26- Vasos típicos do complexo enoqui. O comal (b) foi seguramenle utilizado no 
lratamento da mandioca ácida, enquanto a forma (e) era usada, provavelmente, para 
torrar graos de milho. 

Povos deslocados 

povo cumancaya, que já entáo ocupava a parte sul da hacia do 
Ucayali central. 

Os vesúgios deixados pela aldeia de Nueva Esperanza espa
lham-se por urna área circular de mais de 100 m de diámetro. A 
zona central do círculo apresenta urna camada de ocupa~áo muito 
delgada, ao passo que o nível periférico tem urna profundidade 
considerável. Este padrao de distribui~áo do espólio pode ser 
resultado da existencia de urna grande casa comunitária única, 
rodeada por um terreiro cuidadosamente tratado ou, o que é mais 
provável, da existéncia de várias casas de família, mais pequenas, 
alinhadas circularmente, e dando para o terreiro deso
cupado. Este último plano urbanístico, típico das tribos do Alto 
Xingu, dos ges recentes e dos Bororos, constituiu sempre um 
modelo que permite a leitura da estrutura social da comunidade. 
Cita-se a data de 770 d. C. + 105 (N-312) para a comunidade de 
Nueva Esperanza. 

Os habitantes de Nueva Esperanza foram, por fim, de~aloja
dos pelos povos cumancayas, que se deslocavam para o Sul. Des
conhece-se o seu destino, assim como as suas rela~óes comas tri
bos boje existentes. 

OS ENOQUIS E OS AMUESHAS MODERNOS 

Já anteriormente tratámos da longa e próspera ocupa~ao na
zaratequi, no Alto Pachitea. Aquele domínio foi temporariamen
te extinto pela invasáo dos povos naneinis, cerca do ano 650 d. C. 
Como a cerámica naneini é muito semelhante a de Cumancaya, 
julga-se que a incursao dos Naneinis correspondeu a um ramo da 
onda de povos de língua panoana que atingiu toda a hacia do 
Ucayali, nesta época. O domínio naneini do Alto Pachitea foi de 
curta dura~áo , e a maioria das esta~óes desta regiáo apresentam 
um nível posterior, constituído pelos vesúgios deixados pelos 
povos do complexo enoqui. Poucas dúvidas restam de que o povo 
enoqui era um descendente do nazaratequi. Grande parte dos 
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Fig. 26, a, e 

Fig. 26, a, e 

Fig. 26 , b 
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tipos principais de formas de vasos conservam-se ainda, conti
nuando igualmente o hábito de usar engobos tanto negros como 
vermelhos. Os vasos carenados sao típicamente engobados a ne
gro no fundo e a vermelho nas paredes laterais. A decora<;ao inci
sa tornou-se rara e de execu<;ao pobre; é usada com maior fre
quencia urna outra forma de ornamenta<;ao, que consiste em de
pressoes simples ao longo do angulo central dos vasos carenados. 
As frigideiras de mandioca sao frequentes e urna ta~a larga, coín a 
parte superior das paredes laterais levemente reentrante, servia 
provavelmente para torrar milho, o que constituí um indício da 
importancia crescente daquela cultura. 

Embora o complexo enoqui constitua um derivado da tradi
~ao nazaratequi, a decora~ao é muito mais primitiva. Segundo 
parece, a invasao dos povos de língua panoana exerceu urna ac~ao 
destruid ora permanente sobre as sociedades do Alto Pachi tea. O 
facto de o complexo enoqui ser o mais difundido, e também o 
mais tardio da área ocupada até há pouco pelos Amueshas, per
mite atribuir os níveis enoquis aos amueshas proto-históricos ou 
históricos. É importante termos presente, ao tratarmos dos movi
mentos populacionais antigos do Alto Amazonas, a continuidade 
da tradi<;ao nazaratequi até aos modernos amueshas. 

CAPÍTULO VIII 

Outras invasoes da hacia do U cayali 

Durante os finais dos tempos pré-históricos, a hacia do Uca
yali central foi submergida por novas ondas migratórias. A pri
meira veio provavelmente do Sol e trouxe consigo a tradi<;ao ce
ramica cumancaya. A última invasao pré-histórica subiu o curso 
principal do Amazonas, quando os cocamas de língua tupi e os 
Omaguas conquistavam os territórios que ainda dominavam na 
época dos primeiros contactos comos Europeus. 

Houve pelo menos duas ocupa<;óes anteriores a cumancaya 
no tr~o de 1000 m de dique natural ao longo da margem nordes
te do lago-testemunho de Cumancaya; a primeira, pelos povos de 
cultura shakimu superior, e, a segunda, pelos povos de cultura 
hupa-iya. As escava~oes realizadas nessa esta~ao, em 1964, reve
laram pouco material ceramico proveniente de níveis correspon
dentes a essas duas culturas anteriores, em contraste com a pro
fusao de fragmentos deixados aí pela enorme colónia cumancaya. 

A ceramica cumancaya distingue-se da ceramica anterior do 
Ucayali central, pela variedade de modos como a sua superficie 
era tratada. A mais comum destas técnicas de manufactura semi
decorativa foi a do corrugado. Os roletados sucessivos de argila 
eram pressionados entre o polegar e o indicador, de forma a fa
ze-los aderir ao vaso que estava a ser moldado, e as impressoes do 
polegar, igualmente distribuídas, ficavam marcadas na face ex
terna. Cerca de vinte por cento da ceramica de Cumancaya era 
acabada segundo este processo. Urna variante da técnica do cor
rugado consistía em deixar as cordas de argila húmida intactas do 
lado exterior, ou ainda marcá-las com um pau agu<;ado, ou coma 

CUMANCAYA 

Fig. 27, e 

Fotos 35, 36 
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Fig. 27 - Vasos pertencentes ao compl.exo cumancaya, provenientes da estafáo de Cumancaya, UCA
-22, e da sepultura do mesmo complexo, TAM-22 , Caimito. Toda a cerámica com incisoes finas era pro
vavelmente bicromática por faixas vermelho sobre amare/o-claro (b, e, i) mas muitos dos exemplares nao 
apresenram j á a sua zona superficial. A cerámica enrugada (e) é muito comum e aparece sobas mais va
riadas formas. 
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ponta do dedo. Este segundo tipo de superficie corrugada era 
raro na esta~áo de Cumancaya, UCA-22, mas foi-se tornando pro
gressivarnente mais importante, num grande número de estilos 
tardios, perten'centes a tradi~áo cumancaya; ainda é usado pelos 
sipibos actuais. 

Um segundo tipo de superficie trabalhada caracteriza-se por 
estrias múltiplas paralelas. Os Isconahuas ainda existentes fazem 
ceramica <leste tipo, e o utensílio que eles usam para decorar as 
faces dos vasos é a extremidade dentada de urna semente de pal
ma quebrada. É provável que toda a ceramica estriada de tradi
~áo cumancaya fosse feita como auxílio de um instrumento <leste 
tipo. 

É úpica urna decora~áo aplicada, que reveste geralmente a 
forma de longas tiras com orlas entalhadas, e encontramos por 
vezes zonas completas de um vaso recobertas por pequenas esfe
ras aplicadas. 

Cerca de 10 °/o da ceramica de Cumancaya apresen ta urna 
decora~áo mais complexa e controlada. Executavam-se, em inci
sáo fina, motivos volutas apertadas e linhas quebradas. Por ve
zes, os motivos incisos inscreviam-se numa superficie sem qual
quer outra decora~áo, mas acontecia mais frequentemente serem 
associados a urna pintura a vermelho em faixas. A frequéncia 
com que este segundo caso se verificou na esta~áo de Cumancaya 
propriamente dita é difícil de determinar, visto que a face exte
rior de grande parte dos vasos se encontra mui to desgastada pela 
erosáo: Escavou-se em 1964, perto de Imariacocha, a sepultura 
de urna importante personagem da sociedade cumancaya. O cor
po estava recoberto com várias camadas de vasos deliberadamen
te quebrados, e a ceramica recolhida nesta sepultura encontrava
-se em melhor estado de conserva~áo do que a proveniente da 
esta~áo de Cumancaya. Bastante mais de metade da ceramica 
com incisao fina aqui recolhida também era pintada por faixas. O 
carváo encontrado no fundo da sepultura forneceu urna data~áo 

de 810 d. C. + 80 (Y-1545), data~áo essa que deve estar próxima 

Fig. 52, g, h 

Foto 33 

Foto 72 

Fig. 28, a 

Fig. 27 , h 

Fig. 27 b, e, i 

Fig. 29 
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do início da ocupa~áo cumancaya. 
Os adornos zoomórficos surgem numa pequena percentagem 

dos vasos cumancayas. Muitos deles sao táo estilizádos que se 
reduzem a urna série de pequenos mamilos cónicos, embora por 
vezes encontremos um ou outro que podemos identificar como 
um sapo. Um fragmento proveniente de Cumancaya apresenta 
ténues vestígios decorativos sob a forma de salpídeo e protegido 
por urna pasta. Faziam-se elegantes ta~as de pé, cuja superficie 
superior ostentava urna pintura cor de chocolate sobre fundo 
creme, que difere .muito em estilo da decora~ao vermelha por fai
xas. Alguns dos fragmentos pintados de cor de chocolate sobre 
fundo creme apresentam vestígios do verniz resinoso aplicado 
depois da cozedura, que é táo típico da ceramica dos Sipibos
-Conibos actuais. 

Aparecem, nesta época, no Ucayali central, uns passadores 
ceramicos, provavelmente destinados a coarem as. matérias fibro
sas da cerveja de mandioca, enquanto no Cumancaya surgem uns 
pilóes de argila, um elemento importante do complexo do Velar
de inferior. A descontinuidade considerável entre a ceramica 
cumancaya e qualquer das tradi~óes ceramicas anteriores no 
Ucayali central levam a crer que o aparecimento do estilo cuman
caya é a manifesta~áo tangível de urna nova onda de colonos que 
se instalou nessa regiáo. 

Vários encadeamentos de vest1g1os parecem indicar que os 
povos cumancayas foram os antepassados dos actuais grupos de 
língua panoana, centrados no vale do Ucayali e nas zonas próxi-

Outras invasoes da hacia do U cayali 

Fig. 28 - Tafa com pé, compotera, provenient.e da 
sepultura do complexo cumancaya, na eStaftio TAM
-2, Caimito. i l face externa tem aplicado inciso, en
quanto a interna (b) apresenta uma pintura geométri
ca, bicromática, castanho-escuro, sobre fundo creme. 
A superfíci.e pintada era protegida por uma cobertura 
de resina, aplicada depois da cozedura, uma técnica 
ainda usada pelos sipibos-conibos actuais. 

mas das bacias do Juruá e do Purus. A data da invasao cumanca
ya ajusta-se a diferencia~ao relativamente pequena entre as várias 
língoas panoanas do Norte. 

É fácil demonstrar como as indústrias ceramicas das tribos 
panoanas ainda existentes na hacia do Ucayali poderiam ter deri
vado da ceramica cumancaya. As tribos que habitam os planal
tos, tais como os Amahuacas, os Remos, os Mayorunas e os Ca
shibos, pouco ou nada utilizam o engobo ou a decora~ao pintada, 
aplicada antes da cozedura . Ainda que variem de grupo para 
grupo, todas as formas de tratamento das faces exteriores dos 
vasos usados por eles na sua cerámica utilitária tem equivalentes 

Fig. 29-F ragmentos típicos decorados, recolhidos de sepultura cumancaya em T AM-2, 
Caimito, mostrando motivos de espirais e degraus; em a, a incisao é acrescentada 
pintura de zonas verme/has. 

b 
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Fig. 53 a-e 

Foto 61 

Fig. 30 
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no complexo cumancaya, e todas as categorias funcionais usadas 
por estes grupos panoanos sertanejos tem antecedentes na cera
mica cumancaya. Mais ainda, os motivos usados na pintura ou 
nos tecidos pelos Cashinahuas, o grupo panoano sertanejo como 
estilo artístico mais desenvolvido,, sáo semelhantes aos desenhos 
do estilo cumancaya, cor de chocolate sobre fundo creme. 

A cerámica aos panoanos ribeirinhos, dos Sipibos e dos Coni
bos é mais burilada e afasta-se mais da cuipancaya, mas sao con
tudo evidentes muitos elementos de continuidade. Todas as téc
nicas decorativas usadas na ceramica utilitária sipibo-conibo exis- . 
tem na cumancaya. A linha quebrada formando. ángulo recto, o 
motivo cumancaya mais reproduzido, torna-se cada vez mais 
pequeno nos participantes mais tardios da tradi<;áo cumancaya, 
havendo assim urna continuidade completa para os segmentos em 
angulo recto, que sáo um elemento constante da arte sipibo
-conibo moderna. A cerámica de Cumancaya nao apresenta a 
decora<;áo pintada negra e vermelha sobre fundo branco, nem 
branca sobre fundo vermelbo., característica da cerámica sipibo
-conibo moderna, mas trataremos em capítulo posterior da fonte 
provável desses elementos estilísticos. 

É mais difícil chegar a urna conch.~sao no que diz respeito as 
origens remot~s do estilo cumancaya, visto que existem cerámi
cas semelhantes aquetas num vasto raio de distribui<;ao ao longo 
dos contrafortes orientais do Andes. Os desenhos da cerámica 

· .cumancaya pintada em zonas vermelhas sao muito diferenciados 
pela sua organiza<;ao complexa e pelo seu limitado vocabulário de 
motivos (quase exclusivamente degraus e espirais interligadas). 
Encontramos um estilo artístico semelhante ao de Cumancaya na 
cerámica, nas pinturas das faces e na pintura sobre couros que os 
mbayás-caduveos do Mato Grosso, no Brasil, ainda boje fazem. 
Verificam-se as semelhan~as mais espantosas, através da compa
ra<;ao entre os desenhos cumancayas e as pinturas sobre couros 
feitas pelos Caduveos, que tem mais características conservado
ras do que a cerámica contemporánea ~ Se as semelhan<;as entre a 

Fig. 30 - Motivos pintados dos mbayás-caduveos actuais, do Sr# do Mato Grosso, no 
Brasil. O exemplar (a) pertence a uma pele de vaca pintada. A utiliza~áo das espirais 
interligadas e dos motivos em degraus igualmente ligados entre si é semelhante a do 
complexo cumancaya. 

arte cumancaya e a dos Mbayás-Caduveos náo sáo meramente 
acidentais, entáo os antepassados do povo cumancaya devem for
<;osamen te ter entrado em contacto comos antepassados dos 

a 

e 
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Caduveos e outras tribos guaycuranas do Grande Chaco, por vol
ta de 300-400 d. c., anteriormente a desloca~ao dos povos cu
mancayas para a hacia do Ucayali. Urna vez que sugeri, combase 
na linguística, um local de origem do proto-panoano, no Este da 
Bolivia, devemos procurar no Este da Bolivia um estilo que possa 
ter sido o antepassado tanto do cumancaya como do moderno 
caduveo. 

O estilo mojocoya tricromático é muito frequente nas encos
tas orientais dos Andes bolivianos, nomeadamente no departa
mento de Chuquisaca, na nascente do rio Pilcomayo. Podemos 
demonstrar, documentados pelas investiga~óes de Rydén e Wal
ter, que o estilo mojocoya tricromático estava em pleno floresci
mento antes da difusáo do estilo tiahuanuco, para além da hacia do 
Titicaca, e que, portanto, a sua cronologia atingia o período de 
300-400 d. C. Caracteriza-se por desenhos formados a partir de 
um reportório limitado de motivos e constituído quase exclusi
vamente por espirais entrela~adas e linhas quebradas. Devemos 
notar que o rio Pilcomayo é o maior rio do Grande Chaco, assim 
como a principal via de liga~áo com as encostas orientais dos 
Andes, e <levemos ainda lembrar que os Mbayás ocupavam anti
gamente urna posi~áo central no Grande Chaco, tendo-se desloca
do para o Brasil só no período histórico. 

Mesmo se excluirmos as semelhan~as estilísticas entre o 
cumancaya e o mojocoya tricromático, existem outras razóes que 
confirmam ser a Bolívia oriental a raiz do estilo artístico cuman
caya. A ceramica corrugada é relativamente frequente nessa zo
na. O complexo dorio Palácios, descrito por Nordenskiold, náo 
só incluí a cerámica corrugada identica a de Cumancaya, como 
reproduz quase totalmente a sua variedade de formas de vasos. A 
típica inflexao para a base das urnas cumancayas verifica-se nos 
materiais dorio Palácios, assim como em outros estilos ceramicos 
provenientes de esta~oes ainda mais ao sul, como o estilo candela
ria do Noroeste da Argentina. Esta característica náo aparece, 
segundo os meus conhecimentos, a norte da hacia do Ucayali 

b 
a 

o s IOCm 

Fig. 31 - Esquemas decorativos de vasos pertencentes ao estílo mojocoya tricromático. Estes esquemas sao 
muilo comuns na bacia superior dorio Pilcomayo, no departamento de Chuquisaca, na Bolívia. O esque
ma das cores caracteristico é o preto e o vermelho-escuro, sobre engobo vermelho-claro, tendendo para o 
alaranjado. A organizafao dos motivos apresenta paralelos tanto no complexo cumancaya como no estilo 
dos mbayás-caduveos modernos. 

nem nos Andes centrais ou setentrionais. 
Existem no Alto Amazonas outros estilos que sao aproxima

damente da mesma época que o do Cumancaya, e que comparti
lham de algumas das suas características. A fase tivacundo, que 
Evans e Meggers identificaram no rio Napo, tem pintura a ver
melho por zonas, associada a motivos espiralados que se asseme
lham um pouco aos Cumancaya. Os passadores em cerámica sao 
também f requentes. Determinou-se, com base nestes materiais, a 
data de S 10 d. C. + 70 (Sl-330). 

O Dr. Mejía descreveu recentemente urna cerámica pouco 
vulgar, recolhida no rio Aspusana, que desagua no Huallaga, 
pouco abaixo de Tingo María. Urna cabe~a bem modelada parece 
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Fig. 32 - Cerámica recolhida de sepulturas junto ao rio Palácws, nas planícies do 
Sudeste da BoUvia. Os exemplares (a, e, d- g) sao provenientes da estafiio 1, sepultura 
1 . Os exemplares (b e e) sao da estaf°'> 2, sepultura 5. Quanto a forma e a tecnologi,a, 
esta cerámica apresenta muitas semelhanfas com o complexo de Cumancaya e com a ce
rámica moderna dos panoanos do Ucayali. Segundo as formas comuns aos grupos pa
noanos do Peru (be e) sao quenti ani, grandes panelas de cozinha destinadas a prepa
rafao de masato; (d) é um chomo, ou jarro para água; e (e) um quenpo, ou tafa para 
beber. 

estar relacionada comos estilos moche ou recuay dos Andes 
centrais, mas os fragmentos com zonas bicromáticas tem os seus 
paralelos mais próximos no complexo de Cumancaya, embora 
tecnologicamente sejam muito superiores a qualquer ceramica da 
hacia do U cayali. 

O complexo naneini no Alto Pachitea náo tem quaisquer an
tecedentes na ceramica nazaratequi e fci introduzido naquela re
giáo por um grupo de invasores. Podemos partir do princípio de 
que esses invasores falavam panoano, visto que a ceramica nanei
ni pertence nitidamente a tradi~áo cumancaya, apresentando as 
mesmas formas de vasos, o mesmo tipo de superficies enrugadas 
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e esgrafitadas e, bem assim, desenhos bicromáticos muito seme
lhantes. A data~áo atribuída aos materiais naneinis é perfeita
mente compaúvel comos cumancayas. 

Já anteriormente pusemos em destaque as afinidades da tra
di~áo cumancaya com o Sul, assim como a sua provável relacio
na~áo com a difusáo dos povos de língua panoana. Devemos con
tudo salientar que algumas das características da tradi~áo cuman
caya se encontram difundidas pela zona norte da América do Sul. 
A decora~áo corrugada, assim como os acordoados contínuos 
semelhantes aos de Cumancaya, é típica da ceramica mais tardia 
da esta~áo colombiana de San Agustín, do complexo guaribe, nos 
lhanos de Orenoco, na Venezuela, e do complexo de Portacelli, 
no istmo da península de Guajiro, na Colombia. Todos estes 
materiais datam provavelmente de entre 800 e 1200 d. C. Náo 
afirmo que a cultura cumancaya per se, ou os povos de língua 
panoana em geral, tenha percorrido, na sua expansáo, toda a ex
tensáo dos sopés dos Andes até ao mar das Caraíbas. Contudo, a 
amplitude dos contactos culturais junto ao sopé dos Andes orien
tais parece ter sido bastante vasta, por alturas dos finais do pri
meiro milénio d. C. 

CAIMITO, NAPO E A TRADI<;ÁO POLICROMA 

Tudo leva a crer que o I.maríacocha, o vale submerso dorio 
Tamaya, tivesse a mais densa concentra~áo populacional dos 
tempos pré-colombianos, na hacia do U cayali central. A sua 
margem sinuosa tem bastante mais de 150 km de comprimento, e 
náo foi ainda totalmente explorada, mas grande parte das zonas 
de terreno elevado, situadas em frente do eixo principal do lago, 
estáo cobertas por urna capa conúnua de estratos arqueológicos 
com 30 ou 40 cm de profundidade. Podemos calcular, baseados 
nos vestígios deixados nestas margens, que nelas habitou urna 
popula~áo de vários milhares de pessoas e, como a principal via 
de comunica~áo era o lago e náo a sua margem, a ocupa~áo caimi-

Foto S 
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Fig. 33 - Formas de vasos mais frequentes no complexo de Caimito. Sao todas provenientes da estafao 
TAM-2, Caimito . A decorafao incisa é tiJY!camente executada num canelado largo e baixo, com fundo 
marcadamente estriado e que em muitos casos se aproxima da incisao de linha dupla, típica da fase napo, 
do Equador. As formas exemplificadas em (be h) apresentavam mu itas vezes pin1ura a negro e vermelho, 
sobre fundo branco, mas aínda nao foram recolhidos exemplares que conservassem grandes zonas do dese
nho. O vaso ilustrado em (e) continha as sementes de palma tostadas, que foram datadas de 1320 d. C. ± 
60 ( Y-1544 ). 
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to pode ser aqui encarada como urna grande comunidade voltada 
para urna avenida aquática. A uniformidade dos restos ceramicos 
recolhidos em todas as esta~óes da margem do lago confirma a 
impressao de que existia urna única comunidade homogénea. As 
duas data~óes por meio de CJ4 de que dispomos indicam o século 
XIV, ou seja, 1320 d. C.+ 60 (Y-1544) e 1375 d. C. + 105 (N
-310), mas duvida-se que elas abranjam toda a dura~ao da ocupa
<;ao. 

O estilo ceramico de Caimito é excepcionalmente complexo e 
variado. O grande reportório de formas de vasos está apenas par
cialmente ilustrado. Os vasos típicos de Caimito tem urna sec<;áo 
horizontal, mais quadrangular do que circular. 

A incisáo, que os oleiros dominavam bem e que apresenta 
urna grande variedade de motivos, é a forma de ornamenta<;áo 
que se identifica em primeiro lugar. As superficies engobadas 
foram, em muitos casos, destruídas pela alternancia anual entre a 
extrema humidade e a extrema secura do solo, mas muitos frag-

Fig. 33 

Fig. 34 - Planificafao do desenho do corpo de uma urna funerária antropomórfica, pertencente ao com
plexo de Caimito TAM-2. O corpo da urna é cilíndrico, comos membros e os órgaos genitais em relevo. 
Toda a face externa estava recoberta de pintura a negro sobre branco. Colecfao do Museu Nacional de 
Antr()j>o/cgía y .4rqueo/cgía, Pueble Libre, Lima, Peru. 
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Fig. 33, f, g 
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Fig. 35 - Motivos de técnica incisa-excisa, de trés tafas quadrangtdares, do complexo 
TAM-2 Caimito. A incisao era coberta com engobo branco. Conservam-se ainda vestí
gios ténues de pintura a negro e vermelho. 

mentos apresentam vestígios ténues de decora~áo pintada a negro 
e vermelho sobre branco, ou branco sobre vermelho. Só em casos 
muito raros se conservou a totalidade da decora~áo. Os vasos com 
decora~áo mais rebuscada eram travessas ou ta~as quadrangula
res. Os desenhos do interior desses vasos associavam a ·incisáo 
larga e a excisáo em zonas reduzidas, anteriores a aplica~áo de um 
engobo branco, a incisáo fina sobre o engobo branco e a pintura a 
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Fig. 36 - Vários objectos cerámicos do complexo de Caimito. A esratueta feminina (a) está recoberta por 
um engobo vermelho muito polido, excepto o triángulo púbico. Sao frequentes as cabefas de animais, um 
pouco jocosas, como a da anaconda (b) e a da tartaruga (e) mas inda nao se identificou a classe de vasos a 
que estavam ligadas. Os cossoiros ocos semelhantes ao representado em (e) siio igualmente típicos da fase 
marajoara, na foz do Amazonas. A figura de ra (d) é a base de uma tafa com pé. Todos os exemplares, 
excepto o (d) pertencem a colecfiio do Robert H. Lowie, Museum of Anthropology daUniversidade de 
Califórnia, Berkeley. 

vermelho e negro sobre o engobo branco, em muitos casos preen
chendo as linhas largas incisas. Usa-se frequentemente a decora
~áo aplicada para indicar os tra~os da face humana. Outros exem
plos de escultura de Caimito sáo menos estilizados. 

O modelado muito sensível de fragmento da estatueta femini
na, engobada a vermelho e muito polida, provenientes de Caimi
to, nao é habitual. Sáo bastante comuns, sob a forma de adornos, 

Fig. 35 

Fotos 41 , 42 

Fig. 36, a 
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Fig. 36, b, e 

Foto 43 

Fig. 36, d 

Fig. 36 e 

Foto 44 

Fig. 37 
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Fig. 37 - Machado de pedra polida, em 
andesita, recolhido na estafiio do comple
xo de Caimito, TAM-13,JunínPabw. 

o scm 

urnas interpreta<;óes jocosas de membros importantes da fauna 
local, tais como a anaconda e a tartaruga. Encontram-se igual
mente, entre as oferendas funerárias, pequenas representa<;óes de 
rás, e há casos em que a base das ta<;as com pé tomava a forma 
de urna rá. 

Sáo comuns os cossoiros decorados, entre os quais alguns 
exemplares ocos, cujos paralelos mais próximos sao as fusaiolas 
do complexo marajoara, na foz do Amazonas. Outras formas 
pouco habituais, tais como as pequenas garrafas quadrilobadas, 
encontram igualmente os seus protótipos mais próximos na cera
mica de Marajoara. O tipo mais comum de machado de pedra 
sedimentar tem um perfil diferente dos machados em T anterio
res . 

Sáo notáveis a complexidade e o elevado nível artístico da ce
ramica de Caimito, mas mais notáveis ainda do que o próprio es
tilo sáo as precisas semelhan<;as estilísticas que ligam o caimito 
com urna vasta gama de outros estilos, centrados em pontos que 
váo desde o rio Napo, no Equador, até ao rio Gurupy, na costa do 
Brasil, bastante a este da desembocadura do Amazonas. Todos os 
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especialistas sao unarumes em afirmar que estes paralelos estilís
ticos traduzem rela<;óes históricas muito afins. Gra<;as, sobretu
do, a obra recente de Hilbert, conhece-se a existencia de muitos 
estilos localizados ao longo do Amazonas brasileiro, e que perten
cem a esta unidade estilística táo cerrada e que se designa com 
maior precisáo por «tradi<;áo policroma». 

O único ponto controverso reside na direc<;áo em que se pro
cessavam as migra<;óes de que resultou a larga dispersáo da tradi
<;áo policroma. Meggers e Evans, assim como Hilbert, defendem 
a teoría de que houve urna ou mais migra<;óes descendentes 
oriundas do planalto colombiano. Por outro lado, tenho defendi
do com persistencia a opiniáo de que a cultura marajoara se de
senvolveu dentro das plañícies tropicais da América do Sul e que 
a presen<;a no Alto Amazonas de estilos ni tidamente relacionados 
como marajoara se deve a urna migra<;áo no sentido ascendente, 
e ainda que os emigrantes específicos em causa eramos antepas
sados dos omaguas e cocamas históricos. Procuraremos a seguir 
avaliar as provas de que dispomos em fun<;áo dessa discordancia 
básica. 

Parece-me desnecessário ilustrar demoradamente a identida
de quase total entre a ceramica de Caimito e a da fase napo, junto 
ao rio Napo, no Equador oriental. As recentes publica<;óes de 
Meggers e de Evans e Meggers sáo acompanhadas de profusas 
ilustra<;óes dos materiais napo. As esta<;oes da fase napo asseme
lham-se as de Caimito no Imaríacocha, pelas suas grandes dimen
sóes. É notório que em ambos os casos se tratava de comunidades 
populosas. As data<;óes por meio do Cl4, que dizem respeito a 
fase napo, sáo de 1168 d. C. + 53 (P-347) e de 1179 d. C. + S 1 
(P-269), para a esta<;áo de Nueva Armenia (N-P-2), e de 1480 
d. C. + 180 (Sl-299), para a de Nuevo Rocafuente (N-P-3). Evans 
e Meggers preferem as duas primeiras datas, náo tomando em con
sidera<;áo a segunda, argumentando que, visto que o primeiro 
explorador europeu daquela regiáo, Orellana, a encontrou deser
ta em 1542, ela náo poderia ter sido densamente ocupada 60 anos 

Fig. 38 
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Fig. 38 - Urna sepulcral dafase napo (a) e trés fragmentos recolhidos na missáo fran
ciscana de Sarayacu, nos finais do século XVIII e inícios do XIX . Estes fragmentos sáo 
atribuídos, com relativa seguranfa, aos Cocamas. A escala diz respeito apenas aos 
fragmentos de que se desconhecem as dimensóes exactas da urna. Os fragmentos sao pre
tos e vermelhos sobre branco. As cores predominantes da urna sáo o preto e o branca, 

antes. Pessoalmente, creio que as tres datas sáo correctas, e que a 
.ocupa~áo do tro~o equatorial do rio N apo e dos seus afluentes, o 
Aguarico e o Tiputini, correspondente a fase napo, perdurou 
desde cerca de 1100 até 1700 d. C. 

Examinaremos em primeiro lugar as provas recolhidas do 
exame estilístico e da distribui~áo, que indicam que a cerfunica 
de Caimito e de Napo é, de facto, a heran~a dos antepassados dos 
cocamas e omaguas históricos. Em seguida, analisaremos os tes
temunhos que sugerem que o complexo e a tradi~áo historica
mente específica da ceramica policroma a negro e vermelho sobre 
branco - incluindo o napo, o caimito, o marajora e um grande 
número de estilos intermédios - se desenvolve, na realidade, in 

o Scm 

mas provavelmente existem pormenores a vermelho, que nao podem ser diferenciados do 
preto na fotografia de que dispomos. O fragmento (d) demonstra que as tafas quadran
gulares generosamente decoradas, táo características da fase napo e do complexo caimi
to, ainda eram utilizadas no século XIX. Uma comparafáo entre (b) e (d) e as fotos 
67 e 70 tornam possível a sua identificafao como cocama. 

situ, na hacia do Amazonas central e inferior. 
Em termos unicamente linguísticos, nao restam dúvidas de 

que o cocama e o omagua representam urna migra~áo tardia, que, 
partindo do Amazonas central ou inferior, subira o curso dorio. 
Todas as outras línguas tupis afins estáo localizadas nesta regiáo. 
Na época dos primeiros contactos comos Europeus, os Cocamas 
dominavam a metade inferior do U cayali e eram numerosos, 
agressivos e políticamente unificados. Um ramo um pouco me
nos populoso dos Cocamas, o Cocamailla, estava situado no Bai
xo Huallaga. Neste mesmo período, os Omaguas dominavam 
toda a planície alagada do Amazonas, desde o desembocadura do 
N apo até a do J uruá, e todos os primeiros exploradores fizeram 
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comentários acerca da grande densidade populacional dos Oma
guas em toda esta zona. A este respeito Métraux escreveu: 

«Quando foram descobertos pela primeira vez, os Omaguas 
estavam em plena expansáo. Expedi~óes guerreiras anuais utili
zavam as inúmeras vias aquáticas da hacia do Amazonas, pene
trando em regióes remotas para assaltar aldeias ou para se fixa
rem como pequenas tribos independentes. Os primeiros missio
nários encontraram colónias omaguas muito acima do Napo, do 
Aguarico e do Quebeno. Aparia, o Pequeno, que é mencionado 
por Carvajal como sendo o chefe dorio Napo, pode bem ter sido 
um dirigente omagua. Tal como os Cocamas, os Omaguas pare
cem ter merecido o no me de «f enícios da América», que lhes foi 
dado por Hervás (1800-1805).» 

Assim, embora a zona equatorial do Napo nao fosse ocupada 
em 1542, quando foi atravessada por Orellana e pelo seu cronista 
Carvajal, o Napo inferior, no Peru, era dominado pelos Oma
guas. O Agaurico, afluente do Napo, parece ser tao rico em vestí
gios da fase napo como o próprio Napo. Durante grande parte do 
período histórico mais antigo, o Aguarico foi dominado por um 
ramo dos Omaguas, os Omaguas-Yeté, que continuaram inde
pendentes dos Espanhóis. 

O padráo de migra~ao bipolar, necessário para se atingir a 
distribui~áo da tradi~áo estilística napo-caimito, ao longo dos 
cursos do Ucayali e do Napo, coincide exactamente com migra
~óes bipolares ascendentes dos Cocamas e Omaguas. 

Os primeiros viajantes que travessaram o território dos Oma
guas fizeram comentários entusiásticos acerca da beleza e com
plexidade da ceramica omagua. Pura e simplesmente, náo existe 
qualquer outro estilo cerámico conhecido, proveniente das mar
gens do Alto Amazonas, dotado de complexidade suficiente para 
despertar desse modo a admira~áo dos primeiros exploradores 
europeus. As primeiras descri~oes devem dizer respeito a urna 
variante do estilo napo-caimito. 

Urna compara~áo directa dos estilos napo-caimito coma cera-
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mica manufacturada pelos cocamas historicos e modernos sugere 
com muita acuidade urna continuidade directa. A cerámica poli
crqma dos cocamas. modernos difere da de Napo ou de Caimito, 
sobretudo no que respeita a urna redu~áo no número de formas 
utilizadas . Perderam-se as formas maiores e mais complexas, mas 
algumas das mais típicas, como os pratos quadrangulares, profu
samente decorados, táo característicos tanto do Caimito como do 
Napo, sobreviveram até ao século XIX. Esta sobrevivencia pro
va-se através de um dos fragmentos policromos, de estilo coca
ma, recolhido por Thomas Myer na esta~áo correspondente a 
missáo de Sarayacu, dos finais do século XVIII e inícios do XIX. O 
esquema dos motivos dos outros dois fragmentos de Sarayacu é 
muito semelhante ao dos estilos napo e caimito. Mais evidentes 
ainda sáo as sobrevivencias napo-caimito na cerámica cocamilla, 
dos finais do século XIX, anterior ao grande impacto provocado 
pelos motivos florais de inspira~ao europeia, hoje tao comuns na 
cerámica cocama tradicional. Digno de mensáo especial é um 
motivo que representa urna serpente bicéfala num vaso ilustrado. 
Este motivo é igualmente reproduzido por Meggers numa grande 
travessa quadrada, do estilo napo (Equador, foto 75). A cerámica 
cocama contemporánea utiliza motivos florais, mas estes motivos 
sáo organizados segundo os princípios do esquema decorativo e 
da faixa modelar fundamentais nos estilos napo e caimito e, em 
1964, eu próprio vi a colónia cocama de Yarinacocha manufactu
rar cerámica com motivos típicamente napo. 

Como os Cocamas e os Omaguas só poderiam ter chegado ao 
seu habitat histórico em consequencia de migra~óes maci~as e 
continuas rio acima, é a jusante da hacia do Amazonas que deve
mos procurar as origens da tradi~áo policroma que une napo e 
caimito com urna vasta gama de estilos centrados muito a leste, 
na hacia do Amazonas, e mesmo para além dela. 

Hilbert resumiu recentemente os conhecimentos de que dis
pomos, acerca da arqueologia da hacia do Amazonas central, or
ganizando os seus dados conforme as principais ondas migrató-

Fig. 38 d 

Fig. 38 b, e 

Foto 69 

Foto 70 
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rias concebidas por Meggers e Evans e que, partindo dos Andes, 
atingiam a floresta tropical; contudo, é possível demonstrar que 
mesmo os resultados obtidos nas próprias escava~óes de Hilbert 
destroem, em vez de confirmarem, a ideia de múltiplas migra
~óes com origem nos Andes. 

Hilbert define algumas fases ceramicas, que ele situa no hori
zonte policromo. Enquanto todos estes complexos pertencem 
claramente a urna tradi~áo estilística única, de dura~áo cronológi
ca considerável, estáo nitidamente representadas duas subtradi
~óes distintas nestes materiais do Amazonas central. Urna delas, 
exemplificada pelas fases guarita, tefé e sáo-joaquim, caracteri
za-se por um conjunto simples de formas de vasos, assim como 
pela ausencia de urnas funerárias antropomórficas. O uso de ca
riapé como desengordurante (cinzas silicosas) é muito típico. 
Poderíamos designar este grupo por subtradi~áo guarita, dentro 
da tradi~áo policroma. A outra subtradi~áo está bem representa
da pela fase pirapitanga, localizada junto a fronteira entre o Brasil 
e o Peru. As suas características manifestam-se igualmente nos 
materiais recolhidos na esta~áo, de há muito famosa, de Miracan
guera, e em colec~óes provenientes de várias outras esta~óes do 
Amazonas central, que fomeceram urnas funerárias antropomór
ficas. Insisto que se acrescente a este segundo grupo os materiais 
excisos, semelhantes aos de Napo, que Hilbert colocou arbitra
riamente na fase itacoatiara. Este segundo grupo caracteriza-se 
por um conjunto de formas de vasos mais complexo, que incluí 
vasos quadrangulares e urnas funerárias antropomórficas. O de
.sengordurante é variável, sendo nalguns casos o cariapé e noutros 
o cauxí (os esqueletos silicosos de esponjas de água doce). Este 
segundo agrupamento pode provavelmente designar-se, com 
propriedade, por su btradi~áo miracanguera, adoptando assim o 
nome da esta~áo na qual estes materiais foram identificados pela 
pnmetra vez. 

Sao vagas as semelhan~as entre a su btradi~áo guari ta e os 
materiais napo-caimito. Por outro lado, sáo numerosas e nítidas 
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aquelas que ligam napo-caimito e a subtradi~ao miracanguera. 
Como era de esperar, a fase pirapitinga, sendo a mais próxima 
geograficamente tanto de Napo como de Caimito, é igualmente a 
mais chegada estilisticamente. 

É fácil demonstrar as origens da subtradi~ao guarita, com 
base nos materiais (por publicar Hilbert). Vimos que, durante os 
cinco primeiros séculos d. c., os complexos ceramicos barrancói
des estavam muito difundidos no Amazonas central. A forma de 
vasos decorados mais frequente era urna ta~a hemisférica com um 
rebordo labial relativamente largo, e em cuja superficie superior 
se concentrava geralmente a decora~ao. Foi a partir desta heran~a 
barrancóide que se desenvolveu a tradi~ao guarita, sem desconti
nuidades importantes, e sem sofrer grandes influencias externas. 
As escava~óes realizadas por Hilbert na esta~áo de Manacapuru 
fomecem mais informa~óes a este respeito. Nota-se, partindo do 
fundo para as camadas superiores do estrato de 75 cm de espessu
ra, um decréscimo no modelo de estilo barrancóide, um decrésci
mo de incisóes largas do mesmo estilo, urna mudan~a gradual 
para o desengordurante canapé e o início de pintura policroma 
preta e vermelha sobre o branco. Mas náo há quaisquer modifica
fOes importantes na tradifdo das formas dos vasos! Os vasos policro
mos de Guarita, especialmente os recolhidos em Manacapuru, 
tem, como característica, a sua decora~ao policroma na superficie 
superior do rebordo labial largo, e os motivos em espira] destes 
primeiros vasos policromos de Guarita sao classicam~nte de es
quema barrancóide. Os níveis superiores da esta~áo de Manaca
puru datam do século V e nao restam dúvidas de que a transi~áo 
da fase barrancóide de Manacapuru para a fase policroma de 
Guarita já ia bem adiantada. 

A estratigrafía da esta~áo de Caiambé apresenta a mesma 
transi~áo gradual do desengordurante cauxi para o canapé, sem 
grandes modifica~óes, quer quanto as formas dos vasos, quer 
quanto a gama das técnicas e dos motivos decorativos . Já fizemos 
referencia a estratigrafía de Manguieras, situada bem acima do 
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río Japurá. Apresentava urn complexo ceramico situado pratica
mente entre a tradic;áo barrancóide, e a tradic;áo polícroma, se
gundo a sua definic;ao .clássica. Hilbert afirma que o japurá é urna 
tradic;áo ceramica completamente distinta dos outros estilos do 
Amazonas central, resultante de urna onda migratória separada, 
proveniente de um centro situado fora da hacia do Amazonas. 
Esta posic;áo torna-se insustentável, se tivermos em conta a iden
tidade próxima entre as formas dos vasos, quando se compara a 
ceramica japurá ou com a sequencia cultural manacapuru-guarita, 
da estac;áo de Manacapuru, ou coma de caiambé-tefé, da estac;áo 
de Caiarnbé. Todos estes grupos ceramicos pertencern nítida
mente a mesma tradic;áo. 

Os dados de Hilbert mostram que todas as caractensttcas 
fundamentais da subtradic;áo de Guarita estavam já presentes no 
Amazonas central, em 500 ou 600 d. C., pelo menos. A formac;áo 
da tradic;áo guarita resulta de urna evoluc;áo gradual a partir dos 
estilos barrancóides anteriores e nao existe qualquer necessidade 
lógica que nos force a evocarmos urna vaga rnigratória separada. 

A subtradic;áo micaranguera é, obviamente, urna evoluc;ao 
paralela, e nao divergente, da subtradic;ao de Guarita. O facto de 
o seu estilo próprio, de urnas antropomórficas, ter estreitas afini
dades tanto corn a variante pacoval do estilo rnarajoara, no Mara
jó, como com o estilo maracá, na foz do Amazonas, leva a crer 
que esta subtradic;áo se desenvolveu num ponto da planície alaga
da do Baixo Amazonas. Foram povos portadores da subtradic;ao 
miracanguera que se deslocaram para o Alto Ama~onas, difun
dindo os estilos napo e caimito, e que por fim vieram a constituir 
os omaguas e os cocamas históricos. 

Vimos já que a arqueología do Ucayali central e dorio Napo 
está de acordo corno padráo de difusáo que esperávamos encon
trar, e que consiste em múltiplas migrac;oes que, partindo do 
Amazonas central, subirarn o curso dos ríos. Outra premissa ine
rente ao nosso modelo geral de dinámica populacional é que a 
planície alagada do Am~zonas central fci durante muito tempo 
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Fig. 39- Cerámica recolhida de enterramencos em urnas, pertencentes ao complexo de 
monte Velarde superior (a-e), e o complexo cerámico de monte Hemmarck, com ele 
aparentado (d-f), lhanos de Mojos, Bolívia. O esquema cromálico das pefas pintadas 
tem como característica urna pintura a castanho muito escuro sobre urna superficie entre 
o amarelo-claro e o creme. Por vezes, o vermelho surge como urna terceira cor. A insis
téncid de desenhos com espirais em negatiw, assim como a alternáncia de faixas largas 
e estreitas de pigmentos negros, produ~em esquemas decorativos muito semelhantes aos 
de Napo e Caimito (comparar coma fig. 35), embora as formas dos vasos sejam com
pletamente diferenzes. 

urna zona de grande densidade populacional, ou mesmo superpo
voada; e que foi mais a f onte que o receptáculo de grande parte 
dos rnais importantes movirnentos de povos. Urna situac;áo de
mográfica des te tipo teria como conseq uencia urna tradic;áo cul
tural contínua de evoluc;áo gradual. A evoluc;áo gradual e contí-
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nua da tradic;áo ceramica barrancóide para a de Guarita adapta-se 
perfeitamente a esta premissa. Certas tradic;óes culturais exóti
cas, tais como as dos estilos de Paredáo e de Miracanguera, apa
recem em época tardia, vindas quer do Nordeste, quer de um 
ponto perto do curso inferior do Amazonas. 

Ternos vindo a concentrar a nossa atenc;áo no movimento 
ascendente da tradic;áo policroma ao longo dos rios U cayali e 
Napo. Sao igualmente recolhidas urnas pertencentes a tradic;áo 
miracanguera junto dos cursos superiores do Juruá, do Purus e 
do Madeira. Existe mesmo, nos lhanos de Mojos, um estilo cerá
mico que pressupóe a penetrac;áo naquela área de alguns povos 
portadores de ce~ámica de tradic;áo poltcroma. · 

Já referimos a cerámica vagamente barrancóide, proveniente 
do nível inferior de monte Velarde. Os níveis superiores daquela 
estac;áo, assim como outro importante monte da mesma regiáo, o 
monte Hernmark, caracterizam-se por um estilo ceramico com
pletamente diferente que apresenta, tal como Howard já sugeriu, 
semelhanc;as estilísticas com os vários complexos da tradic;áo poli
croma. O esquema cromático da cerámica do Velarde superior e 
de Hernmark, a utilizac;áo extensiva dos motivos em espiral aber
ta e ainda a combinac;áo de faixas largas e estreitas pintadas 
constituem sugestivas afinidades com o Amazonas central. En
q uanto a inumac;áo primária era típica dos níveis inferiores de 
Velarde, a inumac;áo secundária em urnas profusamente decora
das era comum no Velarde superior e Hernmark. 

CAPÍTULO IX 

Campos sulcados 

Já anteriormente referimos os efeitos contínuos das pressóes 
populacionais sobre as extensóes limitadas da planície inundada 
ribeirinha da hacia do Amazonas. Enquanto os povos da floresta 
tropical náo fizeram quaisquer esforc;os no sentido de aumenta
rem a sua eficiencia agrícola, ou de aumentarem artificialmente a 
porc;áo de terreno apropriado para o seu sistema agrícola, a guer
ra e a colonizac;áo de novas zonas constituíram as únicas soluc;óes 
imediatas para o problema das pressóes populacionais crescentes. 
Na verdade, a guerra e a colonizac;áo continuaram em ritmo .sem
pre crescente até a época dos primeiros contactos com os Euro
peus, mas, muito antes de 1500, já os índios da floresta tropical 
procuravam resolver estes problemas mediante ~terac;óes delibe
radas do seu ambiente natural. 

Foram as terras de pastagem sujeitas a inundac;áo anual da 
América do Sul tropical que mais extensivamente exigiam apro
veitamento agrícola. As mais completas informac;óes de que dis
pomos sobre a natureza e extensáo dessas terras agrícolas artifi
ciais vem-nos dos lhanos de Mojos. 

Denevan registou nos lhanos de Mojos grande número de 
aspectos topográficos que sao, sem dúvida alguma, artificiais, e 
que apenas se poderiam destinar a fins agrícolas. Distinguiu tres 
grupos principais: grandes aterros, que chegam a ter 300 m de 
comprimento e 27 m de largura; campos sulcados com compri
mento que vai até aos 300 m, mas que nao tem mais de 9 m de 
largura; campos drenados separados por valas estreitas. Denevan 
calculou que existem, pelo menos, 100 090 aterros lineares sulca
dos, ocupando uns 6050 ha, e sugere, como total provável 
para os lhanos de Mojos, a existencia de várias centenas de 
milhares de campos deste tipo, sobre urna área de cerca de 

Foto 45 

Foto 46 
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20033 ha. 
A forma dos campos drenados mais compridos, assim como a 

sua posi~ao relativa, lembra a configura~ao das forma~óes terro
sas paralelas (ver p. 29) que existem nas planícies alagadas dos 
ríos principais. Tal como já anteriormente referimos, as partes 
superiores destas represas naturais foram intensamente cultiva
das pelos grupos da floresta tropical. Segundo parece, os campos 
drenados lineares dos lhanos constituíam urna tentativa conscien
te e deliberada no sentido de multiplicar as condi~óes ecológicas 
existentes nas áreas limitadas das planícies inundadas ribeiri
nhas. 

Os efeitos agricolamente benéficos dos campos terraplenados 
estendem-se, para além do aumento de plantas cultivadas, acima 
do nível da inunda~áo anual. Embora os solos dos lhanos de Mo
jos sejam constituídos por depósitos aluviais recentes, tem ten
dencia para formar capas argilosas, pelo que os solos mais férteis 
se encontram um pouco abaixo da superficie. As extensas escava
~óes de valas, assim como a acumula~ao do material resultante 
desta opera~ao, deviam trazer a superficie solos mais férteis. A 
manuten~ao <lestes campos em condi'$óes de máxima eficiencia 
obrigaria certamente a urna limpeza periódica das valas que os 
separavam; e o nateiro acumulado .no fundo dessas valas, com o 
seu eleva.do conteúdo de matérias organicas, seria depositado 
sobre esses campos, desempenhando assim urna ac'$ao fertilizan
te. As valas serviriam para reter parte da água quando a inunda
'$ªº baixasse, diminuindo assim a seca durante a estiagem. 

Denevan calcula que este sistema agrícola permitía a existen
cia nos lhanos de Mojos de urna popula'$áo de meio milhao de 
pessoas, o que constitui urna densidade muito mais elevada do 
que a normalmente considerada para as várias zonas da América 
do Sul pré-colombiana, a leste dos Andes. Constituí igualmente 
urna densidade populacional muito mais elevada do que aquela 
que se regista boje nos lhanos de Mojos. 

O sistema de agricultura intensiva presente nos lhanos de 

f 
Fig. 40 - AteTTos aproveitados para a prática agrícola, na América do Su/,. 

Mojos exigía, para ser eficiente, um trabalho. duro e contínuo, 
assim como urna considerável coordena<;ao. As sociedades inte
gradas nesse sistema deviam ter sido relativamente complexas, e 
as primeiras descri'$6es fragmentadas de grupos, tais como o dos 
Mojos, referem grandes unidades político-sociais, governantes 
hereditários com autoridade considerável e um corpo de sacerdo
tes profissionais. Nao foi ainda possível identificar os obreiros 
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<lestes campos terraplenados com um complexo arqueológico 
particular. 

Nao restam dúvidas de que os aterros sulcados dos lbanos de 
Mojos sao pré-colombianos, mas a data exacta do início desses 
trabalbos apenas se poderá determinar mediante prospec~óes e 
escava~óes muito mais intensas do que aquelas que até agora tem 
sido realizadas. Foram identificadas obras semelhantes em várias 
outras regióes da América do Sul. Todas elas se si tuam em terre
nos inundados periodicamente, e todas se destinavam, sem dúvi
da nenhuma, a fins agrícolas. 

As vastas zonas de campos drenados da hacia do Guayas, no 
Equador, estáo provavelmente associadas a cultura de Milagro, 
que é posterior a 500 d. C. Milagro caracteriza-se por numerosos 
montículos habitacionais ou funerários, . assim como pelos cam
pos terraplenados. Muitos dos aspectos da cultura de Milagro, 
além dos montículos de habita~ao e dos campos terraplenados, 
tem mais elementos comuns com as culturas da zona a leste dos 
Andes do que com as do Equador ocidental. Sáo típicas urnas 
grandes urnas funerárias, tal como Estrada salientou já há algum 
tempo, onde o estilo de decora~áo aplicada que caracteriza a cul
tura de Milagro se assemelha mais aos estilos de Santarém e de 
Kondurí, centrados no Baixo Amazonas, do que aos restantes 
estilos do Equador. 

A densidade populacional da ocupa~áo de Milagro mostra 
claramente a forma como a introdu~áo de campos agrícolas sulca
dos terraplenados permi tiu urna enorme expansáo demográfica 
na hacia de Guayas, e a natureza diferenciada da cultura de Mila
gro leva a pensar que se teria dado urna substitui~áo de povos, 
pelo menos parcial, no período entre o Tejár e o Milagro supe
rior. Náo se pode afastar definit~vamente a hipótese de urna colo
niza~áo voluntária. Determinado grupo que habitava a zona a les
te dos Andes pode ter-se apercebido do potencial agrícola dos 
terrenos alagados do Guayas, se fossem melhorados por meio de 
campos terraplenados, e ter-se para aí deslocado, substituindo a 

e ampos sulcados 

popula~ao anterior, menos densa. 
Segundo parece, todos os sistemas de campos terraplenados 

derivam de urna fonte comum, embora náo se possa apontar ain
da qual a zona em que se registam os exemplos mais antigos. Há 
provas de que, urna vez desenvolvido este padráo, a extensáo de 
terra cultivada aumentou muitíssimo. É igualmente certo que a 
adop~áo <leste sistema agrícola relativamente eficiente teve como 
resultado novos aumentos demográficos e provocaram urna nova 
série de migra~óes, em busca de outras regióes onde se pudesse 
aplicar aquele sistema. 
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A expansáo dos Caraíbas progrediu rapidamente na época 
dos primeiros contactos com os Europeus, pelo que foi suficien
temente bem descrita. Os padróes sociais de grupos indígenas da 
costa da Guiana, de grande parte das planícies da Venezuela, da 
Colombia e até das Pequenas Antilhas foram sendo destruídos 
pela domina<;áo e conquista carruba. 

Justificam-se pouco novas especula<;óes sobre a raiz económi
ca da explosáo demográfica caraíba, ainda que em Surinam e no 
vale de San Jorge, na Colombia, a expansáo caraíba possa estar 
relacionada com a difusáo dos sistemas agrícolas baseados nos 
campos terraplenados. 

Conhecemos melhor o mecanismo cultural que permitiu aos 
Caraibas dominarem e destruírem os seus vizinhos. Os Caraibas 
atribuíam um valor extraordinário a agressáo pessoal, a guerra 
como modo de adquirir prestígio e ao conceito de «hornero», ati
tudes que ainda boje sobrevivem nos grupos sociais caraíbas. 

A expansáo dos Caraíbas seguiu um padráo específico. Nao 
eram aldeias inteiras nem famílias que invadiam o território ini
migo. Pelo contrário, eram grupos de jovens hostis que atacavam 
os povos vizinhos. Todos os adultos do sexo masculino das al
deias conquistadas eram grelhados e comidos, enquanto as mu
lheres mais atraentes eram tomadas para esposas. 

Como resultado deste tipo de substitui<;ao étnica parcial, nem 
todos os aspectos da cultura caraíba teriam sido disseminados com 
uniformidade e total compreensáo. Se é verdade que o estilo ar
tístico e a tecnología ceramica eram atribui<;óes femininas, seria 
lógico que estes padróes fossem transmitidos de um modo mal 
compreendido e truncado, visto que haveria poucas ou nenhu
mas mulheres devidamente habilitadas a exercerem essa activida-

A expansao caraiba 

de afastadas da pátria caraíba. Já anteriormente citámos o facto 
de que a transmissao das línguas caraibas a segunda gera<;áo e 
seguintes destas colónias «caraíbas» muitas vezes foi imperfeita 
ou até mínima. 

Tendo em vista as condi<;óes descritas acima, nao nos sur
preende o facto de se terem registado consideráveis dificuldades 
na defini<;áo dos equivalentes arqueológicos precisos de determi
nados passos da expansáo caraíba conhecidos através das cróni
cas. Contudo, se encararmos estes problemas sob um ponto de 
vista mais lato, a situa<;áo parecerá menos desesperada. A partir 
de cerca de 500 d. C., e até a época dos primeiros contactos com 
os Europeus, dá-se urna difusáo gradual de determinadas fórmu
las estilísticas e tecnológicas, difusáo essa que tem a sua origem 
no quadrante nordeste da bacia do Amazonas e que se dirige para 

· zonas contiguas da América do Sul. Estes elementos sáo suficien
temente coerentes para poderem ser considerados urna tradi<;áo 
ceramica que se cruza com vários outros horizontes e tradi<;óes 
identificados por outros estudiosos da história da cultura da 
América do Sul. 

No plano tecnológico, o elemento mais notável desta tradi<;áo 
cerarnica é o uso de caux(, como desengordurante. A sua utiliza
<;áo estava, é claro, limitada pela distribui<;ao das esponjas de 
onde se extrai esse material. Elas náo existem nos afluentes me
nores do Amazonas e do Orenoco. 

Quanto ao estilo artístico, esta vasta e variegada tradi<;áo ce
ramica apresentava duas características principais. Urna delas era 
a utiliza<;áo de urna incisáo fina e profunda, executada por meio 
de um estilete muito agu<;ado, e muito diferente da decora<;áo 
incisa larga, em forma de U, típica de todos os estilos barrancói
des anteriores. Esta técnica das linhas incisas em forma de V qua
se sempre formava desenhos reticulados, que contrastavam 
igualmente com os motivos em espiral, curvilíneos e abertos, 
fundamentais na decora<;áo barrancóide. O motivo-base mais 
comum em todos os estilos de incisáo fina é urna faixa continua 

Fig. 41 

181 



h 
g ~ ... : 

J 

m 

l 

o 1ocm 

Fig. 41 - Urna série de fragmenws incisos e excísos. Veja-se as semelhanfas na organizafao dos motivos 
das faixas decorativas de urna vasta gama de culturas dos finais da pré-história da bacía do Amazonas e 
regi.oes circundantes: complexo kondurí, desembocadura do río Trombetas, Amazonas central (a-b); monte 
Masicito, lhanos de Mojos, planície da Bolívia (c-d) ; fase itacoatiara, ltacoatiara, .4mazonas central 
(e) ; fase nericagua, AllO Orenoco, Venezuela (f); estilo arauquím, Baixo Aruaca, lhanos de Orenoco, 
Venezuela (g-h) ; estilo matraquero, estafao de Matraquero, lhanos de Orenoco, Venezuela (i-j); estilo 
camoruco, Orenoco central, Venezuela (k); estilo apostadero, estafao de Apostadero, Baixo Orenoco, 
Venezuela (1-m); estilo valéncia, lago Valéncia, Venezuela (n) . Poderíamos aumentar ainda considera
velmente o mostruárw de esquemas decorativos se incluís semos pefas dos estilos quimbaya, tairona e muis
ca, da Colómbia. 
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Fig: 42 - Selecfao de cerámica com decorafao aplicada. Repare-se na semelhanfa das técnicas e dos 
temas nas diversas culturas da bacía do Amazonas e das regi6es contíguas, no período final da pre
-história . Estilo de Santarém, Santarém, foz do rw Tapajos, Baixo Amazonas (a-b); estilo konduri, Fa
ro, ricJamunda, Amazonas central (c);fase corobal, ríe Ventuari, Sul da Vene~ela (d-g); estilo Arau
quim, estafiiO de .4.rauquim, Baixo Aruaca, lhanos de Orenoco, Venezuela (h-i); estilo matraquero, esta
ftio de Matraquero, lhanos de Orenoco, Venezuela ( j-k); estilo camoruco, Orenoco central, Venezuela (l); 

estilo mabaruma superior, Noroeste da Guiana (m ); estilo apostadero, estafao de .4.postadero, Baixo Ore
noco, Venezuela (n); estilo Ja cabrera, níveís infericres da estafao de Los Tamarindos, lago Valéncia, 
Venezuela (o-p). Poderíamos multiplicar consideravelmente este conjunto se incluíssemos exemplares de 
várics outros estilos, tais como os de Quimbaya, Río de La Miel e La Mesa, e aínda da fase de Milagro, 
da bacía do Guayas, no Equador. 
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de triangulos isósceles justapostos. A outra tendencia arústica é a 
utiliza~ao frequente do aplicado. Os adornos zoomórficos e os 
motivos abstractos sao obtidos pela aposi~ao de delgados cilin
dros de argila húmida, combinados com grande quantidade de 
saliencias esféricas. O efeito de conjunto poder-se-á comparar ao 
produzido por urna seringa de pasteleiro na cobertura de bolos. 

O tema representado neste estilo singular de escultura aplica
da é variável. Aparecem com exuberancia, em várias formas cerá
micas, cobras, macacos, caimoes e jaguares; as figuras humanas 
também nao sao raras. Sáo muito comuns composi~oes abstractas 
formadas por sequencias ou renques de esferazinhas, mas os sa
pos, mais do que qualquer outro elemento, predominam na ico
nografia desta tradi~áo de representa~ao plástica. 

O estilo ceramico mais famoso e complexo, de entre todos 
· aqueles que apresentam as características acima referidas, é o de 
Santarém, no Baixo Amazonas. Este estilo representa quase se
guramente a cerámica da na~áo tapajós histórica, urna das unida
des políticas mais vastas e com urna organiza~áo mais rígida, da 
hacia do Amazonas. A multiplicidade de elementos aplicados no 
estilo de Santarém e a sua disposi~áo barroca deturpa um pouco a 
verdadeira natureza dos motivos básicos, mas, ao analisarmos os 
elementos constituintes destas composi~óes, verificamos clara
mente as suas afinidades com esta tradi~áo. 

Sao tao numerosos outros estilos ligados a tradi~áo de incisáo 
fina que dispomos apenas de espa~o para os localizar num mapa. 

A cultura do Amazonas central, na periferia de Manaus, que 
melhor exemplifica estas tendencias, é a fase de Paredao, defini
da recentemente por Hilbert. A fase itacoatiara é a mais interes
sante para a compreensáo da história desta tradi~áo estilística de 
incisáo fina, visto que é aí que aparece a incisáo fina angular, sob 
a forma de urna sobreposi~áo da decora~áo tipicamente barran
cóide. Estes desenhos e incisáo fina semelhante usada em alguma 
da ceramica da fase jauari sao os mais antigos exemplos conheci
dos <leste tipo de ornamenta~áo, provenientes das planícies da 

A expansiio caraíba 

Fig. 43 - As esta~óes tardias situadas na bacia do Amazonas e nas suas imedia~óes 
que se caracterizam por vasos com incisóes finas triangulares e /ou complexa decora~ao 
aplicada em faixas. 

América do Sul, levando, portanto, a concluir que esta teve o seu 
período de forma~áo na margem norte do Amazonas central e 
inferior. 

Os estilos cerámicos pertencentes a tradi~áo geral, que ternos 
vindo a tratar, abrangem urna área que se estende bastante para 
ocidente das bacias do Amazonas e do Orenoco. Há vários estilos 
de urnas funerárias nas planícies da Colombia que apresentam 
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grande parte das características desta tradi\áo. Um deles, o de 
Río de La Miel, localiza-se na zona junto ao Madalena central, 
relativamente peno da hacia do San Jorge, a mais vasta regiáo de 
campos drenados da Colombia. Os elementos modelados e inci
sos do estilo ceramico chibchan sáo também aparentados com os 
desta tradi\áo. Tal como já referimos, a parte da ceramica mode
lada incisa de Milagro (a cultura da transi\áo da proto-história 
para a história na hacia do Guayas, no Equador) pertence igual
mente a esta tradi~ao. 

Náo pretendo afirmar que todos os estilos de incisáo fina que 
referí se devam a grupos caraíbas, ou que todos os grupos caraí
bas, como foram descritos na época dos contactos comos Euro
peus, tenham feíto ceramica que se possa integrar na vasta tradi
~áo estilística acima esbo~ada. No entanto, a cronología geral, 
assim como a direc~áo da expansáo desta tradi~áo estilística, 
coincide extraordinariamente bem com os factos conhecidos da 
expansáo carruba. Muitos antropólogos, e em especial Paul Rivet, 
sáo de opiniáo de que os estilos de urnas funerárias grosseiras da 
planície da Colombia constituíam vestígios de invasores caraíbas. 
Na Venezuela e na Guiana a distribui~áo dos estilos guarguapo, 
apostadero e mabaruma superior, do período pré-histórico para o 
histórico, correspondem perfeitamente a expansáo caraíba nesta 
zona, em detrimento dos seus vizinhos Araucanos. 

CAPÍTULO XI 

Os socalcos e as vertentes orientais dos ¿4ndes 

Tem-se dedicado muito menos aten~áo a história e as dimen
sóes das zonas dos Andes centrais dispostas em socalcos do que 
ao desenvolvimento da irriga~áo por canais, mas o primeiro tipo 
de sistema agrícola deve, certamente, ter tido um papel muito 
mais imponante, como factor determinante da distribui~ao po
pulacional, na época dos primeiros contactos com os Europeus. 

Como já anteriormente referimos, as encostas orientais húmi
das dos Andes tem um potencial agrícola bastante elevado. O 
principal problema consistía em reter o solo em encostas abrup
tas, urna vez eliminada a densa ceja. Para isso, tornava-se vital a 
adop\áo de qualquer tipo de socalcos ou semi-socalcos. 

A transi\áo entre urna agricultura de planície e urna agricul
tura de encosta escalvada é táo brusca que pode levar a urna com
pleta reorganiza~áo das comunidades agrícolas. Poderíamos, 
mediante prospec~óes minuciosas em muitas das bacias planálti
cas dos Andes centrais, vira determinar a expansáo das comuni
dades rurais desde o seu local de origem, próximo dos terrenos 
agrícolas primitivos, no fundo dos vales, até pontos cada vez mais 
elevados nas orlas dos vales, e daí até as encostas orientais dos 
Andes, que descem até a selva. Somente para a hacia do Huánuco 
possuímos conhecimentos em pormenor. A ocupa~áo agrícola 
desta hacia teve os seus inícios antes de 2000 a. C., época em que 
as principais povoa~óes, como Kotosh, se localizavam junto as 
áreas limitadas de terra de planície auto-irrigada. A partir desta 
época, os vestígios arqueológicos· levam a admitir um desenvol vi
mento contínuo de um único grupo étnico até aos alvores da era 
crista. As actividades agrícolas estavam concentradas no fundo 
dos vales. 

Em determinado momento, cronologicamente situado entre 
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Fig. 44 - Vasos recolhidos em estafl>es situadas ao longo dos cumes e das vertentes orientais dos Andes 
peruanos e bolivianos: nível tardío de marca Huamuchuco, Huamaclwco, Peru, cerámica castanha gros
seira, com decorafáo aplicada e pequeno ponteado Jeito por meio de canas (a); estilo tantamayo, regiáo de 
Tantamayo, Peru, cerámica castanha lisa (b); Tarmatambo, bacia do Tarma, Peru, pintura a vermelho
-escuro, sobre uma superficie amarelada, sem engobo (e); piniura a branco sobre superficie amarelada em 
engobo (d); gruta sepulcral T-9A, bacia do Tarma, Peru, decorafáo aplicada sobre superficie nao polida 
e engobada a vermelho (f); Higueras Red, do nível Higueras de Kotosh, bacia do Huánuco, Peru (g-h , 
j); encosta oriental dos Andes bolivianos, a leste do lago Titicaca, estafáo de Marcopata, sepultura (2, i), 
estafáo de Chulpani, sepultura (2, e). 
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100 a. C. e 600 d. C., regista-se urna altera~áo total da tradi~áo 
ceramica que nos leva a admitir urna completa remodela~áo émi
ca, e os fundos dos vales passam a ter urna ocupa~áo muito menos 
densa, vindo a ser usados sobretudo como cemitérios. A ceramica 
de Higueras, que surge tao bruscamente, é grosseira, mal alisada 
e raramente decorada. As faces sao tipicamente recobertas por 
um engobo delgado, vermelho e irregular; a decora~áo, quando 
existe, toma a forma de gomos de argila aplicados de modo des
cuidado ou de figuras humanas ou animais demasiado rudes. 

Desde a chegada da cerámica de Higueras até a conquista 
espanhola regista-se urna tendencia cada vez maior para a forma
~áo de cidades grandes, localizadas nos penhascos elevados 
que rodeiam a bac~a do Huánuco, a altitudes que variam entre 
3700 m e 4000 m. Foram limpas e parcialmente transformadas 
em socalcos vastas zonas de terra agrícola, situadas nas encos
tas imediatamente abaixo destas cidades fortificadas e facilmente 
defensáveis. A ceramica mantém a sua tradi~ao grosseira, em 
geral náo decorada e introduzida naquela zona pelo povo de 
Higueras. Os recentes estudos de Murra e Thompson permi
tem-nos identificar esta tradi~ao ceramica, assim como esta 
série de cidades dos cumes, com os chupachus históricos, um 
grupo de lingua quéchua, que só foi conquistado pelo lmpério 
Inca, pouco antes da chegada dos Espanhóis. · 

A ceramica de Higueras-Chupachu constitui apenas urna sé
rie de estilos aparentados, com a mesma variedade de tipos de 
formas de vasos e faces com acabamentos imperfeitos. Os ele
mentos comuns sáo as superficies lisas castanhas, ou um banho 
de engobo vermelho, delgado e irregular. 

Esta tradi~áo cerámica dos vasos grosseiros nao f oi ainda ob
jecto do estudo atento que merece. Sob o ponto de vista estético, 
o seu interesse é nulo; contudo, as semelhan\as que se notam 
entre estes estilos tao difundidos e o modo brusco como eles 
su bstituíram a tradi\áo cerámica anterior, nas várias zonas dos 
planaltos orientais, permitem-nos considerar que esta tradi~áo de 

Fig. 44 g, h , j 

Fig. 44 

Fig. 45 
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Fig. 45-As estafóes que dominavam os cumes eas encostas orientais dos Andes. 

ceramica grosseira reveste o maior significado, como testemunho 
de urna grande expansao populacional junto a orla oriental dos 
planaltos dos Andes centrais. É difícil datar com precisao a inva
sao dos povos portadores do estilo de Higueras, mesmo na bacia 
do Huánuco; nas outras regióes dos Andes peruanos, os dados 
cronológicos de que dispomos sao ainda menos concretos. Há um 
conjunto de condi\óes que nos leva a admitir que a maior parte 
dos grandes movimentos populacionais responsáveis pela difusao 
da tradi\ao de ceramica grosseira se verificaram antes de 
600 d. c. 

A distribui\ao das línguas mais divergentes dentro do qué
chua - aquelas que nao permitiam compreensao, nem se faziam 
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entender pelos grupos que falavam o cuzco quéchua (a língua do 
lmpério Inca) - corresponde com bastante precisao a distribui
~ao da tradi~ao de cerámica grosseira. Parece, portanto, muito 
provável que o aparecimento do estilo ceramico de Higueras, na 
bacia do Huánuco, e dos estilos com ele relacionados em grande 
parte dos Andes peruanos assinala a chegada dos povos de língua 
quéchua. 

o facto de a tradi~ao de ceramica grosseira estar vulgarmente 
associada a esta~óes muito fortificadas, localizadas em pontos 
muito elevados e dominando áreas de terrenos agrícolas, total ou 
parcialmente em socalcos, sugere que foi o desenvolvimento de 
um sistema agrícola que permitisse explorar com eficiencia as 
encostas orientais abruptas dos Andes que consentiu e determi
nou a expansao pré-incaica dos Quéch uas. 

Os elementos mais válidos que possuímos, relacionados com 
as orige~s da tradi~ao cenllnica grosseira, provém da bacía do 

Fig. 46 - Formas típicas dos vasos de engobo vermelho, recolhidos em Chullpa Pam
pa, na regido de Cochabamba, encosta oriental dos Andes bolivianos. 
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Fig. 46 

Fig. 46 a 

Fig. 56 
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Cochabamba, na Bolívia. O estilo chullpa pampa, que boje sabe
mos datar dos dois primeiros séculos d. C., tem urna grande 
importancia para a compreensáo da história cultural náo só dos 
Andes centrais, mas também da América do Sul. Os enterramen
tos secundários de adultos, em grandes· urnas com tampa, apare
cem pela primeira vez na América do Sul, datados com seguran
\a, no estilo chullpa pampa; e a forma das urnas funerárias de 
Chullpa Pampa é extraordinariamente semelhante a das urnas de 
estilos marajoara, na foz do Amazonas, e do estilo policromo de 
urnas pintadas do Noroeste da Argentina. Estas observa\óes le
vam a crer que a hacia do Cochabamba mantinha importantes 
contactos com a planície oriental da América do Sul. (Muitas 
vezes tem sido incluída nas planícies, muito embora se situe a 
urna altitude superior a 3000 m.) 

No conjunto dos materiais de Chullpa Pampa, a cerámica 
grosseira de engobo vermelho, publicado por Walter, estáo 
incluídos os protótipos de todas as formas de vasos e de todas as 
técnicas decorativas típicas de Higueras e dos outros estilos de 
ceramica grosseira dos Andes orientais. As data\óes atribuídas 
aos materiais de Chullpa Pampa sáo bastante mais recuadas do 
que as de quaisquer outros materiais do mesmo tipo, dentro do 
ámbito dos Andes centrais propriamente ditos. A tradi~áo de ce
ramica grosseira, o padráo de agricultura intensiva nas vertentes 
abruptas dos Andes e as línguas quéchuas parecem ter irradiado 
de sul para norte, seguindo a linha das encostas leste dos Andes. 

Steward sugeriu a existencia de urna diferen~a cultural muito 
marcada entre os povos da cultura da floresta tropical e os por
tadores da civiliza~áo dos Andes centrais. Chegou mesmo a pro
pór a hipótese segundo a qual a zona de vegeta~ao de tipo ceja das 
encostas leste dos Andes era largamente desahitada no período· 
pré-colombiano, tendo servido de barreira intransponível aos 
intercambios culturais entre as duas regióes. Referimos anterior
mente que a parte inferior da zona de ceja era ocupada por povos 
da floresta tropical desde, pelo menos, 1800 a. C. Sabemos boje 
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Fig. 47 -Conjunto de formas de vasos, cuja existéncia na estafiio PER-8 é possível demonstrar. A esta
fáo PER-8, Chacra de Giacomotti, silua-se numa arriba que fica a 1300 m acima da cidade de La Mer
ced, Chanchamayo, .Peru. Toda a cerámica é grosseira e castanha. 

seguramente que, em época pouco anterior a chegada dos~ Euro
peus,. as vertentes mais altas cobertas de ceja eram densamente 

' 
povoadas por representantes da tradi\áO de ceramica grosseira. 
Os trabalhos de Rydén a oriente do lago Titicaca, as prospec~óes 
de William Isbell na regiáo de Sandía, e de Bonavia a leste de 
Ayacucho, as minhas próprias observa~óes em Chanchamayo, as 
investiga~óes de Thompson a leste de Huánuco, as recentes ex
plora~óes de Rojas e Bonavia em Gran Pajatén (Abiseo ), todos 
eles demonstram que a arquitectura em pedra, os socalcos agríco
las extensos e a tradi~áo ceramica grosseira acompanham a desci
da da zona de vegeta~áo de tipo ceja até urna altitude de 1500 m. 

A localiza~áo de Chanchamayo nas imedia~óes de San Ramón 
e de La Merced pode ser tida como típica. Nos últimos tempos, o 
solo do vale foi ocupado pelos Campas, que faziam ceramica na
ranjal. Nos cumes imediatamente acima de La Merced há esta
~óes onde se recolhe um estilo ceramico que foi designado de 
Chacra de Giacomotti. Os alicerces de inúmeras casas de pedra 
espalham-se ao longo de urna arriba muito estreita, e logo abai
xo encontram-se os terrenos agrícolas em socalcos. Embora os 
materiais ceramicos de Chacra de Giacomotti sejam incompletos, 
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pertencem a tradi~ao de ceramica grosseira. Sao comuns nestas 
esta~óes os machados de bronze fundido, em forma de T, ta~as 
de rocha sedimentar com bico e tamb~m cabe~as de clava em 
pedra muito bem talhádas. Nao restam dúvidas de que a Chacra de 
Giacomotti é urna cultura tardia, que provavelmente se prolonga 
para o período histórico. Náo existía qualquer zona-tampao desa
hitada entre os dois grupos étnicos que compartilhavam o Chan
chamayo, nos finais da época pré-histórica. As encostas de Chan
chamayo sao tao alcantiladas que os povos de Chacra de Giaco
motti ficavam numa posi<;áo quase directamente sobranceira as 
cidades dos seus vizinhos Campas. Sabe-se que se registava um 
comércio considerável, assim como um intercambio cultural. 
Foram recolhidos fragmentos pertencentes ao estilo naranjal nas 
esta~óes de Chacra de Giacomotti e vice-versa. Em vários outros 
pontos situados na zona de vegeta~ao de tipo ceja existem mais 
provas de que o comércio e os contactos culturais constituíam a 
regra e nao a excep~áo. Afirma-se que as esta~óes arqueológicas 
junto ao Baixo Pachitea tém revelado machados de bronze em 
grandes quantidades, e eu próprio obtive recentemente provas 

·. : .... : .... :. 
~ I '. , " •, 

! ~; 
Fig. 48 - Machado de bronze fundido re
colhido junto ao rio Pisqui, nas imediafoes 
dacolóniapisquibode Nueva Edén, Peru. 
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concretas-,de que os machados de bronze sao realmente comuns Fig. 48 

nas esta~óes arqueológicas situadas junto ao Alto Pisqui. É evi-
dente que estes machados nao foram feítos na selva, mas que vie-
ram, por vía comercial, das encostas dos Andes orientais. 

Enquanto a cerámica de estilos grosseiros é, em geral, tosca, 
outros aspectos da cultura material tem um interesse considerá-
vel. A regiao de Tantamayo é conhecida pelas suas estatuetas Fotos 51, 47 

humanas muito estilizadas e pela sua arquitectura espectacular de 
vários andares. 

Ainda mais complexos sao os mosaicos de alvenaria que deco
ram as paredes de várias constru~óes de Gran Pajatén (Abiseo). 
Confirma-se que a maior parte das vertentes íngremes que ro
deiam esta esta~áo se dispóem em socalcos, e que existem na zona 
muitas esta~óes semelhantes. Também estes factos constituem 
provas da elevada densidade populacional da ceja no período 
imediatamente anterior aos primeiros contactos com os Euro
peus. 

Estas comunidades das encostas orientais sao notáveis nao só 
pela variedade da sua constru~áo em pedra, mas também pelo 
engenho das suas fortifica~oes. lsto é verdadeiro para as esta~oes 
de Chupachu, um pouco acima de Huánuco; é verdade para as Foto 54 

grandes esta~oes perto de Tarma que Jensen explorou, e é espe-
cialmente verdadeiro para as ruínas de Trenchera, localizadas 
acima de Sandía e que foram descritas por William Isbell. As ca- Foto 53 

sas estavam muito concentradas no cume de um pico elevado. As 
casas alinhadas com paredes traseiras comuns ofereciam mais um 
obstáculo aos assaltantes que tentassem atacar-o alto do monte. 
Todo o povoado estava rodeado por urna dupla muralha maci~a, 
apenas interrompida por urna única entrada. Ambos os muros 
defensivos eram dotados de adarves no lado interior, os quais 
forneciam aos defensores urna excelente situa~áo estratégica e 
maior protec~áo quando resistiam a um ataque. 

A posi~áo def en si va de todos es tes povoados, fortemente 
compactos, e os seus engenhosos sistemas de defesa demonstram 
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que a guerra era muito frequente nos finais do período pré
-histórico e podemos concluir que essa guerra era urna expressáo 
da com peti~áo pela terra arável. 

O lmpério Inca nasceu da situa~ao de guerra permanente 
entre estes pequenos reinos de povos agricultores nas encostas 
dos Andes. Já anteriormente sugerimos que todos os povos de 
língua quéchua devem ter tido a sua origem nas vertentes leste 
dos Andes, e bastante mais para sul. A fonte deste estilo cerámico 
nitidamente diferenciado, que serviu de brasáo para o lmpério 
Inca, pode encontrar-se igualmente nesta direc~ao. O estilo cerá
mico killke, do qual derivou o estilo inca imperial, apresenta 
mais semelhan'.;as com o estilo mollo, das encostas orientais dos 
Andes bolivianos,. do que com os estilos anteriores da hacia do 
Cuzco. Estas afinidades no campo ceramico, embora ténues, 
pressu póem que a chegada dos Incas a hacia do Cuzco tenha esta
do integrada num movimento populacional contínuo, de sul para 
norte, ao longo das vertentes leste dos Andes. 

CAPÍTULO XII 

O panorama etnográfico actual 
da hacia do U cayali 

A distribui~áo actual dos grupos índios no Amazonas perua
no e na hacia do Ucayali é complexa; e citar, para nao dizer discu
tir, cada um desses grupos conhecidos fica muito para além das 
finalidades <leste livro. Neste breve capítulo final concentrarei a 
minha aten~ao sobre os contrastes entre os grupos ribeirinhos e 
as tribos que vivem nas terras aluviais antigas afastadas dos rios. 

Fig. 49 

OS SIPIBOS E OS CONIBOS 

Os Sipibos e os Conibos tem um estilo artístico comum e ca
sam-se muito frequentemente entre si. Nunca será demais salien
tar o modo como estes índios organizam a sua vida em fun~ao dos 
rios e dos lagos, e náo da floresta; a pesca constituí ainda para eles 
urna das principais actividades económicas. Praúcam urna agri
cultura intensiva, tanto nas ricas planícies aluviais como nas ter
ras mais pobres das falésias, fazendo nas primeiras as culturas 
mais exigentes, como a da bananeira e a do milho. Os seus méto
dos agrícolas nao sao de forma alguma arbitrários, e as melhores 
terras sao plantadas de forma sistemática e mondadas cuidadosa
mente. 

Muitos dos sipibos-conibos estiveram em contacto com a 
missiona~áo franciscana, durante vários períodos, desde o século 
XVII ao XIX. Todos eles foram totalmente envolvidos no surto da 
borracha que se deu durante a primeira década <leste século. 
Alguns grupos familiares individuais foram completamente do
minados por patrones particulares, tendo havido urna grande des
loca~ao populacional neste período. Urna vez terminado o surto 
da borracha, as comunidades voltaram a fixar-se nas suas antigas 
terras natais, escolhendo geralmente as imedia\oes de urna escola 

Foto 55 
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Fig. 49 - Distribui~ao actual dos grupos aborígenes da bacía do Ucayali. 
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ou de um estabelecimento missionário. Embora os Sipibos
-Conibos possam ser um pouco cépticos quanto aos pormenores 
do dogma cristáo, estáo totalmente convencidos das virtudes da 
alfabetiza~áo e da medicina ocidentais. 

O modo como as grandes comunidades sipibos-conibos se 
dividiram sobas pressóes da missiona~áo e do surto da borracha, 
e como voltaram a reunir-se, mas já sujeitos a fortes influencias 
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ocidentais, torna difícil reproduzir a estrutura das comunidades 
pré-históricas. Nao há dúvida de que a unidade básica da socie
dade é, e foi durante longo tempo, a família, que incluía os ramos 
colaterais. Algumas destas famílias sipibos-conibos, que apresen
tam urna forte tendencia para o matriarcado, agrupam-se em 
comunidades locais e topónimos próprios. 

Desde tempos tao recuados quanto a sua tradi~áo regista, os 
Sipibos-Conibos tem mantido um estado de guerra permanente 
com os grupos de língua panoana que vivem nas selvas afastadas 
do río. Atribuem a estas tribos da floresta hábitos de cani balis
mo, assim como outros igualmente desprezíveis. As expedi~óes 
guerreiras sipibos atacavam as habita~óes dos Cashibos, dos 
Amahuacas ou dos Remos, na esperan~a de liquidarem todos os 
adultos do sexo masculino e de tomarem as mulheres e crian~as 
como escravas. Havia um sentimento definido de qiissiona~áo 
ligado a estas guerras. Os Sipibos consideravam-se a si próprios 
como «civilizados» e os panoanos sertanejos como «Subdesenvol
vidos» sobo ponto de vista cultural. As raparigas cashibos e 
amahuacas que fossem capturadas pelos Sipibos eram «salvas» 
da barbárie. Estas raparigas cativas eram adoptadas pela família 
do seu captor e gradualmente civilizadas. Muitas das melhores 
oleiras sipibos acabam por ser cashibos ou amahuacas civilizadas 
ou filhas destas selvagens recuperadas . 

Tendo em conta as vicissitudes sofridas pelos grupos panoa
nos ribeirinhos, a sua arte e a sua cultura material conservam 
ainda boje muitas das suas qualidades. lsto é particularmente 
verdadeiro para a cerámica. 

O oleiro sipibo-conibo moderno utiliza dois tipos básicos de 
pasta cerámica: urna para a manufactura dos vasos que se desti
nam a ir ao forno, outra para fazer todos os demais vasos. Estas 
duas pastas distintas implicam a utiliza<;ao de duas argilas dife
rentes e de percentagens diferentes das duas matérias desengor
durantes que se juntam as argilas-base, a fim de as melhorarem. 
A ceramica de cozinha é feita com urna argila negra, com um ele-
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Fig. 50 - F aixas decoradas extra(das de colos de quenti ou panelas de cozinha dos Sipi,w se dos Pisqui
bos. Apresentam uma certa variedade de técnicas decorativas; incisao larga e incisao ungulada (a); incisao 
ungulada (b); modelo de incis<io polida e ungulada (e). 

Foto 63 

Fotos 66, 67 

Fig. 50 

Fotos 66, 67 

Fotos 57, 58, 

60, 61 
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vado conteúdo em matérias orgánicas, ao qual se junta urna per
centagem muito elevada de desengordurante cariapé. Os vasos 
náo destinados a fins culinários sáo feitos com urna mistura de 
argila vermelha e branca, a qual se acrescenta Úma percentagem 
menor de cariapé e urna quantidade muito maior de cacos tritura
dos muito finos. 

Os vasos a prova de fogo sao produzidos em tres tamanhos 
estereotipados: pequeno, usado principalemnte para vaporizar as 
articula~óes com inflama~óes artríticas; médio, utilizado nos co
zinhados das refei~óes familiares; grande, destinado a cozedura 
da mandioca para fazer cerveja para as fiestas. A cerámica de cozi
nha raramente é pintada, masé quase sempre decorada por meio 
de várias técnicas, que incluem o enrugado autentico, a incisáo 
ungulada, o desenho polido, a incisáo fina, o cordoado, as nervu
ras largas, feitas com a ponta dos dedos, e o ponteado. Todos os 
tipos de decora~áo encontrados nos vasos de cozinha si pibos" 
-conibos modernos, assim como os próprios tipos de formas, 
existem na cerámica de tradi~áo cumancaya, dando-nos assim 
fortes razóes para considerarmos os sipibos e conibos modernos 
os descendentes directos dos autores da cerámica cumancaya. 

A cerámica destinada a fins náo culinários é produzida segun
do tres foIJllas fundamentais: o jarro para água, a caneca para 
cerveja e a ta~a destinada a conter comida. O jarro para água e a 
caneca para cerveja sáo igualmente produzidos em tres tamanhos 
diferentes, com fun~óes específicas, enquanto a ta~a para comida 
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apresenta certas varia~óes muito funcionais, quer na forma quer 
no acabamento interno. A caneca grande para cerveja circula vá
rias vezes, de máo em máo, no grupo de participantes nas fiestas. 

Existem dois esquemas cromáticos para a decora~áo da loi~a 
de mesa dos Sipibos-Conibos. Preto e vermelho sobre branco e 
branco sobre vermelho. As superficies externas dos jarros e das 
canecas para cerveja sáo geralmente decoradas a negro e verme
lho sobre fundo branco e as ta~as destinadas a conter comida pos
suem muitas vezes urna decora~áo a branco sobre vermelho. 

Enquanto o estilo decorativo da cerámica de cozinha deriva 
inteiramente da tradi~áo cumancaya, as origens do estilo de pin
tura sipibo-conibo sáo mais diversas. O gosto pelas linhas rectas e 
pelos motivos em linha quebrada provém claramente do estilo 
cumancaya, ao passo que os dois esquemas cromáticos básicos e a 
insistencia em duas ou tres espessuras estereotipadas de linhas 
pintadas tem nitidamente os seus protótipos nos estilos caimito e 
napo. Sabemos que os Sipibos-Conibos e os Cocamas sofreram a 
influencia das mesmas missóes entre os séculos XVII e XIX, e foi 
muito provavelmente nessa época que os dois estilos se confundi
ram. 

Outros elementos da tecnología si pibo-coni bo conservam 
muito da sua pureza, apesar dos longos períodos de contactos 
com os Ocidentais. O piláo de pedra associado ao almofariz de 
madeira, em forma de masseira, tem para eles muito valor, como 
instrumento que poupa muito trabalho durante o processo de 
prepara~áo do milho. O piláo de pedra pode igualmente ser utili
zado como pedra de afiar ou como molde para martelar adornos 
cónicos em metal. Esta aplica~áo múltipla póe em evidencia a 
grande escassez de pedra na planície aluvial alagáda do Ucayali. 

Já referimos que os suportes para vasos, em cerámica, em 
grupos de tres, se tomaram frequentes no Ucayali central duran
te a ocupa~áo pacacocha desta regiáo. Estes suportes caíram em 
desuso junto ao curso principal do Ucayali, mas ainda sáo vulga
res nos povoados perto do rio Pisqui. Muitas das mulheres sipi-

Fotos 58, 60 

Foto 63 

Foto 64 

Foto 68 
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Fig. 51 - Impress6es feítas por se/os cilíndricos modernos, em madeira entalhada: si
pibo, da colónia de Gallería (a); conibo, da colónia de Painaco (b). Sao utilizados 
para os mofos solteiros pintarem as faces durante as fiestas. 

bos-conibos estáo ainda ligadas a um estilo de vestuário tradicio
nal. A blusa é, obviamente, de tradi~áo europeia, mas a saia tu
bular de algodáo tecido a máo é de origem puramente índia. 
Grande parte dos bomens usa boje, na vida quotidiana, trajes 
semelbantes aos dos Ocidentais, mas por vezes envergam o cush
ma tradicional, tecido a máo, nas fiestas, ou como protec~áo con
tra os mosquitos durante a noi te. 

As fiestas sáo ainda urna parte importante da vida sipibo
-conibo. Os índios sao agora nominalmente católicos, celebrando 
muitas festas mais importantes do calendário católico romano. 
Segundo a tradi~ao, a cerimónia da pu berdade das jovens era o 
acontecimento social mais importante e prolongava-se, pelo 
menos, por tres días, implicando a produ~ao e o consumo de 
quantidades prodigiosas de cerveja de mandioca . Estas celebra
~óes terminavam invariavelmente com lutas entre os adultos de 
sexo masculino da comunidade. O pretexto para estas lutas era 
quase sempre o adultério. 

Nestas fiestas podemos observar urna utiliza~áo máxima de 
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objectos de adorno tradicionais. Destacam-se os enfeites para os 
lábios e para o nariz, e ambos os sexos ostentam desenhos com
plexos pintados nas faces, por meio do suco semi-indelével azul
-escuro da Genipa americana . A prodigalidade da pintura facial 
dos Sipibos-Conibos só é suplantada pela dos Mbayás-Caduveos. 
Esta é executada apenas por mulheres; os jovens solteiros que 
nao tem ninguém que lhes pinte a cara esculpem selos cilíndricos 
em madeira dura, com os quais aplicam os desenhos. 

Os descendentes dos índios coca mas constit uem urna grande 
parte da popula~áo rural do Peru oriental. T em tendencia para 
viver em cidades grandes, o que constituí um padráo seguido 
pelos seus antepassados pré-históricos. Enquanto os Sipibos
-Conibos afirmam a sua aderencia aos antigos padroes culturais, 
os Cocamas sao, quanto a sua aparencia externa, apenas peruanos 
rurais. Há vinte anos algumas mulberes usavam ainda o estilo de 
saia tradicional, mas boje já nao se vé. Algumas mulberes coca
mas ainda fazem ceramica, mas quase todos os vasos tem a forma 
dos jarros de água. O tipo de decora~áo mais frequente sáo os 
motivos florais obviamente derivados dos Europeus e só rara
mente deparamos com um vaso com desenhos tradicionais. Há 
quarenta anos, a ceramica cocama era artísticamente mais com
plexa, apresentando urna grande diversidade de formas e ornamen
tos. Alguns exemplares recolbidos antes do final do século passado 
ostentam esquemas e motivos decorativos que derivam directa
mente da tradi~ao ceramica napo-caimito. 

Os motivos florais difundiram-se entre outros grupos tribais 
ao longo do Alto Amazonas, e hoje podemos encontrar excelentes 
exemplares com essa decora~áo na ceramica de povos como os 
Ticunas. 

Foto 64 

Fig. 51 

OS COCAMAS 

Foto 69 

Fotos 69, 70 

Foto 71 
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AS TRIBOS DE LÍNGUA PANOANA DA FLORESTA 

Como já sugerimos, a medida que se formavam as pressóes 
populacionais nas planícies alagadas dos maiores rios, vários gru
pos eram obrigados a afastar-se dos cursos de água e a internar
-se na selva. Sugeriu-se igualmente que os solos pobres do de
pósito aluvial antigo, assim como os pequenos recursos cinegé
ticos da selva, em breve obrigaram estes grupos a adoptar um es
tilo de vida mais nómada, registando-se um declínio geral no seu 
nível cultural. As tribos de língua panoana que ainda boje exis
tem na floresta densa apresentam plenamente estas característi
cas. Entre elas contam-se a dos Cashibos, localizados a oeste do 
Ucayali, e os Amahuacas, os Remos e os Mayorrunas, a leste do 
mesmo rio. Todas elas falam línguas nitidamente aparentadas 
com a dos Sipibos e Conibos. É provável que apenas há 1000 anos 
todos estes povos partilhassem urna mesma língua e cultura. 
Tem-se igualmente afirmado que o complexo cumancaya pode 

Fig. 52 -Fragmentos pertencentes ao complexo Tournavista, provenientes de PAC-23, situada no quiló
metro 8 da estrada que liga Tournavista a estrada de Pucallpa. Apresentam uma gama de técnicas decora-

a 
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ser ti~o como o representante desta cultura protopanoana. En
quanto a cultura dos sipibos-conibos modernos se tornou ainda 
mais complexa, gra~as a inclusao de elementos dos seus vizinhos 
cocamas, a dos panoanaos sertanejos foi-se simplificando cada 
vez mais, de forma que, das características mais complicadas da 
decora.;ao e da teconologia comancaya, apenas algumas se nao 
perderam. 

Como medida de protec~ao contra os seus vizinhos ribeiri
nhos, as tribos panoanas da floresta viviam bastante afastadas, 
mesmo dos cursos de água mais pequenos. A unidade social efec
tiva era muito pequena, muitas vezes constituída apenas por urna 

·única familia . Estes grupos mudavam frequentemente as suas 
casas e chacras. Os seus hábitos agrícolas eram rudimentares e 
desajeitados, comparados com os dos Sipibos-Conibos. Podería
mos estabelecer a compara~ao entre todos os domínios da cultura 

tivas: incisao fina (a-e); incisao ungulada distribuida por zonas (d); incisao larga (e); esgrafitada (t); 
salientes (g-h); aplicado com incisao ungulada (i); nervuras feítas coma ponta dos dedos (j-1). Este com
plexo representa quase seguramente os cashibos pré-históricos. 

g 
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Fotos 72-75 

Fig. 52 

Foto 74 

amahuaca ou remo com os aspectos correspondentes da cultura 
sipibo-conibo, a fim de demonstrarmos a completa pobreza da 
primeira. Os quatro vasos representativos da cultura cashibo de 
Isconahua moderna, que aquí reproduzimos; dáo urna ideia exac
ta da pobreza artística e tecnológica <lestes grupos, especialmente 
quando comparados com as produ~óes dos Sipibos-Conibos. 

Por enquanto, náo é possível apresentar todos os testemu
nhos arqueológicos que demonstrem a decadencia cultural que 
sofreram estes grupos panoanos sertanejos. A esta~áo arqueológi
ca mais conhecida da regiáo de Tournavista é, por certo, dos fi
nais do período pré-histórico cashibo. A sua qualidade estética 
nao é de modo algum notável, mas a sua ceramica ostenta um 
reportório muito mais vasto de decora~áo incisa e plástica do que 
a ceramica rígidamente lisa, recolhida entre os hostis cashibos, 
perto de T oumavista, em 1962. Todas as técnicas decorativas 
nessa ceramica de Tournavista tem os seus antecedentes na do 

Fig. 53 -Fragmentos decorados com incisáo fina, recolhidos numa estaftiO situada no km 30 da estrada 
que liga Tournavista a estrada Pucallpa. Possuem todos pasta de boa qualidade, a.laranjada, e com 
desengordurante arenoso, fino. Sao fragmentos de compoteras. A face interna de (e) tem um desenho 
rectilíneo a vermelho. · 
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Fig. 54 - Pinturas executadas pOr mulheres isconahuas, da colónia junto ao rio Gallería, desenhadas 
no caderno de apontamentos do autor, utilizando para isso um pi.ncel nativo e tinta de uruqueiro (a-e). 
Pinturas de uma ponta de seta em cana, do grupo de cashibo de Tournavista (lnunahua), recolhida em 
1962 por H. Clifton Russel (d). 

complexo de Cumancaya. Conhecem-se outros complexos cera
micos tardíos, cujos materiais diferem dos de Tournavista, e que 
se localizam no território ocupado pelos cashibos modernos. Era 
de esperar tal diversidade, dado o espa~o de tempo, que atinge o 
milhar de anos, que decorreu entre a chegada da cultura cuman
caya e a forma~áo dos cashibos históricos. 

Mesmo no capítulo da pintura, que é pouco exigente sob o 
ponto de vista tecnológico, o vocabulário arústico <lestes panoa
nos da selva é limitado. O grupo iscónahua dos Remos pinta a ce
ramica, os atavíos de dan~a e as faces, ·mas os tres desenhos que 

Fig. 53 
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Fig. 54 a-e 

Fig. 54 d 
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me foram fornecidos por anciás daquele grupo quase esgotam os 
motivos de que dispóem. Em matéria de competencia técnica 
estas pinturas sao de nível inferior aquele que é atingido por urna 
crian~a sipibo de dez anos de idade. As flechas de ca~a e de guer
ra dos Cashibos apresentam maior complexidade náo funcional, e 
algumas delas sao dignas de admira~ao pelas suas formas bizar
ras. Mas a pintura destes objectos mantém um nível de organiza
~ªº muito simples, comparado como da pintura sipibo-conibo. 

Enquanto as popula~óes sipibos-conibos continuam a expan
dir e a colher, de forma selectiva, elementos da civiliza~áo oci
dental, os grupos sertanejos estáo em vías de desaparecer. Alguns 
mantem um permanente estado de guerra com o Governo perua
no. Quando estes povos sáo integrados e pacificados revelam urna 
grande vulnerabilidade as doen~as ocidentais e os que sobrevi
vem náo dáo mostras de qualquer orgulho que os leve a mante
rem o seu antigo estilo de vida. 
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Notas as fotografias 

1. O curso principal do rio Ucayali, abaixo de Pucallpa, no Peru. Urna floresta de 
balsas jovens está já em crescimento na mais recente forma~ao terrosa, que se vé a 
esquerda da fotografia. 

2. Vista aérea da planície alagada dorio Ucayali, junto a Requena, no Peru, de urna 
altitude de cerca de 3000 m. Os meandros do leito activo dorio dominam toda a 
metad esquerda da fotografia, enquanto os lagos-testemunhos, resultantes de 
canais anteriores, ocupam todo o lado direito. O rio tem cerca de 1 km de largura 
nesta zona. 

3. Urna viagem de canoa no Yanayacu, um igapó (canal lateral), que corre paralela
mente ao río Amazonas, na regiao de Ticuna, perto de Caballococha, Peru. 

4. O lago-testemunho de Yarinacocha, um antigo canal do rio Ucayali, junto de 
Pucallpa, no Peru. A vista é tomada da colónia de índios cipibos de San Francisco 
de Yarinacocha, situada na orla de um velho depósito aluvial que circunda a pla
nície alagada activa do Ucayali. A est~~ao arqueológica polivalente de Hupa-iya, 
UCA-2, fica por baixo da actual aldcia. 

S. Imaríacocha, um grande lago que ocupa o vale do río Tamaya, um afluente da 
margem leste do Ucayali. A esta~ao arqueológica do complexo de Caimito, 
TAM-1, fica por baixo de toda a pra~a do núcleo habitacional e prolonga-se para 
baixo do nível actual do lago. 

6. Os contrafones mais orientais dos Andes peruanos, que se elevarn abruptamente 
cerca de 2000 m acima da aldeia de índios pisquibos de Nueva Edén, a montante 
do rio Pisqui. A colisao de massas de ar que se dirigem para ocidente com este 
lado da encosta origina quase diariamente grandes chuvadas. 

7. Floresta tropical húmida luxuriante, ao longo do río Pisqui, nos sopés oriemais 
dos Andes do Peru. Tres fetos com 6 m de altura dominam o renque i~ferior de 
vegeta~ao. 

8. O terreno inclinado e a densa vegeta~ao de tipo ceja, característicos das encostas 
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orientais dos Andes peruanos, na zona que fica a urna altitude entre 600 e 2000 rn. 
A vista é tomada a partir das ruínas do Gran Pajatén, nas terras drenadas do rio 

Huallaga . 

9. Fragmento de um vaso com decora~ao profusamente excisa, do complexo Shaki

mu inferior, recollúdo na esta~ao arqueológica UCA-34, Jose's Hill , perto de Ya
rinacocha, no Peru. Colec~ao do Museo Nacional de Antropología y Arqueología, 

Pueblo Libre, Lima, Peru. A ta~a tinha 7 cm de altura. 

10. Ta~a com decora~ao excisa, do complexo Shakimu inferior, recolhido em UCA

-34, Jose's Hill. Colec~ao do Museo Nacional de Antropología y Arqueología, 

Pueblo Libre, Lima, Peru. 8 cm de altura . 

11. Parte superior de urna garrafa com duplo gargalo e ponte, do complexo Shakirnu 

inferior, recolhida em UCA-34, Jose's Hill. Colec~ao do Museo Nacional de An
tropología y Arqueología , Pueblo Libre, Lima, Peru. 10,S cm de largura. 

12. Fundo e paredes laterais de urna ta~a com complexo Shakimu inferior, recollúda 
em UCA-34, Jose's Hill. O s motivos excisos eram recobertos com um engobo 
vermelho-escuro, espesso e muito polido. Colec~ao do Museo Nacional de Antro

pología y Arqueología, Pueblo Libre , Lima, Peru . 18 cm de diametro. 

13. Fragmentos de urna tac;a com decora~ao excisa por zonas, do tipo de «loi~a fina da 
Caverna das Corujas». Recollúdos na gruta de Las Lechusas, perto de Tingo Ma

ría, na Montaña do Peru oriental. Colec~ao do Robert H. Lowie, Museurn of 

Anthropology, Universidade da Califórnia, Berkeley. O fragmento da esquerda 

tem 10 cm de largura. 

14. Fragmentos de duas ta~as pertencentes ao grupo de doi~a fina da Caverna das 

Corujas», recolhidos na gruta de Las Lechusas, Tingo María, Peru. Colec~áo do 

Robert H. Lowie, Museum of Anthropology, U niversidade da California, Berke

ley. O fragmento do lado esquerdo tem 13 cm de largura . 

15. Fragmentos com decora~ao excisa, do complexo Pangocsi, recolhidos na esta~áo 

múltipla de PAC-14 , Casa de la Tía, junto ao río Nazaratequi, na Montaña supe

rior do Peru oriental. O fragmento do lado superior esquerdo tem 4,5 cm de lar

gura. 

16. Fragmento de selo-matriz giratório, do complexo Nazaratequi e proveniente da 

esta~ao PAC-14, Casa de la Tía, río Nazaratequi. Cerca de 5 cm de comprünento. 

Notas as fotografias 

17. Exemplos de decora~ao excisa típica do complexo Nazaratequi. O fragmento do 

lado superior esquerdo apresenta pintura vermelha por zonas. Recollúdos na esta

~ao múltipla PAC-14, Casa de la Tía, río Nazaratequi . O fragmento do lado supe
rior esquerdo tem 7 cm de largura. 

18. As Maos Cruzadas, um alto-relevo dos alicerces de um templo, situado 10 níveis 

de constru~ao abaixo da superficie das ruínas de Kotosh, mas bastante acima dos 

mais amigos níveis de ocupa~áo. Foi-lhe auibuída a data de 2000 a. C., tornan

do-se assim o mais antigo caso conhecido de utiliza~ao da escultura com fins ar

quitectónicos no Novo Mundo. Os ossos de lama que se veem no nicho que lhe 
fica sobrancciro provavelmente foram aí colocados como ofertas votivas. 

19. As ruínas de Kotosh, nas imedia~óes da planície alagada do río Higueras, na bacía 

do Huánuco, a urna altitude de cerca de 2000 m sobre a encosta oriental dos An
des peruanos. 

20. Confluéncia dos rios Tabaconas e Chinchipe, no vale do Baixo Maranhao, nor

deste do Peru. A esta~ao arqueológica do Huayurco sirua-se no triangulo de terra 
entre os rios. 

21. Colar de comas de concha recollúdo numa sepultura do nível inferior da estac;áo 

de Huayurco. Colec~áo do Museo Nacional de Antropología e Arqueología, Pue

blo Libre, Lima, Peru . 

22. Garrafa de loi~a negra brunida proveniente do nivel inferior da esta~áo de Hua

yurco. A forma e o acabamemo sao úpicos das garrafas das esta~óes de Horizonte 

Primitivo nos Andes para sul eocidente de Huayurco. Cerca de 20 cm de altura. 

23. Adorno de um vaso em pedra esculpida, do nível inferior da esta<;áo de Huayurco. 

Cabe~a de um araguato macho, no acto de emitir urna vocaliza<;áo. Colec~áo do 

Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Pueblo Libre, Lima, Peru. 

24. Fragmento com decora<;áo aplicada recolhido na esta~ao de Huayurco. Provavel

mente associado ao seu nível inferior. Colec~áo do Museo Nacional de Antropolo

gía y Arqueología, Pueblo Libre, Lima, Peru . 

25. Pequena ta~a de ónix translúcido, muito raiado, proveniente do nível inferior da 

esta~o de Huayurco. Colec~áo do Museo Nacional de Antropología y Arqueolo
gía, Pueblo Libre, Lima, Peru . Cerca de 15 cm de diametro. 
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26, 27. 

28. 

Ta9as ero pedra esculpida, provenientes do nível inferior da esta9áo de Huayur
co. Colec9áo do Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Pueblo Libre, 

Lima, Peru. Cerca de 30 cm diametro. 

Fragmentos pertencentes ao nível hupa-iya, da esta9áo de Hupa-iya, UCA-2, em 
Yarinacocha, Peru oriental. A decora9ao incisa, larga e curvilínea, é úpica de to

das as ceramicas da tradi9ao barrancóide. 

29. Cossoiros decorados do nível hupa-iya da esta9áo Hupa-iya, UCA-2. O exemplar 

do lado superior esquerdo tem 2,7 cm de diametro. 

30. Adornos do nível hupa-iya da esta9áo Hupa-iya, UCA-2. O uso de pequenas esfe
ras aplicadas com perfura9óes centrais profundas é característico dos complexos 
ceramicos da tradi9ao barrancóide. O exemplar do centro da fila inferior tero 

4,2 cm de comprimento. 

31. Vaso típico do complexo de Yarinacocha da esr:a9áo múltipla UCA-34, Jose's 
·Hill, Yarinacocha, Peru oriental. Colec9áo do Museo Nacional de Antropología Y 

Arqueología, Pueblo Libre, Lima, Peru. 22 cm de diametro. 

32. Adornos de vasos do complexo de Cumancaya, recolhidos em UCA-22, esta9áo de 

Cumancaya, na hacia central do Ucayali, a sudeste de Pucallpa, no Peru. 

33. Fragmento de olla com a superficie externa esgrafitada proveniente de um con
junto de vasos quebrados que cobria urna sepultura do complexo cumancaya, na 

esta9áo TAM-2, Caimito. 

34. Fragmento de urna olla com decora9áo incisa típica do estilo cumancaya prove
niente do conjunto de vasos quebrados que cobria uma sepultura do complexo 

cumancaya, na esta9áo T AM-2, Caimito, em Imaríacocha, a sul e a este de Pucall

pa, no Peru. 

35 . Fragmento de urna olla, com a superficie externa enrugada, proveniente do con
junto de vasos quebrados que cobria urna sepultura do complexo de Cumancaya, 

na esta9áo TAM-2, Caimito. · 

36. Grande urna sepulcral coma superficie exterior enrugada, pertencente a urna va

riante tardia da cultura cumancaya, e proveniente da esta9áo de Santa Rosa, 
UCA-23. Colec9áo do Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Pueblo 

Libre, Lima, Peru. 46 cm de dametro. 

Notas as fotografias 

37. 

38. 

Pequena cabe9a em cerimica, proveniente dorio Aspusana, um afluente oriental 
do rio Huallaga, a norte de Tingo María, no Peru oriental. Colec9áo do Museo 
Nacional de Antropología y Arqueología, Pueblo Libre, Lima, Peru. 

Fragmento de vaso, com faixas bicolores e dois engob05 muito duros e bem poli
dos, um branco e outro castanho, proveniente do rio Aspusana. Colec9áo do 
Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Pueblo Libre, Lima Peru. 

39. Passador e piláo em ceramica, do complexo cumancaya e provenientes da esta9áo 
UCA-22, Cumancaya. Diametro do passador 11 cm; comprimen to do piláo 
6,5 cm. 

40. Ta9a decorada com faixas vermelhas e brancas, do complexo de Naneimi, e pro

veniente da esta9áo múltipla PAC-14, Casa de la Tía, junto ao rio Nazaratequi, na 
Montaña superior do Peru oriental. Colec9áo do Museo Nacional de Antropología 
y Arqueología, Pueblo Libre, Lima, Peru. 22 cm de diámetro. 

41 . Ta9a dotada de boca quase quadrada, e com relevo aplicado, que representa es

quematicamente urna face humana. Pertence ao complexo de Caimito e é prove
niente da esta9áo T AM-2, Caimito, junto do Imaríacocha, a sudeste de Pucallpa, 
Peru. Sáo visíveis vestígios de decora9áo a negro e vermelho sobre branco, embo
ra grande parte do engobo branco tenha desaparecido. Colec9áo do Museo Nacio
nal de Antropología y Arqueología, Pueblo Libre, Lima, Peru. 23,5 cm de dia

metro máximo. 

42. Olla quase quadrangular, com incisáo larga e decora9áo aplicada, e urna face 

humana sobre um angulo. De TAM-2, Caimito. Colec9áo do Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología, Pueblo Libre, Lima, Peru. 26 cm de diametro. 

43. Efigie de urna rá, do complexo de Caimito e proveniente de TAM-1, Casa de 
Guillermo, em Imaríacocha, Peru oriental. Colec9áo do Museo Nacional de An
tropología y Arqueologia, Pueblo Libre, Lima, Peru. Comprimento: c. 5 cm. 

44. Miniatura de urna garrafa quadrilobada, do complexo de Caimito, proveniente de 
TAM-11, esta9áo de Bella Flor, Imaríacocha, Peru oriental . Decora9áo incisa 
sobre urna superficie nao engobada. Colec9áo do Museo Nacional de Antropolo
gía y Arqueología, Pueblo Libre, Lima, Peru. 10 cm de altura . 

45, 46. Vista aérea de campos de cultura indígenas sulcados. Em llanos de Mojos, Bolívia 

oriental. 
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4 7. O edificio central das ruínas de Capash, na regiáo de Tantamayo, a leste do rio 

Maranháo, no departamento de Huánuco, Peru. 

48. Vista geral das ruínas do Gran Pajatén , parcialmente limpas da vegeta~áo de tipo 

ceja que as recobriam. Encosta oriental dos Andes, rio de drenagem Huallaga, 

Peru . 

49. Aparelhos de constru~áo de tipo mosaico, num edificio circular no Gran Pajatén, 

representando condores e seres humanos. 

SO. Pormenor de um aparelho de constru~iio tipo mosaico. Gran Pajatén. 

Sl. Estatueta em ceramica de estilo tantamayo. Colec~áo do Museo Nacional de An
tropología y Arqueología, Pueblo Libre, Lima, Peru (108.C/41322 T . C .). Cerca 

de 2S cm de altura. 

S2. Caneca pertencente a série de Killke, coro pintura a negro e vermelho sobre fun

do amarelado-claro, recolhida na regiiio de Cuzco. Pertence a colec~ao Montez , 
adquirida em 1893 pelo Field M useum of Natura! History, Chicago. N. 0 de ca tál. 

2789, negat. n. 0 100 923. 17,S cm de altura. 

S3. Vista d o interior das muralhas defensivas duplas que rodeiam as ruínas da cidade 

de Trenchera, e onde se pode observar o adarve para uso dos defensores, assim 

como a zona de puna que circunda a cidade. Acima da cidade moderna de Sandía, 

na vertente oriental dos Andes , perto da fronteira da Bolívia, no sudeste do Peru. 

54. Panorámica geral das ruínas da cidade de Trenchera, onde se podem ver as or
dens de muralhas defensivas e as linhas de casas, que atingem o cume do monte. 

Perto de Sandía, sudeste do Peru . 
¡ 

SS. Campo de milho muito fértil da colónía conibo de Painaco, perto de Juancito, no 
Ucayali inferior, Peru oriental. O homem tem l ,S8 m de altura . 

56. Grande urna funerária, proveniente da regiao de Calchaqui , noroeste da Argenti
na. Colec~áo Zabeleta, Field Museum of Natural History, Chicago. N. 0 de catál. 

102 258, Negat. n.0 18 342. 

S7. Chomo (jarro de água) cipibo, recolhido na colónia de San Francisco de Yarinaco

cha em 1967. O colo é negro sobre branco; o corpo é negro, branco e vermelho, e 
a superficie nao possui engobo. Colec~áo do Departamento de Amropologia da 

Notas as fotografias 

Universidade de lllinois, Urbana. 37 cm de diametro máximo. 

58. Quenpo ani pisquibo (grande vaso para beber, destinado a ser usado em comum 

durante as fiestas), adquirido na colónia de Nueva Edén, no rio Pisqui, em 1967. 

Pintura a negro e vermelho sobre fundo branco. Colec~áo do Departamento de 
Amropologia da Universidade de lllinois. 38,S cm de diametro máximo. 

S9. Cushma cipibo (traje masculino) da colónia de San Francisco de Yarinacocha, em 

1967. O desenho pintado utiliza principalmente o negro e o amarelo. Pano de al

godiio, fiado e tecido a miio. Colec~áo do Departamento de Antropología da Uni

versidade de lllinois, Urbana. Aproximadamente 100 cm de largura. 

60. Quenpo ani conibo (grande vaso para beber, destinado a ser usado em comum 

durante as fiestas), recolhido na colónia de Painaco, no U ca y ali inferior, em 196 7. 

Pintura a negro e vermelho sobre branco. Colec~iio do Departamento de Antro

pologia da Universidade de Illinois, Urbana. 31,5 cm de diámetro máximo. 

61. Face inferior de urna quencha (ta~a para conter comida) conibo, de muito boa 
qualidade, recolhido na Colónia caimito de Imaríacocha, a sudeste de Pucallpa, 

no Peru oriental, em 1967. Pintura a branco, sobre engobo vermelho. Coleq;iio 

do Departamento de Antropologia da Universidade de Illinois, Urbana. 23,5 cm 
de diámetro. 

62. Filtro pisquibo, para coar masato (cerveja de mandioca), da colónia de Manco 

Capac, 1967. Cerca de 50 cm de largura . 

63. Piliio de pedra cipibo, com almofariz de madeira, em forma de masseira. Sáo uti

lizados para a tritura~áo de alimentos e de materiais ceramicos. Colónia de San 

Francisco de Yarinacocha, 1967. Neste caso estiio a ser triturados cacos para se

rem utilizados como desengordurante na manufactura de cerarnica. As depressóes 

cónicas que se notam no piliio sao usadas para a confec~iio, por manelamento, de 
ornamentos metálicos para o nariz (ver foto 67). O pishín (esteira de folha de pal

meira) é a cobertura para o solo mais utilizada. Alguns fundos de vasos recolhidos 
em contextos arqueológicos apresentam impressas no fundo, marcas que provam 

que as esteiras, precisamente <leste tipo, tém sido usadas nesta regiáo pelo menos 
durante os últimos 700 anos. 

64. Mulher sipibo jovem completamente ataviada para umafiesta. Os adornos do na

riz e do lábio siio feítos de alumínio de aviiio. San Francisco de Yarinacocha, 
1967. A pintura facial é executada com um suco corame azul-escuro, degenipa. 
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65. Mulheres sipibo fazendo masato (cerveja de mandioca) para urna fiesca, em San 
Francisco de Yarinacocha, 1964. A mandioca é cozida num grande vaso ceramico 
(quenti ani) e em seguida colocada numa canoa, onde é batida até se transformar 
numa pasta. Urna batata-doce espontanea é mastigada, expelida e misturada na 
massa para acelerar a fermentac;ao. Em seguida a mistura é novamente colocada 
nos vasos de cozinha, para voltar a ferver e a f ermcntar. 

66. Quenti pisquibo (vaso para cozinhar) da colónia de Nueva Edén, 1967. A decora
c;áo é do tipo ponteado, executado com um pequeno pau, e incisao ungulada. 28 
cm de diámetro máximo. 

67. Quenti pisquibo (vaso para cozinhar) da colónia de Nueva Edén, 1967. Decorac;ao 
incisa. O fundo desta bela pec;a tinha-se partido, e era utilizado como mapu eiti 
(um forno fechado para a c.ozedura de pequenos vasos de loic;a fina). 35,5 cm de 
diametro máximo. 

68. Lareira típica numa cozinha pisquibo, em Manco Capac, no Alto Pisqui, no Peru 
oriental, e onde se pode observar a disposic;ao da lenha em estrela, assim como os 
supones cerámicos para panelas, que sáo utilizados na bada do Ucayali central há 
mais de 1000 anos. Estao a ser assadas bananas. 

69. Jarro de água cocamilla, recolhido por Beal-Steere em 1871, antes de os estilos 
cocama e cocamilla estarem completamente dominados por motivos florais deri
vados dos europeus. Pintura a negro e vermelho, sobre fundo branco. Colecc;ao 
do Museu de Antropología, U niversidade de Michigan, Ann Arbor. N. 0 de ca tal. 
7344, negat. 16 367. 23,5 cm de diámetro máximo. 

70. Tac;a cocamilla. Colecc;áo Beal-Steere, 1871. Pintura a negro e vermelho sobre 
branco. O motivo de serpente de cabec;a dupla é muito semelhante aos que apre
sentam as pec;a de cerámica da fase napo, da regiáo do rio Napo, no Equador. 
Museum of Anthropology, University of Michigan, n.0 de catal. 7358, negat. n.0 

16 368. 23,5 cm de diámetro máximo. 

71. Jarro de água ticuna, colónia de Cushillococha, perto de Caballococba, Peru 
oriental, 1964. Pintura a negro e decorac;áo incisa sobre superficie castanha, sem 
engobo. Pode-se observar a utilizac;ao de motivos florais, de inspirac;ao europeia, 
num vaso com forma e tecnología indígenas. Cerca de 35 cm de diámetro máxi
mo. 

72. Panela do grupo isconahua dos Remos, colónia de lsconahua, dorio Calleria, per-

No tas as f otografias 

to de Pucallpa, Peru oriental, 1967. As estrias foram praticadas esgrafitando a 
superficie do vaso húmido com urna semente quebrada. 23 cm de diametro. 

73. Vaso para beber, do grupo isconahua dos Remos. Superficie esgrafitada e sem 
engobo. A decorac;ao consiste numa tira com aplicado, pequenos riscos incisos. 
Recolhido por H. Clifton Russel. Diametro da boca: 14 cm. 

74. Vaso do grupo cashibo selvagem (lnunahua), da regiao de Tournavista, Baixo 
Pachitea, Peru oriental. Recolhido do interior de urna casa, quando o grupo foi 
pacificado, por H. Clifton Russel, em 1962 . Continha um conjunto de ossos car
bonizados. Colecc;ao do Depanamento de Antropologia, Universidade de Illinois. 
Diametro da boca: 15,5 cm. 

75. Pequena tac;a proveniente de um esconderijo de ceramica, da estac;áo arqueológi
ca tardía de UT0-1, no Baixo Utoquinea, peno de Pucallpa, no Peru oriental. O 
acordoado usado na manufactura do vaso foi deixado na face exterior, constituin
do assim urna técnica decorativa. Pode provavelmente ser atribuída aos remos 
pré-históricos. Colecc;ao do Museo Nacional de Antropología y Arqueología, 
Pueblo Libre, Lima, Peru. 12,4 cm de diametro máximo. 
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110, 114, 120, 124, 131, 171; Tetrápodes, 
137 
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Cerímónias da puberbade, 18, 66, 202 
Cerveja, 54, 57-59, 94, 109, 152, 200-202 
Cestos, 56, 66 
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Chacra, 17, 32, 63, 205 
Chacra de Giacomotti (complexo), 193, 194 
Chanchamayo, 41 , 132-134, 193-194 
Chavín, 93 , 101-102, 117 
Chimay (estac;ao), 134-135 
Chorrera (complexo), 118 
Chullpa Pampa, 192 
Chupachu, 189, 195 
Chuva, 35, 41-45 
Cidades, 17, 47, 129, 135, 189 
Circuncaraíbos (grupos), 47-49 
Cobaia, 113 
Cobiclianique (complexo), 104-107 
Coca, 64 
Cocama, 17, 19, 84, 149, 165-169, 172, 201, 

203 
Cocamilla, 84, 167 
Cochabamba, 35, 112, 192 
Colómbia, 43, 60, 69-70, 87-88, 92, 109, 127, 
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Comando político, 38, 47-48, 101, 177 
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Construc;óes de pedra, 111, 193 
Construc;óes em terra amassada, 95, 129 
Cossoiros, 66, 130, 164 
Cruxent, José María, 68, 120 
Cultura da floresta tropical, 21, 47-72, 78-79, 
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Cumancaya(complexo), 116, 118, 149-152, 207 
Cumancaya (estac;ao), 99, 149-152 
Cumancaya (tradíc;ao), 147, 149-159, 200, 205 
Cushma, 130, 202 
Cuzco, 196 

Desengordurante ceramico, 93, 98-99, 104-106, 
141 , 170, 199 ; arenoso , 104-108; cariapé, 
170-171, 200; cauxí, 170-171, 181; conchas, 
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94, 104; fragmentos de ceramica, 142, 199 
Doen<;as, 18, 49, 208 

El Palito, 126 
Enoqui (complexo), 147-148 
Equador, 71, 98, 109, 116, 118, 127, 165, 168, 

178, 186 
Escravo, 49, 199 
Estátuas, 47-48 
Estatuetas, 195 
Estilo artístico (geral), 17, 69, 70, 96-97, 100-

-102, 108-109, 110, 111, 114-121, 123-139, 
141-143, 151-158, 161-174, 178, 180-186, 
173-195, 196, 197, 199-203, 203-208; moti
vos em linha quebrada, 92, 151-157, 199-
-203; motivos espiralados, 120, 121, 124, 
129, 131, 137, 151, 156-157, 171, 174, 181; 
motivos florais, 170, 203 

Estilo globular, 131 
Estrada, Emilio, 71 
Evans, Clifford, 71, 157, 165, 170 
Excedente económico, 54-58, 62, 98 

Fauna, 32, 35-37 
Feijáo, 38, 62 
Fertiliza~ao dos solos, 38-40, 45 , 176 
Fiestas, 56, 57, 58, 65, 109, 124, 200-202 
Flora, 29, 32-35 

Floresta tropical, 30, 31-35, 41, 44, SI, 90, 115, 
140, 141, 204 

Forma~óes terrosas, 29, 30, 176 
Fortifica~s, 189, 191, 195 
Franciscanos, 134, 197, 201 

Geología, 25-31 
Grandes Antilhas, 75, 76-78, 80, 120, 140 
Grande Chaco, 24, 75, 80, 85, 156 
Gran Patatén, 193, 195 
Grupos linguísticos (geral), 20, 57, 73-89; arau

cano, 75-86, 89, 103, 121, 138, 186; aymara, 

268 

85; caraíbo, 86-88, 181; chibchan, 87, 186; 
equatorial, 88; ge, 86, 147; guyacurano, 86, 
156; maipurano, 76-80, 85, 87, 126, 134, 
137; panoano, 84-86, 148, 152, 156, 158-159, 
197-208; quéchua, 85, 189-192, 196; tacana
na, 85; tupi-guarani, 17, 68, 81 , 84, 86, 89 

Guaporé, 85, 87 
Guarguapo (complexo), 186 
Guaribo (complexo), 159 
Guarita (complexo), 131, 170-171, 174 
Guayas (bacía), 116-118, 178, 186 
Guerra, ~O, 47, 57, 74, 84, 87, 109, 141, 167, 

175, 180, 199, 208 
Guiana, 24, 25, 56, 68-69, 80, 123-126, 180, 

186 

Hacha (complexo), 62 
Higueras, 189-191, 192 
Hilbert,PeterPauJ, 130-132, 165, 170-172, 184 
~uallaga, 29, 41, 115, 132, 157, 167 
Huánuco, 35, 42, 93, 96, 111-116, 117, 187-

-191, 195 
Huayurco, 116-117 

Hupa-iya, 99, 123, 127-130, 132-133, 142, 143, 
149 

ka (vale), 101 

Identidade étnica, 17, 19, 203, 208 
Imaríacocha, 19, 151, 159, 165 
Inca, 66, 189-192, 196 
Inunda~áo, 29, 31, 38-43, 175-178 
Irriga~áo, 111 , 187 
Isconahua (Remo), 151, 207 
ltacoatiara, 131, 170, 184 

Jaguares, 93, 184 
Jamundá (rio), 131 
Japurá (complexo), 132 
Japurá (rio), 26, 132, 172 
Jauari (fase), 130, 184 

Jenipapo, 63, 203 
Jívaro, 88, 118 
José's Hill, 99, 102, 141 
Juruá, 79-80, 86, 88, 153, 167, 174 

Kilke (estilo), 196 
Konduri (complexo), 131, 178 
Kotosh, 93, 95 , 110-116, 187 

Lago-testemunho, 29, 36, 90, 94, 149 
Lama, 113 
La Merced, 132, 193 
Lenning, Edward, 58, 71, 114 
LhanosdeMojos, 24, 35, 42, 80, 174, 175-176 

Mabaruma (complexo), 124-126 
Mabaruma superior (estilo), 180 
Macacos, 37, 184 
Macaná, 65 
Macás (esta<;áo), 118 
Machados, 66-67, 95, 134, 164, 194-195 
Machalilla, 98 
Madeira (rio), 23, 24-26, 79, 84, 87-89, 121, 

174 
Madalena, 60, 70, 186 
Madre de Díos, 78, 85-86 
Malambo, 60, 70 
Mamoré (rio), 134 
Manacapuru (complexo), 131, 132, 171-172 
Manatirn, 36 
Manaus, 25 , 26, 31, 79, 131, 184 
Mandioca, 19, 39-41, 45 , 51-60, 64, 70, 94, 

109, 124, 129, 143, 145, 152, 200-202 
Mangueiras (esta~áo), 132, 171 
Máos Cruzadas (Templo), 112-113 
Maracá, 172 
Maracaíbo (lago), 68-72 
Marajó (ilha), 112, 172 
Marajoara (complexo), 164-166, 172, 192 
Maranháo, 22, 29, 30, 79, 116 

Índice ideográfico 

Mariscos, 67-72 
Mayoruna, 153, 204 
Mbaya-Caduveo, 155-156, 203 
Meandros, 29-30, 40 
Meggers, Betty J. , 71, 118, 157, 165 
Migra~áo, 18-21 , 48, 64, 67-68, 73-89, 121, 

123, 126, 127, 130, 132-134, 138-139, 140, 
143, 147, 149, 152-153, 156, 158, 165, 168-
-170, 172, 175, 179-180, 189 

Milagro (complexo), 178, 186 
Milho, 19, 38, 40, 45 , 51, 58, 62-63, 65, 71, 

197, 201 
Miracanguera (complexo), 170-172, 17 4 
Misque, 137 
Missiona<;ao, 49, 76, 134, 168, 197-199, 201 
Moche, 158 
Mojocoya (complexo), 156 
Mojos, 76 
Mollo (estilo), 196 
Momíl (complexo), 60, 70 
Montaña, 76, 118 
Monte Hernmark, 174 
MonteVelarde (complexo), 134-137, 152, 174 
Mosquitos, 95, 130, 202 

Naneini (complexo), 147, 158 
Napo (rio), 118, 157, 164-170, 172-174 
Naranjal (complexo), 133-134, 193 · 
Narcótico, 34, 64 
Nazaratequi(complexo), 103, 108-110, 147-148 
Nazaratequi (rio), 103-105 
Nazaratequi (tradi~ao) , 103-110, 120-121, 140, 

148, 158 
Negro (río), 22-24, 28, 31, 79, 89, 121, 127, 

132, 138 
Níveis, 53-54, 60, 66, 68-71, 90, 94-96, 103, 

105, 109, 111-112, 117, 123, 126, 129, 134, 
141, 147, 149, 159 

Noble, G. Kingsley, 76-79 
Nordenskiold, Erland, 135, 156 
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Nueva Esperanza (complexo), 144, 145 

Omagua, 84, 149, 165-168, 172 
Orellana, Francisco de, 20, 16S-168 
Orenoco, 24, 43, 59, 68, 76-79, 80, 92, 120, 

121 , 123, 124, 126, 127, 132, 134, 138, 140, 
159, 181, 18S 

Organiza9ao social , 38 , 47-49, S6, 124, 141 , 
147, 177, 180, 197, 198-199, 205 

Pacacocha (tradic;ao), 143-147 
Pacacocha (complexo), 143-14S 
Pachitea (rio), 18, 79, 103, 140, 194 
Painaco, 17-19 
Palafita, 30 
Pangotsi (complexo), 103-108 
Paracas, 93 
Paredao (complexo), 174, 184 
Parentesco linguístico, 73-74, 204 
Pastos, 3S, 42-43, 51, 17S 
Pequenas Antilhas, 87, 120, 126, 140, 180 
Péra abacate, 61 
Perené, 132 
Peru, 17, 22, 44, SO, S8, 61-62, 7S, 76, 8S, 88-

-90, 93, 99, 101, 109, 113-116, 134, 138, 168, 
170, 187-196, 197, 203 

Pesca, 19, 36, 6S, 69, 94, 141 , 197 
Pillcomayo, 1S6 
Pintura facial, 109, 1S4, 203 
Piranha, 36, 66 
Pirapitinga (complexo), 170-171 
Pisquí, 195, 201 
Planalto do Brasil , 24, 2S , 31 , 43, 86, 137 
Planalto da Guiana, 24-25, 31 , 43, 48, 87-88 
Planície alagada, 26-30, 34, 36, 40, 41, 4S, S9, 

61, 66, 68-72, 79, 80, 111, llS , 118-120, 123, 
141, 143, 167, 172, 175-176 

Plistocénico, 26, 67 
Pó alucinogéneo, 64 
Policroma (tradic;ao), 132, 1S9-174, 200-203 
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Pontas de projéctil, 6S 
Populac;ao, 18, 20, 28, 32, 37, 47-49, 74, 78-80, 

88, 89, 90-91, lOS, 124, 126, 129, 140-141, 
17f, 17S-177, 178, 180, 187, 190, 195 

Portacelli (complexo), 1S9 
Proteínas, 36, S2, 62, 72, 141 
Pucallpa, 17, 26, 29, 90 
Puerto Hormiga, 69-71 
Purus (rio), 79, 80, 86, 153-174 

Quebeno (rio), 168 

Rancho Peludo, 59, 69 
Recuay, 1S8 
Recursos ríbeítinhos, 19, 31 , 36-37, 49, 63-6S, 

94 
Redes mosquiteiras, 9S, 130 
Religiao, 17, 18, 47-49, 101 , 113, 141, 177, 202 
Remo, 199, 206 
Represas naturais, 29 , 30, 42 , 149 
Reprodu9ao selectiva, S0-53, 60 
Río de la Miel (complexo), 186 
Río Guapo (complexo), 120-121 
Rio Napo (complexo), 159, 165-166,~ 168-171, 

201 
Río Palacios (complexo), 1S6 
Rivet, Paul, 186 
Ronquín (estac;ao), 120-121 

Sacerdotes, 48, 177 
Saladero (cultura), 59, 120-121 
Saladóide (tradic;ao), 120-121, 123, 140 
San Agustín, 1S9 
Sandía, 19S 
San Ramon, 132, 193 
Santarém, 131, 178, 184 
Sao Joaquim (complexo), 170 
Sao Jorge (hacia), 180, 186 
Sapos, 1S2, 164, 184 
Sarayucu, 169 
Sauer, Carl O., 51, 112, ll6 

Selos giratórios, 109, 203 
Sepulturas, 116, lSl, 164, 174, 178 
Shakimu (culturas), 99-101, 110, 117 , 127, 

142-143, 149 
Sinu (rio), 70 
Sipibo-Conibo, 17-19, 99, 129, lSl , 1S2, 1S4, 

197-203, 204-208 
Socakos, 40, 187-196 
Solimóes (rio), 22 
Solos, 18, 37-46 

Steward, Julían H., 20, 7S, 192 
Suportes para panelas, SS, 59, 14S, 201 

Tabaco, 17, 64 
Tábua-raspador, S4, S6 
Taíno, 76 
Tamaya (río), 1S9 
Tantamayo, 195 
Tapajós (rio), 131 
Tarma, 19S 
Tartarugas, 36, 164 
Tefé (complexo), 170, 172 
Tejar (complexo), 178 
Templos, 47-48, 112 
Texteis, 66, 130 
Thompson, Donald E. , 189, 193 
Tiahuanaco (complexo), 137, 1S6 
Ticuna, 203 
Tíngo María, 41, 110-111, 115, 157 
Tipiti, 55 
Titicaca (hacia), 76, 193 
Tivacundo (fase), 157 
Tournavista (complexo), 206 
Trabalho de madeira, 6S-66, 109, 203 
Trabalho de pedra, 54-55, 66-67, 9S , 116-117, 

134, 164-165, 193, 201, 
Trajos, 17, 130, 202 

Índice ideográfico 

Transporte náutico, 24, 7S, 78-79, 86, 1S9, 168 
Trenchera, 195 
Trombetas, 131 
Tutishcainyo (esta9ao), 90, 94-97, 99 

Tutishcainyo ( tradic;ao), 94, 100, 110-111 , 
119-122, 129, 140 

Tutishcainyo inferior (complexo), 90-96, 110, 
115, 122, 124 

Tutishcainyo superior (complexo), 96-100, 111 

Ucayali (rio), 17, 18, 21, 22, 2S-26, 29-30, 41 , 
61, 78-80, 85-86, 97, 99, 110, 111, 116, 118, 
123, 127, 129-130, 132-134, 140-143, 147, 
149, 1S2, 153, 1S6-1S9, 167, 168, 172-174, 
197-208 

Urubamba, 132 
Uru-Chipaya, 76-79 
Uruceiro Bixa Orellana, 63 

Vagem de Lima, 62 
Valdivia (complexo), 71-72, 98 
Valencia (lago), 72 
Venenos para peixe, 34, S3, 63 
Venezuela, 2S, 43, 59, 68, 72, 80, 120-126, 138, 

140, 1S9, 180, 186 

Waira-jirca, 111 , 114-llS 
Wai-Waí, 48 

Xantosoma, 38, 61 
Xíngu (río), 76, 80, 84, 137, 147 

Yampara (complexo), 137 
Yarinacocha (estilo), 130, 141-143 
Yarinacocha (lago), 90, 145, 169 
Yasuní, 118 
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