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O Alto Xingu,: Sub4ivisóes 

A hacia dos formadores do Xingu, que se estende da Cachoeira 
von Martius, ao Norte, as cabeceiras dorio Culuene, ao Su~ pode, de um 
ponto de vista geográfico, ser dividida em dois setores bastante bem de
fmidos. O primeiro, setentrional, abarca o curso superior do Xingu da 
Cachoeira até ao Morená, isto é, até onde o Culuene e o Ronuro con-

• Esta linha de indaga~ é resultado de um projeto que, sob auspícios do Dr. Qifford Evans, da 
Dra. Betty Meggers e do Prof. Valent{n Calderón, iniciamos cm 1966, com subven~o do Wenner
-Gren/Smithsonian lnstitution Urgent Anthropology Program. Versáo preliminar do artigo (es
sencialmente seu sexto ítem) foi comunicada a X Reuniáo Brasileira de Antropología (Salvador, 
fev. de 1976), e nessa ocasiáo discutida com M. F. Simóes e Eduardo Galváo. Foi sob orienta~o do 
último que em 1965 principiamos pesquisa antropológica no AJto Xingu, como atividade do Centro 
de &tudos dé Culturas e Línguas Indígenas da Universidade de Brasilia. Foi importante a colabo
ra~o posterior de D. Mariana AJvim, do Prof. Agostinho da Silva e do Laboratório de Arqueolo
gía e Etnología da Universidade Federal da Babia. O terceiro ítem desta versáo definitiva foi apre
sentado ao simpósio Lowland South American lndians: Cultural Boundaries and lntegration 
among the Tribes of the Upper Xingu (AAA Anual Meeting, Los Angeles, 1978), gra~as a subsídio 
da Funda~áo Ford - Escritório no Brasil, e será incluído no volume resultante, organizado pelo 
Prof. Thomas Gregor (Vanderbilt University). Outra versáo do quinto ítem foi entregue para a 
obra coletiva dedicada ao Prof. Orlando Ribeiro, pelo Centro de Estudos Geográficos de Lisboa. 
No p~eparo do original, agrad~o a colabora~áo de Maria de Fátima R de Oliveira (desenho) e 
Tereza Paria (bibliografi~); e no das fotografias, a do Prof. Ailton Sampaio e de Marco Aurélio F. 
N. Martins. 

•• Departamento de Antropología e Etnología, Faculdade de Filosofía e Ciencias Humanas .da Uni
versidade Federal da Bahía. 
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fluem, vindos de sudoeste e de sudeste, para dar origem ao rio principal. 
De Morená para montante, abre-se em leque o setor meridional da ha
cia, com urna drenagem dendrítica pinada, que os chapadóes do Planalto 
Central enquadram, pelo sul e de sudeste para noroeste, ao desdobra
rem-se em amplo anfiteatro. 

Etnograficamente, e no que respeita a um corte sincrónico com
preendido entre 1884 e 1975, verifica-se paralela divisáo em duas áreas, 
social e culturalmente distintas e opostas, ·que correspondem, em seus 
limites, aos limites dos setores geográficos que acima definimos. Na área 
do Norte, localizam-se grupos étnicos lingüística e culturalmente diferen
ciados entre s~ que em sua maioria para ali migraram em épocas mais ou 
menos recentes, ou por decisáo pr6pria - caso dos suiás, jurunas e txu
carramáes - , ou por iniciativa da dir~o do Parque Indígena do Xingu 
- caso, agora, dos caiabis, bei~s-de-pau e crenacarores. 

Ao contrário da anterior, a área do Sul caracteriza-se pela homo
geneidade racial e cultural, enfatizada por quantos a estudaram desde 
1884, quando von den Steinen primeiro a penetrou (Steinen, 1940; 1942); 
e, simultaneamente, pela diversidade étnica e lingüística, que faz corres
ponder urna língua particular a cada ·grupo tribal, representado, geral
mente, por urna s6 aldeia, com a exc~o única dos trumaís, que vivem 
no Posto Leonardo Villas-Boas. Mas estes, e os camaiurás, auetés, cuicu
ros, calapalos, nauquás-matipuís, iaualapítis, meinácus e uaurás, náo 
compartilham apenas de um padráo cultural, o que levou Galváo (1960) 
a classificá-los em área cultural a parte, a do Alto Xingu: inserem-se, pa
ra além disso, numa rede intertribal de casamentos, comércio e cerimó
nias, que transforma as unidades discretas, representadas pelas tribos, 
em elementos de urna estrutura que as transcende, e gera, em nível inter
tribal, urna sociedade composta de segmentos étnica, lingüística e politi
camente autónomos - embora subordinados, após o contato, a ordem 
política da civilizac;áo dominante (Murphy & Quain, 1966: 19; Schaden, 
1969:81-82; Agostinho, 1970:516, 1974:23; Basso, 1973:VII; Junqueira, 
1975:13-22; etc.). 

Finalmente, os resultados preliminares da explorac;áo realizada por 
Simóes (1967) parecem também apoiar a distinc;áo entre as áreas meri
dional e setentrional, ao reconhecer, no registro arqueológico, as duas 
possíveis fases "do curso inferior do ~uluene" e "do curso superior do 
Xingu"1• Sendo que, no Baixo Culuene, o quadro complica-se, agora, com 
a inclusáo dos testemunhos de que adiante trataremos. 

1. Estas fases foram posteriormente denominadas lpavu e Diauarum. Para a fase Diauarum o teste de 
C 14 deu a data~o absoluta de a.D. 1120±75 (Sl-713) e a.D.1120±90 (Sl-716); data~o relativa 
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Assim, por urna oposi~o cultural, etnográfica e arqueologicamen
te documentada, corrobora-se aquela oposi~o geográfica entre os dois 
setores da hacia, que passam a exigir considera~o em separado, antes de 
passar as rela~es que mantiveram. Neste trabalho, por apresentar pro
blemas de ordem teórica, metodológica e factual, que merecem alguma 
aten~o, s6 o setor meridional será objeto de análise, ou seja, o da Área 
Cultural do Alto Xingu. 

Reconstitui~iio Histórica: Classijica~iio e Periodiz~iio 

Do processo histórico, responsável pela uniformiza~o cultural do 
Alto Xingu, muito pouco se sabe, e esse pouco é fruto de informa~o 
fragmentária e desigual na qualidade. A esse conhecimento falta, por ou
tro lado, um quadro de ref eréncia teórica e metodológica, que procure 
integrar, em esquema abrangente, os problemas enfrentados pela recons
titui~o histórica nessa área específica. Numa tentativa inicial de estabe
lecé-lo, tomaremos como base de partida a presente situa~o etnográfica. 

A existéncia de urna só cultura no Alto Xingu, com as variantes 
que comporta, e a simultAnea multiplicidade lingüística, s6 é explicável 
em termos de um processo de acultura~o intertribal, cujo ritmo é ainda 
objeto de discussáo (Galváo, 1953, 1960; Schaden, 1969; Agostinho, 
1970:469). A filia~o da maioria daqueles grupos indígenas a ramos 
lingüísticos, geralmente associados ao tipo de cultura "de floresta tropi
cal" - tupis, aruaques e caribes - , e a precária acomoda~áo alcan~da 
pelos que fogem a regra (trumaís e suiás) fazem crer que os atuais xin
guanos teriam originalmente culturas diferentes, eml?ora pertencendo a 
esse mesmo tipo cultural. Isto, sem dúvida, há de ter sido um fator acul
turativamente propício, mas o que importa reter é a necessidade de ad
mitir tais diferen~as de cultura em certos momentos da sua história. 

Na verdade, as ténues noticias de migra~ permitem aceitar ter 
havido movimentos sucessivos que conduziriam as tribos, ou conjuntos 
de tribos, aquela regiáo do refúgio (Galváo, 1953:9-10; Murphy & Quain, 
1966:7). Gradativamente, as recém-chegadas foram-se aculturando, ad
quirindo e transmitindo, as que já ali se encontravam, novos elementos 
culturais. Desse hipotético processo, cujas linhas essenciais acabamos de 

' esb~r, é que resultaria o fenómeno boje designado cultura xinguana. E, 

da fase Ipaw situa-se como "contemporanca a parte final da fase Diauarum (a.D. 1~1300)". V. 
SimOes, tm: s. v. "Diauarum", "lpaw". 
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portanto, outras culturas, ainda que tenham ocorrido ou ocorram no 
mesmo setor meridional da bacia - como é o caso da dos txikás - , náo 
podem, por defini~o, ser atingidas pela mesma denomina~o. 

Se assim é, e se' aceitarnios a argumenta~o desenvolvida, cabe 
postular, como etapas evolutivas mínimas e necessárias, na história dos 
grupos xinguanos tomados individualmente, dois períodos, um xinguano 
em sentido estrito, e outro pré-xinguano. Limitando a proposi~áo a área 
geográfica em apr~, pré-xinguanas seriam todas as culturas de origem 
das tribos que nela vivem, até quando, transformando-as, se submeteram 
ao padráo geral prevalecente. Mas náo só essas culturas originais tém de 
ser classificadas como pré-xinguanas: qualquer outra cultura, que arqueo
logicamente ocorra entre Morená e os Chapadóes, cairá na mesma cate
goria, ainda que náo se possa relacioná-la a nenhuma das etnias tribais 
conhecidas que habitaram ou habitam na regiáo. Ao mesmo tempo, fica 
em aberto a questáo de saber se a mudan~ aculturativa foi brusca e ve
loz, que, havendo rela~o, seja difícil ou inviável descobri-la e demons
trá-la, pela arqueologia ou pelo recurso as tradi~es oralmente transmiti
das. lsso leva a que seja necessário sobrepor, aos períodos xinguano e 
pré-xinguano, urna segunda periodiza~o historicamente significante, 
e composta de trés unidades: pré-história, história e proto-história do Al
to Xingu. 

Por história entenderemos aqui o período para o qual, com~ando 
com a expedi~o alemá de 18842, há documenta~o escrita sobre fatos 
contemporaneos, quer tenham sido diretamente obseivados, quer sejam 
resultado de informa~es obtidas de índios e civilizados. J á por proto
·história será entendida aquela parte da seqüéncia histórica em que é 
possível fazer conexáo entre as tribos xinguanas, que tém sido encontra
das, e desaparecidas aldeias, sítios arqueológicos de ocupa~o ou enter
ramento. Nisto, a tradi~o falada é o elemento fundamental da reconsti
tui~o, desde que criticamente empregada, em conjunto com a documen
ta~o escrita e a arqueologia. Pode-se assim remontar a épocas que ante
cedem 1884, e acompanhar até ao presente os sucessivos deslocamentos 
das tribos, e algumas das mudan~s culturais ocorridas. Algo inespera
damente, a proto-história do Alto Xingu é simultaneamente anterior e 
contemporanea a seu período histórico, como o definimos: mas isto é 
fun~o da própria situa~o de contato interétnico, que póe em conjunto 
grupos ágrafos e urna civiliza~o letrada. Quanto a sua profundidade 
cronológica máxima, será tanta, e táo variável, quanto o permitam as di-

2. Chefiada por Karl von den Steinen (Steinen. 1942). 
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versas memórias · tribais. Por fim, pré-histórico é aqui o período que se 
estende para além da mais remota fonte oral ou escrita, e, portanto, 
aquele só cientificamente acessível por métodos arqueológicos ou a ar
queologia associados. Assim como cada grupo :xinguano ohrigatoriamen
te atravessou, em seu passado na área meridional, urna etapa pré-:xin
guana e os períodos histórico e proto-histórico, é provável que a alguns 
corresponda - no interior dessa área, repare-se - também urna época 
pré-histórica. Mas náo a todos: os camaiurás, por exemplo, lemhram o 
tempo em que estavam fora, no setor setentrional da hacia, e os suiás, 
que nela entraram pelo Ronuro e depois saíram, sáo capazes de narrar 
toda sua migra~o (Galváo, 1953:8; Frikel, 1969-1972), dentro, portaÍlto e 
estritamente, da respectiva proto-história e mesmo história. 

Neste ponto, com o intuito de combinar as duas periodiza~es, em 
um só modelo diacr6nico de classifica~o histórica e de alcance médio, 
estamos aptos a chegar ao seguinte resultado - com os espa~os em bran
ca a serem preenchidos pela futura investiga~o: 

QUADROl 

Períodos históricos 

Etapas evolutivas Pré-histórico Proto-histórico 

Xinguana 

Pré-xinguana 

Histórico 

Cultura 
. 

xmguana 
"contemporanea" 
(1884 em diante ). 

Esse modelo, parece-nos, pode ser aplicado tanto ao setor me
ridional da hacia dos f armadores do Xingu, como um todo, quanto as 
etnias tribais tomadas per se, nada impedindo a introdu~o de periodi
za~óes complementares e de alcance mais reduzido, que incidam, inter
namente, sobre as categorias que aquí foram construídas; as quais, em 
conjunto, poderáo, por seu turno, vir a situar-se em modelos, existentes 
ou por criar, de alcance histórico muito maior. Deliberada e provisoria
mente, náo incluímos nele as culturas que com a xinguana coexistem -
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caso dos txikás - ou possivelmente coexistiram no mesmo espa~ geral, 
sem perda de suas peculiares características. 

Reconstitui~áo Histórica: Métodos e Sugestoes 

Sob o aspecto metodológico, as tentativas de deslindar os proble
mas históricos que o Alto Xingu apresenta podem ser agrupadas em duas 
grandes classes, urna marcada pela predominancia de urna orienta~o 
comparativista, e outra mais estritamente historicista. No primeiro caso 
estáo os estudos lingüísticos de von den Steinen (1940), e a aplica~o do 
método histórico-cultural realizada por Baer (Schaden, 1969:64-65), res
sentindo-se esta última, contudo, do caráter conjectural de toda história 
reconstituída por tais meios. Para o género de situa~o encontrada no 
Alto Xingu, e para que as conclusóes possam servir ao esclarecimento da 
dinamica interna do processo sócio-cultural ali ocorrido, é, acreditamos, 
mais adequado optar por abordagens ligadas a segunda perspectiva. E, 
assim, pela obten~o de testemunhos concretos e diretos - orais, escritos 
ou arqueológicos - , seriados e passíveis de data~o, seja ela absoluta ou 
relativa. 

,. As fontes escritas, fundamentais e já utilizadas para estudar certos 
aspectos do período histórico (Schmidt, 1947; Galváo & Simóes, 1966; 
Agostinho, 1972), tém escassa valla para a descri~áo e análise do surgi
mento da cultura xinguana, pois quando se tornam disponíveis - a partir 
de 1884 - já ela se achava constituída em suas linhas essenciais. Sáo, no 
entanto, importantes pelos dados que contém sobre antigas aldeias, cuja 
localiza~o é indicada com precisáo variável, mas útil, de todo modo, pa
ra guiar a prosp~o do arqueólogo. Nesse mesmo intuito de associar 
informes verbais a busca de sítios arqueológicos, proto-históricos no ca
so, é de especial relevancia a minuciosa tradi~o oral que quanto a isso 
as tribos mantém: por seu significado económico e por direitos territo
riais a elas associados, os xinguanos tendero a guardar bem viva a lem
bran~a dos locais de extintas aldeias, e os nomes dos grupos - existentes 
ou desaparecidos - a que um dia pertenceram. Em redor do Ipavu, os 
camaiurás apontaram-nos seis sítios que foram de sua tribo, e outro que 
f oi povoado pelos uaurás; no Tiuatiuari, podem indicar onde moravam 
por volta de 1947. Urna rápida e náo exaustiva insp~o da literatura 
mais recente revela que os uaurás conheciam dez aldeias abandonadas, 
os camaiurás mais de quatro - e náo só da própria tribo - , os trumaís 
seis ou oito, os cuicuros cinco (urna das quais trumaí), os calapalos tres 
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ou quatro e os auetés seis (Lima, 1950:4-5; Galváo, 1953:8, 9, 19; Oberg, 
1953:9; Murphy & Quain, 1966:9-10; Carneiro & Dole, 1956-1957:171; 
Dole, 1961-1962:400, 402, 406, 408; Simóes, 1967:134; Villas-Boas & Vil
las-Boas, 1970:25-26; Basso, 1973:3, 5, 35, 45; Zarur, 1975:7). Como a 
seqüencia em que as aldeias foram habitadas faz parte da tradi~o, há de 
imediato meios de tra~r urna cronologia relativa, que ganhará em pre
cisáo ao aproximar-se do presente, na medida em que se possa submete-la 
a controle pelo simultaneo emprego do método genealógico. Este, entre
tanto, tem sua aplica~áo limitada pela restri~o ritual xinguana de náo 
pronunciar o nome dos mortos, o que leva a circunlóquios e dificuldades 
para os designar, e acarreta tendencia ao esquecimento de quem viveu pa
ra além da segunda gera~o ascendente, coisa, allás, agravada pela repe
ti<;áo de nomes em gera~óes alternadas (Zarur, 1975:21). Apesar disso, o 
uso concomitante de técnicas etnográficas e arqueológicas de data~áo rela
tiva e por vezes absoluta - correla<;áo das genealogías com fatos históricos 
datados com exatidáo, e delas com sítios-habita~es ou sepulturas, se
ria~óes ceramicas etc. - abriría perspectivas de extremo interesse, pela re
ciprocidade de verifica~o que ofereceria, e pelo caráter cumulativo dessas 
informa~es na investiga~o da proto-hist6ria do Xingu. Com maior razáo 
diríamos o mesmo ao falar de seu período histórico, em fun~áo da nova 
documenta~áo disponível e dos métodos que lhe sáo aplicáveis. De qual
quer maneira, do estudo de nenhum desses períodos se pode desligar a ar
queología, e será ela o fio condutor a ligá-los a pré-história. 

É mais difícil, no entanto, a procura e localiza<;áo dos vestígíos des
te último período, pois o ambiente de floresta tropical se encarrega de 
disfar~á-los. Embora alguns dos sítios arqueológicos sejam conhecidos 
pelos índios, náo o sáo da forma táo sistemática quanto os da proto
-história; ou simplesmente sabem de testemunhos para os quais lhes falta · 
explica~áo baseada em dados fidedignos sobre o passado, ou essa expli
ca~áo assume um caráter mítico, geralmente de pouca confían~ para a 
reconstitui~áo histórica. Nestes casos estáo as ceramicas decididamente 
pré-xinguanas, que aparecem nos pequizais dos cuicuros e na lagoa Mia
rarré3, e as controversas ''valetas", que ocorrem em outros pontos. 

· Cremos, entretanto, que o metódico emprego de fotografías aéreas 
abre novas perspectivas para a localiza~áo de sítios pré e proto-históricos 

3. V. Dole 1961-1962 e Villas-Boas, 1974, 1m. Este 'autor informa que uma data~o C 14, a partir de 
cacos de Miararré, deu 1800 anos (A P.?). Se isso corresponde realmente a c. 171 a.D., parece-nos 
uma data demasiado antiga, se a cotejamos com a cronologia geral da difusio da ceramica na Amé
rica do Sul (Meggers, 1970:46-47) e levarmos em conta a posi~o geográfica e as dificuldades de 
ac~ ao AJto Xingu. 
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no Alto Xingu, permitindo contornar em parte os obstáculos que a flores
ta impóe a prosp~o arqueológica no solo4

• 

Ao trabalhar com fotos aéreas verticais, a escala de 1:60 000, na 
conf~o da carta etnográfica e ecológica preliminar da Área Cultural 
do Alto Xingu, observamos a ocorréncia, constante e padronizada, de 
manchas de vegeta~o distinta e encravada na floresta semidecídua, náo
-inundável, que caracteriza as terras firmes onde os índios abrem suas 
ro~as. Essas manchas aparecem nas fotos com tonalidade mais clara que 
a da mata que a circunda, e com textura menos granulada. Ao contrário 
da cobertura contínua proporcionada pela floresta dominante, há nelas 
maior espa~ separando as árvores, sendo freqüente ver-se o cháo por 
entre elas, ou mesmo encontrar pequenas áreas de campo, mais ou me
nos sujo. O exame estereoscópico, simples e espe<;ialmente com lupa, 
mostra que as árvores sáo de menor porte, e que estamos diante ou de 
matas secundárias ou de cerradóes, cerrados e campos sujos. A distri
bui~o dessas manchas dá-se na fímbria das terras firmes e perto dos li
mites de inunda~o dos médios e grandes rios, ou de lagoas e pequenos 
tributários, estendendo-se para dentro dos interflúvios. Estáo, sem ex
ce~o, a salvo da subida das águas na esta~o chuvosa, e repetidamente 
associadas com atuais lugares de povoamento ou com extintos sítios de 
ocupa~o humana, históricos, proto-históricos e, em dois dos casos, pré
-históricos com toda a probabilidade. 

Como dissemos, as manchas obedecem a um padráo. Em seu foco, 
concentra-se vegeta~o rala e espa~da, em torno da qual ocorre ou urna 
espécie de cerrado e depois o cerradáo, ou a mata secundária de consti
tui~o mais ou menos recente. Nos atuais espa~os habitados, esse foco 
corresponde a aldeia, a ela e a um conjunto de aldeias antigas, abando
nadas, mas em rela~o direta com a que boje existe, ou ainda a um ponto 
de onde irradiam progressivas derrubadas de ro~as; este último fica, com 
freqüéncia, bem afastado dos povoados permanentes. Desse padráo sáo 
bom exemplo as terras da lagoa lpavu, cultivadas pelos camaiurás, e o 
fenómeno repete-se na margem nordeste dessa mesma lagoa, ligado a 
urna proto-histórica aldeia uaurá5• 

4. O que segue deriva do estudo quase total das terras compreendidas cm um trilngulo, cujos ~rtices 
estáo aproximadamente a 11<>41'40" S/53º35'40" W, 12º31'6" S/52°56'6" W e 12031'6" S/54<>4:2'46" 
W. eremos que grande parte destas obsel\/8~ e kugestóes pode ser generalizada, para aplica~o 
ao encontro entre o dominio da floresta amazOnica e os dos cerrados do Brasil Central. Ou, mais 
rcstritamente, as áreas de floresta semidecídua existentes, sob clima A W, ao sul da Hiléia. 

5. O afastamento progressivo das planta~ devc-sc as exigencias do pousio longo (25 anos); as pri
meiras ro~ sáo feítas ao lado da aldeia. 
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Mais a frente trataremos de algo do mesmo género, mas referente 
aos dois sítios de ocupa~o pré-histórica presumível. 

A distribui~o e as caract~rísticas internas dessas manchas levam
-nos a interpretá-las, provisoriamente, como resultado de a~áo humana, 
embora caibam dúvidas - que s6 exames botinicos ajudaráo a dirimir -
quanto as superfícies cobertas por cerrado e cerradáo. Mas a existéncia, 
nelas, de mangabais (Galváo, 1953:13), e sobretudo de pequizeiros plan
tados pelos índios, depóe a favor da interpreta~o proposta. Por outro 
lado, náo pode haver dúvida no caso da mata secundária, pois as sucessi
vas e repetidas derrubadas ficam impressas na vegeta~o, com marcas 
correspondentes as r~s que a floresta retomou. 

Sob as condi~es climáticas homogéneas do setor do Alto Xingu 
que estudamos, deve ser uniforme, em termos gerais, o tempo médio exi
gido pela restaura~o da mata em cada tipo de solo. Náo sendo, contudo, 
simultinea a entrada das r~s em desuso, há dif eren~s na altura das 
árvores de cada trecho de floresta em recupera~o, e é isto que toma 
perfeitamente nítidos e identificáveis, mesmo a escala reduzida das fotos 
que empregamos, os contornos das extintas planta~óes. As fontes biblio
gráficas confirmam tais observa~es e argumentos, ao assinalarem vege
ta~áo modificada pelo homem em redor das aldeias xinguanas ( Galváo, 
1953:13; Cameiro & Dole, 1956-1957:17; Simóes, 1967:134; Villas-Boas 
& Villas-Boas, 1970:21; Basso, 1973:28). Por extensáo, podemos suspei
tar como de origem antrópica as áreas de mata com igual tonalidade e 
textura, mas sem contornos visíveis de ro~as antigas: ao fim de certo 
tempo, as árvores devem alcan~r seu máximo de crescimento, e aos 
poucos a floresta irá adquirindo urna altura uniforme nos terrenos de há 
muito desocupados. A hipótese ganhará for~ se a tonalidade, textura e 
distribui~o das manchas nas fotografias se juntarem indicadores mais 
diretos de povoamento humano, sejam eles de ordem arqueológica ou 
vegetal. Dos primeiros falaremos adiante, e dos segundos tém especial 
importincia os pequizeiros, por sua fácil identifica~o e por serem plan
tados, pelo menos em parte, logo na primeira fase de instala~o de urna 
r~ (Basso, 1973:35). 

Devido a parcial falta de levantamentos aerofotogramétricos em 
escala maior, e por limita~óes financeiras também, ternos usado somente 
fotos a escala de 1:60 000, excelentes para reconhecimento rápido de 
grandes espa~s, mas insatisfatórias em análises de pormenor. O ideal 
seria trabalhar com dois conjuntos fotográficos, o primeiro a 1:60 000 pa
ra insp~es amplas, e o segundo, no mínimo, a 1 :25 000, ou ainda, prefe
rivelmente, a 1:15 000 ou 1:10 000. Com algum treino, seria simples iden-
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Fig. 52A. Olho esquerdo. o 150 300 450 600m 

escala aproximada 

Figs. 52A e B. Vestígios arqueológicos de Yakaré. Ampliai;áo feíta a partir de fotografías a escala de 
1:60.000. Para observa~áo do par estereoscópico: pelas linhas tracejadas, destacar e usar um 
estereoscópio de espelhos. 
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escala aproximada 
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tüicar nestas os pequizeiros, e orientar a prosp~o no solo para os lo
cais de sua maior concentra~o. Assim, demarcadas por tonalidade, tex
tura e distribui~o as prováveis zonas arqueológicas nas fotos de escala 
menor, as de escala maior permitiriam localizar, nessas zonas, as prová
veis r~as e sítios-habita~es. 

Como método auxiliar para a reconstru~áo histórica no Alto Xin
gu, náo se limitam as promessas do estudo aerofotogramétrico da vege
ta~o a busca de antigos r~dos e aldeias. Com pares estereoscópicos a 
1:10 000 e aparelhagem adequada, há possibilidade de medir a altura re
lativa e mesmo absoluta das árvores, nos trechos de mata em regene
ra~áo após o abandono das planta~óes. Descontadas as irregularidades 
do relevo na quase plana topografía da regiáo, e estabelecendo um qua
dro de alturas relativas nas manchas de floresta antropicamente degra
dada, poder-se-ia chegar a urna cr:onologia, relativa também, da utili
za~o dos terrenos. E mesmo a urna cronologia absoluta, desde que se 
conseguisse determinar a velocidade média de crescimento da floresta 
secundária, nas várias condi~óes de solo que se devem encontrar. Para 
tanto, um método a considerar seria o de selecionar amostras de cada 
estágio de recupera~o floresta!, tentando estabelecer a data da primeira 
derrubada das r~s, por correla~o com fatos históricos conhecidos, e 
generalizando a seguir os resultados. 

Esta última sugestáo metodológica seria particularmente aplicável 
as áreas povoadas nos períodos histórico e proto-histórico, e com um 
máximo de cautela: é preciso ter em mente que sáo comuns as derruba
das feitas na própria mata secundária, estendendo-se o valor dessa cro
nologia, absoluta ou relativa, apenas a rela~o temporal entre os estágios 
de regenera~o fotograficamente registrados, tudo indicando ter havido 
outros anteriores. 

Por seu lado, os pequizeiros, cujo plantio vimos corresponder aos 
momentos iniciais de instala~o de r~s, e, em certos casos, de aldeias, 
conservam-se longamente produtivos, sendo fácil localizá-los com auxilio 
de informantes e, provavelmente, de fotos aéreas em escalas grandes. As 
mais vetustas dessas árvores permitiriam datar, dentro de certos limites, 
a época da primeira abertura de urna clareira, fosse ela para cultivo ou pa
ra construir habita~óes - dependendo aqueles limites, diretamente, da 
profundidade da memória genealógica quanto a indivíduos concretos. Isto 
por ser o direito a colheita objeto de heran~a, preferentemente patrilinear, 
dos descendentes de quem plantou a árvore (Basso, 1973:35, 44-45). 

Por fim, a alternancia bem marcada de um veráo chuvoso e de um 
inverno seco no clima A W abre ainda um outro caminho a prosp~o 
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arqueológica aerofotográfica. Em grande parte do ano, as condi~óes at
mosféricas impedem a fotografia aérea, devido as nuvens na esta~o das 
chuvas ( outubro-abril), e a névoa seca combinada com a fuma~ das ' . 

queimadas, no fim da seca ( agosto-setembro-outubro ). Assim, para apro-
veitar ao máximo os dias límpidos, as fotos verticais de que dispomos6 fo
ram tomadas de meados de maio a com~o ·de agosto, coincidindo com 
um momento arqueologicamente estratégico do ciclo da agricultura de 
coivara. O desmatamento para as ro~s é feito logo no come~o da época 
seca, e a queimada ante~ que principie a chover. Entre urna e outra oca
siáo, o mato baiJto volta a nascer, segtindo nossos dados de campo, com 
maior vigor onde maior for o acúmulo de detritos organicos, e assim, nos 
antigos sítios habitados, esse acúmulo é marcado por um adensamento 
daquele tipo de vegeta~áo: com ele, nas fotografias o desenho dos sítios 
aparece claramente esb~ado. A escala de 1:60 000 esse género de tes
temunho náo se torna visível, se deiJtado por aldeias de padráo xinguano 
atual, demasiado pequeno, mas o contrário deve ocorrer com o uso 
·de fotos em escalas maiores, e especialmente nas que fiquem acima de 
1: 15 000. Esse pressuposto é admissível, pois aquilo que interpretamos 
como vestígio de aldeia de grande tamanho, pré-histórica e pré-xinguana, 
surge em nítido contraste com o que o cerca, nas fotos a escala de 
1 :60 000 que adiante descreveremos. Oeste modo, a cuidadosa inspe~áo 
das ro~s recentemente abertas, em fotos verticais (e oblíquas?) tiradas 
em escalas grandes e o mais perto possível, mas antes da época brumosa 
em que se queimam as ro~as, poderá conduzir a resultados arqueológicos 
compensadores. 

Resumindo o que dissemos até aqui, parece-nos que, de todos os 
períodos da história do Alto Xihgu, é o proto-histórico o de maior rique
za potencial para a reconstru~o do passado, desde que abordado de urna 
perspectiva multidisciplinar e plurimetodológica, arqueológica e etnográ
fica principalmente. Cumpre lembrar que a aerofotogrametria e a docu- . 
menta~o escrita náo passaráo de parcial subsídio, e que, sem recorrer a 
tradi~o oral, no Alto Xingu a arqueología será, por si só, inoperante, pa
ra correlacionar grupos étnicos historicamente conhecidos e materiais 
escavados de extintas aldeias. E isto porque a mais importante evidéncia 
arqueológica de grupos agrícolas da floresta tropical - a ceramica - é ali 
objeto, náo de manufatura generalizada e tribalmente diferenciada, mas 
de especializa~o int~rtribal. Durante todo· o período histórico, os arua-

6. Estas fotos resultam do "Acordo Brasil-Estados Unidos sobre Setvi~s Cartográficos - Vóo 
USAF / ASf /10", faixas 5340-C. 5345-A. 5350-A. 5365-B, 5400-A. 5405-B, 5336-A. 5325-B, 5320-A, 
5315-A. 5310-A. 5205-A, 5300-A. 
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ques tem fabricado ceramica para o restante das tribos, coma tendencia, 
acentuada pelo tempo, de se tornarem os uaurás os únicos a produzir ex
cedentes, cujo destino é alimentar o sistema de tracas. Hoje os meinácus 
parecem atender apenas a suas necessidades de consumo, e os iaualapí
tis, ao que sabemos, puseram de lado essa atividade. E assim, náo obstan
te a multiplicidade lingüística e étnica ali encontrada, a homogeneidade 
cultural que prevalece corresponde, no registro arqueológico recente -
isto é, xinguano, histórico, e, em parte ao menos, proto-histórico - , urna 
equivalente homogeneidade ceramica. 

ArqueologiaAlto-Xinguana: Estudos e Materiais 

A escassa bibliografia arqueológica sobre o Alto Xingu foi suma
riada por Mário F. Simóes em suas Considera~óes de 1967 (pp. 132-135), 
havendo apenas, depois destas, o ligeiramente polémico relatório de 
Kneip (1969) e o artigo de Villas-Boas {1974), que, respondendo a Kneip 
de passagem, fornece indica~óes e fatos sobre urna tradi~o ceramica in
dubitavelmente estranha aos padróes históricos e xinguanos de origem 
aruaque7• Dessa bibliografia, só as de Dole (1961-1962), Simóes (1967) e 
Kneip (1969) tem caráter especializado, sendo o restante composto de 
notícias inclusas em trabalhos de etnólogos ou de outros conhecedores da 
área. No primeiro caso estáo Meyer (1899, cf. Dole, 1961-1962:420), 
Galváo (1953:9, n. 16) e Oberg (1953:9); no segundo, Castro {1938, cf. 
Simóes, 1967:133), Villas-Boas (1970:21-23, 1974), e, desde que suas in
fonna~óes estejam carretas, o sempre problemático Cunha (1960:239 e 
foto face a p. 248)8

, havendo, além destes, os que, já citados, fazem re
ferencia aos sítios-habita~es apontados pelos índios, e as altera~es na 
vegeta~o também por eles provocadas. 

Desses autores, só Simóes e Kneip sáo arqueólogos profissionais, e 
o relatório deste último resultou de breve reconhecimento no extremo 
noroeste da lago a Ipavu, talvez conclusivo quanto ao fenómeno particular 
que obseivou, mas altamente discutível no que toca as generaliza~es f ei
tas a partir de um só caso considerado, como veremos. Assim, os estudos 
de Dole e Simóes continuam formando o núcleo de qualquer aprecia~áo 
da arqueología local que se pretend~ contando Simóes com a vantagem 

7. Nio tivemos accsso a um dos trabalhos de Sim0es (1971), cf. Sim0es, 1m: s. v. "Diauarum" e "1-
paw". 

8. Rico em dados, esse livro é organizado de forma que provoca hesita~ quanto a origem dos in
formes e ao modo de rccolhe-los. 

• 
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de poder retificar e ampliar o seu, gra~as a quantidade e qualidade dos 
testemunhos que escavou e preservou, enquanto ·oole teve de abandonar 
no campo muito do que conse~u9• Apesar de tais reparos, é com o con
junto dos dados daquela bibliografia, com os que organizamos nas se~óes 
anteriores desta comunica~o, e com os que ainda vamos apresentar, que 
tentaremos urna classifica~áo e discussáo preliminar dos materiais ,ar
queológicos com que se conta hoje para reconstituir a história .... em sen-

. tido amplo - do setor sul da hacia do Alto Xingu. Classificando-os, por
tanto, obtemos o que segue no Quadro 2. 

QUADR02 

Testemunhos Arqueológicos do Alto Xingu Meridional 
Classifica~áo 

1. Manufatos 

1.1-. de pedra 
1.1.1. diabásio (?) polido [S)"' 

1.1.1.1. machados [S] 
1.1.1.2. contas 

a) cilíndricas perfuradas [S) 
b} discóides nao perfuradas (AJ 

1.1.2. quartzito polido 
1.1.2.1. fragmento de machado [D] 

1.2. de concha 
1.2.1. raspadores de valvas de lamelibr~nquios (S) 

1.3. de osso 
1.3.1. fusos com incisoes cruzadas [S) 

1.4. de cedimica 
1.4.1. "fase do curso inferior do Culuene" (fase lpavu) (S) 
1.4.2. ''xinguana contemporanea" (S, G, O) 
1.4.3. "tradi~o F' (panelas com bordas nao incisas}[D) 
1.4.4. "tradi~ao 2",(bordas com linhas paralelas concentricas incisas) [D) 
1.4.5. "tradi~ao 3" (bord~ com linhas diagonais incisas) [D) 

9. Durante a X Reuniáo Brasileira de Antropologia, Bahia, 1976, Simóes comunicou que teve acesso a 
parte do material coletado por Dole. 

• Fontes: A: Obsetva~o pessoal; B: Basso, 1973; C: Cunha, 1960; CD: Carneiro & Dote, 1956-1957; 
D: Dote, 1961-1962; DM: Dole, 1961-1962, citando Meyer, 1899; F: fotos aéreas citadas no fim do 
artigo; G: Galváo, 1953; K: Kneip, 1969; O: Oberg, 1953; S: Simóes, 1967; V: Villas-Boas, 1974; VV: 
Villas-Boas & Villas-Boas, 1970. 
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1.4.6. vasos quadrangulares (território cuicuro) [D) 
1.4.7. "de Miararré" [V) 
1.4.8. urnas (Alto Culiseu; numa "casa de pedra" (gruta?)) [DM) 

1.5. gravados em pedra 
1.5.1. petróglifos do Tanguro (território Yaruná) (C) 

2. Modifica~oes ambie~tais 

2.1. do terreno 
2.1.1. sepulturas (G, s, A) 
2.1.2. ''valetas" (V, VV, G, O, S, D, K) 
2.1.3. exposi~o e provável lixivia~o intensa do solo nos arredores das aldeias [A) 
2.1.4. manchas de ocupa~o (restos de cozinha, fragmentos cerArnicos, carvao, terra 

queimada, sulcos e furos da constru~o de casas; matéria organica incorpora
da ao solo, mais densa no "cordao de lixo" da periferia exterior das aldeias 
atuais) [A) 

2.2. da veget~o (G, CD, s, VV, B, D, A) 
2.2.1. mata secundária 
2.2.2. alguns cerrados e cerrad0es das terras firmes 
2.2.3. mangabais 
2.2.4. pequizais 
2.2.5. mato babto vi~so e concentrado em acúmulos, comprovados ou prováveis, de 

matéria organica (F, A] 

É táo reduzida a quantidade de manufatos de osso, concha e 
pedra, que náo vale a pena discuti-los, a náo ser para assinalar que o 
uso de urna rocha ígnea é indicador de que havia dependéncia de fon
tes de matéria-prima externas, situadas talvez ao norte da regiáo, 
dependéncia essa, allás, historicamente documentada; e que o fragmen
to de quartzito demonstra a existéncia de urna alternativa cuja pro
veniéncia é ignorada. Dos petróglif os, o pouco que sabemos só permi
te assinalar sua presen~. Quanto a ceramica, esta sim de fundamental 
importancia, é difícil interpretá-la, face a escassez de dados publicados, 
e a tentativa está aqui plenamente consciente de tal limita~áo. Por 
sua vez, a maioria do que havia a dizer sobre as "modifica~óes ambien
tais" foi dito em s~es anteriores deste trabalho: só abordaremos 
a questáo das sepulturas, das valetas; e das manchas de ocupa~o com 
suas áreas limítrofes, antes de passar a s~o seguinte, que trata de 
um sítio delimitado por adensamento de mato baixo, em prováveis acú
mulos de ~atéria organica. 
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Mesmo com aquela reconhecida escassez de dados sobre cerami
ca, é possível isolar do quadro de classifica~o duas categorías ( 1.4.6 
e 1.4.7), que náo podem ser situadas nas tradi~óes de Dole 
(1961-1962:417-421), nem nas fases de Simóes (1967:134-135), e sáo 
em parte de cronologia incerta, embora decididamente pré-históricas 
e pré-xinguanas. De data ignorada e provavelmente pré-históricas sáo 
as urnas da vaga cita~o de Meyer (1899), das quais só há a possível 
certeza de serem náo-xinguanas. 

Por outro lado, parece razoável aproximar, identificando-as, 
a ceramica mais recente da "tradi~o 1" de Dole (1961-1962:419) e 
a ''xinguana contemporanea" de Simóes (1967:136), correspondendo 
a primeira, em território cuicuro, aos níveis inferiores das sondagens 
efetuadas, e perdurando até ao presente no vasilhame uaurá (Lima, 
1950). Posterior seria a "tradi~o 2", já desaparecida, vindo de
pois a "tradi~o 3" da mesma autora, caracterizada pelas bordas pla
nas com incisóes diagonais. Estas assemelham-se notavelmente a alguns 
dos exemplares da fase "do curso ·inferior . do Culuene" (Simóes, 
1967:137-139), subjacentes a ceramica ''xinguana contemporanea" des
se arqueólogo, exceto quanto ao tempero. De fato, enquanto a cerami
ca uaurá e a que foi arqueologicamente descoberta no Baixo Culuene 
sáo temperadas com cauixi10, a do território cuicuro recorre predomi
nantemente a areia e ao quartzo moído (Simóes, 1967:138-139; Dole, 
1961-1962). 

É interessante o quadro es~do, porque, aparecendo, no Culue
ne inferior, a ceramica de bordas incisas em diagonal abaixo dos res
tos ''xinguanos contemporaneos", em tercas cuicuros, ela apresenta-se 
como intrusiva, surgindo quando a "tradi~áo 1" se encontra já em ple
na existéncia, e desaparecendo enquanto esta continua. Os cuicuros li
gam as vasilhas da "tradi~o 3" ao Culiseu, a grupos indígenas que 
devem ter sido seus antepassados próximos, e talvez a um movimento 
migratório de oeste para leste (Dole, 1961-1962:420). Mas a antece
déncia estratigráfica, no Baixo Culuene, da ceramica de bordas inci
sas, em rela~o a ''xinguana contemporanea", poderia sugerir exatamen
te o contrário, ou mesmo urna difusáo de NE para SW pelo Culuene, até a 
latitude da lagoa Lamacuca-Cuicuro11, seguida de urna inflexáo pa-

10. Os uaurás preparam cauixi queimando um espongiário de ~ doce (Tubella melo-leit4o) e 
moendo suas espículas para conseguir um produto fino e arenoso (Lima, 1959;11; Dote, 
1961-1962:415-417). 

11. Sobre a locali7.a~o e dcscri~o de Lamacuca-Cuicuro, v. Camciro & Dole, 19~1957:170-171. 
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ra oeste, que teria chegado, ainda na vertente do Culuene, as imedia~es 
daquela lagoa. Este quadro complica-se, entretanto, com o fato de ter
mos observado, na aldeia camaiurá e em data posterior a 1965, urna pa
nela de grandes dimensóes e borda horizontal plana incisa, semelhante 
as reproduzidas por Simóes (1967: est. 36) e Dole (1961-1962: fig~ 6, 7). 
Diante disto, é por enquanto perigosa qualquer hipótese difusionista e, 
com maior motivo, a especula~o sobre possíveis migra~es. Preferiría
mos provisoriamente supor que este tipo de borda náo passaria talvez 
de moda, que, oriunda do Baixo Culuene, teria alcan~do a regiáo a 
montante e entrado em decadéncia, estando na década de 1960 em fran
co desaparecimento. 

A precedente exposi~o parece permitir-nos concluir que a cera.
mica ''xinguana contemporAnea" de Simóes e pelo menos os níveis supe
riores da "tradi~áo 1" de Dole corresponderiam a etapa evolutiva xin
guana, no sentido em que antes definimos o termo, e, sem sombra de dú
vida, aos períodos histórico e proto-histórico, nos exemplos mais recentes 
daquelas duas categorias cera.micas. E os níveis inferiores da estratigrafia 
de "tradi~o 1", na área cuicuro, levariam a admitir, ainda, urna sua pe
netra~o na pré-história e na etapa pré-xinguana: quereria isto dizer que 
estaria já em desenvolvimento, antes de ser, por difusáo e como um de 
seus elementos, integrada no padráo da "cultura xinguana". Quanto a 
"tradi~o 3", a hipótese deixada em suspenso impossibilita classificá-la 
ou náo como xinguana, sendo, com seguran~, proto-histórica, e prova
velmente pré-histórica também. Por fim, a "tradi~o 2" de Dole é pré
-histórica, ficando por resolver se será pré-xinguana ou, simplestnente, - . nao-xmguana. 

Passando, agora, dos objetos manufaturados as perturba~óes 

ambientais, provocadas por máo humana e capazes de deixar no solo 
vestígios duráveis, ternos inicialmente as sepulturas, incontroversas 
quanto a sua natureza, mas escassas quanto ao número e a informa~áo 
fornecida. Apenas duas foram arqueologicamente exploradas no Baixo 
Culuene, ou, mais precisamente, no sítio MT-X-9, de Ipavu, e num ou
tro, localizado a margem direita do córrego J acaré. Ao descrever a 
primeira com brevidade, Simoes (1967:137-138) opina, por compara~o 
com a cultura xinguana contemporAnea, que teria sido um sepultamen
to de mulher; e, pela cera.mica associada ao esqueleto e por sua loca
liza~o em um sítio da "fase do curgo inferior do Culuene", podemos 
aceitar, com esse autor, que pertence aquela fase, e que apresen
ta características capazes de relacioná-la aos enterramentos xinguanos, 
de que adiante voltaremos a tratar. A segunda sepultura é descrita, ra-
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pidamente também, por Eduardo Galváo, de cujos dados parece possível 
depreender, com reservas, ser a ceramica ali encontrada da mesma fase 
que a anterior. A isso acrescenta Galváo (1953:9, n. 16) elementos ob
tidos de "informantes trumaís, que dizem serem aquelas sepulturas do 
tempo de seus avós"12• 

Se por avós os trumaís náo estavam entendendo seus míticos 
ancestrais, mas sim os ascendentes reais da tribo, que até pelo menos 
1952 moravam no Jacaré (Galváo e Simóes, 1966:43), seria admissível 
classificar, a partir dos testemunhos arqueológicos e verbais, aquele últi
mo enterramento como proto-histórico, e talvez representativo dos está
gios iniciais do processo de acultura~o intertribal sofrido pelos tru
maís, desde sua intrusáo na área. Isto seria um argumento a favor de 
se considerar a "fase do curso inferior do Culuene" pro to-histórica e 
talvez pré-xinguana, ficando por resolver se terá sido pré-histórica 
também. Allás, considerando a compara~o que Simóes fez entre a se
pultura de MT-X-9 e as sepulturas xinguanas como sáo hoje, a ocorren
cia de ceramica ''xinguana contemporanea" nos níveis superiores des
se mesmo sítio, e ainda os dados de Galváo, seria possível imaginar que 
essas duas sepulturas pertenceriam a um limiar entre as etapas evoluti
vas pré-xinguana e xinguana, ou talvez mesmo a urna nova etapa que ve
nha a ser preciso reconhecer, a proto-xinguana. Embora o futuro pos
sa obrigar a incluí-la em nosso modelo diacrónico, ela é por enquanto 
prematura. 

Ao cont~ário dos testemunhos que até aqui examinamos, as cha
madas "valetas" ou "trincheiras" do Alto Xingu desencadearam ligeira 
polemica, a que já nos referimos e a qual náo faltou, por vezes, um tom 
bastante emocional. De qualquer modo, o assunto tem de ser tomado em 
conta por qualquer aprecia~o geral da arqueologia xinguana, ou, mais 
amplamente, dos elementos disponíveis para a reconstitui~o da história 
regional. Sáo de Eduardo Galváo (1953:9, n. 16) e de Kalervo Oberg 
(1953:9) as primeiras referencias bibliográficas a respeito, seguidas mais 
tarde pelas de Dole (1961-1962:403-405), Simóes (1967:139-140), Kneip 
(1969) e dos irmáos Villas-Boas (1970:21-22; 1974:40) e, a exce~áo do 
primeiro, todos os outros autores puseram em questáo se o fenómeno te
ria causas naturais ou culturais. 

12. Náo é, o tipo de cnterro descrito por Simóes, o único que pode vir a ser encontrado cm extintas 
aldcias, históricas ou proto-históricas, de cultura xinguana. Ao que sabemos, esta, ao ingressar no 
periodo histórico (1884), já adotava as quatro formas de sepultamcnto primário, boje encontradas 
e referidas na quinta parte dcste trabalho. 
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Da "dúzia e meia de valetas" de que fala Villas-Boas (1974:40), só 
quatro exemplos de "trincheiras", isoladas ou conjugadas, sáo, de forma 
precisa, localizadas pela literatura, e sua distribui~o estende-se para 
além da área do Alto Xingu Meridional, alcan~ndo, pelo menos, o 
Diauarum, ·no setor norte da hacia. Além da que ali existe, há urna ou 
duas - a depender dos autores - no J acaré, trés nas proximidades da 
antiga aldeia cuicuro, e ainda outra no extremo noroeste da lagoa Ipavu. 
Ocorrem, ao que parece sem preferéncia, em zonas de campo, de floresta 
e de mata secundária, e sempre, pelos dados disponíveis, acima do nível 
das inunda~es periódicas. 

Por falta de sua descri~o em pormenor (Simóes, 1967:140), 
é impraticável comparar a valeta de Diauarum com as demais, ou de
cidir se obedece a um padráo que aquelas seja comum. Das .outras, 
há descri~óes relativamente boas, que, no essencial, tentaremos apre
sentar. 

Em sua nota sobre o Jacaré, Galváo (1953:9, n. 16) refere-se 
a " ... duas valas, que ligam um pequeno campo ao rio, atravessando urna 
faixa de mata ... ", nas quais se encontram " ... muitos cacos de ceramica 
espalhados pela superfície, provavelmente arrastados pelas enchentes". 
Ao tratar do mesmo sítio, Oberg (1953:9) é mais prolixo, registrando 
" ... um fosso da aldeia até o córrego Jacaré. Este fosso variava de seis a 
dez pés em largura, e de quatro a seis pés em profundidade. Sua acen
tuada erosáo parece indicar que existe há considerável tempo ... Como o 
fosso estava bem acima do nível de inunda~áo, seu uso como canal náo 
parece provável". A isto Simóes (1967:140) acrescenta que seu tra~ado 
é sinuoso, ó declive suave e em dire~áo a um rio, faltando evidéncias ar
queológicas. 

A valeta de Ipavu fica, como dissemos, na margem noroeste da 
lagoa, e foi indicada pelos irmáos Villas-Boas a Kneip, que teve co
mo guia o camaiurá Moi(n)nyohapi(n). O "canal de escoamento" que 
encontrou tem, ao chegar a lagoa, 1 m ·de fundo, num terreno com 30º 
a 40º de declividade. Foi possível aquela autora acompanhar o "canal" 
por 1 km, durante o qual mantém de 1,5 m a 3,0 m de largura, mas 
náo alcan~u o ponto em que se inicia, nem fez qualquer achado ar
queológico. Entretanto, depois que Kneip se retirou do campo, seu 
guia deu-nos de presente urna pequena conta, provavelmente de diabá
sio, em forma de disco e náo perfurada, semelhante a algumas das que 
os índios do Xingu incluem nos cintos e colares de conchas (mo 'it) com 
o nome de mo 'ikita. O significativo, nisto, é que esse tipo de conta náo 
é boje por eles fabricado, e sim recolhido., sobre o cháo ou cavando, 
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ern lugares de extintas aldeias; e que Moi( n )nyohapi( n) a encontrara per~ 
to do "canal". 

De todas as descri~es das ''valetas" e seus arredores, a mais pre
cisa e específica é a de Gertrude Dole (1961-1962:403-404), que se repor
ta as que investigou no antigo território cuicuro. Há, ali, 

[ ... ] um conjunto de trincheiras que ocupam urna área ov6ide, margeando o lago Cuicuro. A 
mais externa tem 1,S mi1ha de extensio e cerca de tr& pés de profundidade. Urna outra, 
mais rasa, por cerca de metade d~ extensao, corre quase paralela a ~ maior, separada 
por urna distincia que varia entre dez e duzentos.pés. A área englobada por estas trinchei
ras coincide com a regiao de 280 acres de vegeta~o secundária, claramente distinguida da 
floresta circundante nas fotos aéreas ... Um terceiro fosso corre entre o lago e urna mancha 
aproximadamente no centro da área delineada pelas duas trincheiras. Um caminho largo, 
que, nas fotos aéreas,' parece ser perfeitamente reto, leva do centro desta área, em dir~o 
norte, cerca de oito milhas, ao rio Culuene. 

Dole acusa, além disso, abundancia de ceramica no interior do es
pa~ delimitado pelas trincheiras e na borda interna da mais curta delas, 
salientando a semelhan~ entre a terceira e a que Oberg viu no J acaré. 
Parece-nos, aqu~ importante o dado quanto a vegeta~o secundária, so
bretudo se for tomado em conta o que previamente dissemos sobre fo
tointerpreta~o e observa~o direta da cobertura vegetal como fonte de 
informa~o arqueológica, e o que diremos a respeito das perturba~es 
ambientais provocadas, na vegeta~o e no solo, pelas atividades da mo
derna aldeia caínaiurá. 

Os Villas-Boas (1970:21), embora em contexto ligeiramente dife
rente, enfatizam também a existéncia de grandes superfícies cobertas por 
vegeta~áo secundária. Ao passarem a descri~áo das valetas, fazem-na 
sem remeter a nenhum local em particular, e tendem a generaliza~o, ou 
a reconh~r um padráo bem definido que se repete: 

( ... ] existem no Alto Xingu dúzia e meia de valetas, algumas com vários quilometros de 
extensao, tra~as em meia lua, e apresentando, em certos pontos, cinco ou seis metros 
de profundidade e outro tanto de largura ... (havendo] cacos de cerimica encontrados 
nas barrancas das valetas e nos bei~s de terra amontoados ao longo dos cortes (Vil
las.Boas, 1974:40). Consistem. esses vestígios, numas valas existentes em quase todos os 
lugares de aldeamento, antigos e atuais, com as seguintes dimen.sOes médias: 2,5 m de 
profundidade, 3 a 4 m de largura, 1 000 de comprimento, havendo na altura da confluen
cia Culuene-Ronuro urna vala de dimen.sOeS muito maiores. O tra~do que apresentam 
essas valas é o de um arco, que, partindo de um determinado P9nto no interior da mata, 
vai terminar na água mais próxima. Nota-se, também, junto de algumas, movimentos de, 
terra configurando círculos com diimetros de 10 a 15 m ... [e] o ~do das valetas nun
ca enquadra completamente úma área ... (Villas.Boas e Villas.Boas, 1970:21-22). 
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Cumpre notar que estas cita~óes correspondem bem as valetas do 
Jacaré e dos cuicuros, mas nao tanto a da lagoa Ipavu, tal como foi apre
sentada por Kneip. 

Ao problema de início colocado quanto a orige~ das valetas - na
tural ou cultural? - logo se juntou o de saber, sendo verdadeira a segun
da das hipóteses, que fun~óes preencheriam na cultura de seus construto
res. Inclinados a aceitar origens culturais ficaram Oberg, Dole, e, mais 
veementemente, os Villas-Boas, enquanto Simóes e Kneip penderam em 
sentido oposto, supondo que sejam ou "leitos secos de antigos córregos", 
ou o "canal de escoamento do len~ol pluvial concentrado". Como existem 
elementos a favor das e contra as várias possibilidades, eles serao aqui 
examinados. 

Além das insp~es de superfície, em que todos se basearam, Dole 
e Simóes cavaram exploratoriamente as trincheiras do território cuicuro, 
do J acaré e do Diauarum. Enquanto Dole se limitou a um po~o-teste, na 
borda interna da terceira de suas trincheiras, Simóes optou por cortes 
transversais nas que estudou. Um corte deste tipo é mais adequado por 
fornecer um perfil estratigráfico total na s~ao da val eta, e por permitir 
um melhor conhecimento da respectiva borda, passíveL aliás, de interpre
ta~óes diversas. Para Dole, e aparentemente para os Villas-Boas 
também, seria resultado do amontoamento da terra extraída durante a 
abertura da vala, explicando-se assim a quantidade de cacos ali soterra
dos. Esta última, por outro lado, é igualmente atribuível a fatores natu
rais, ligados a idéia de que se esteja diante· de cursos de água temporária 
ou definitivamente secos. E isto porque a espécie de lábio que acompa
nha a valeta poderia ser um dique marginaL criado pela deposi~o de se
dimentos durante as inunda~óes, o que daria razao a Simóes e Kneip. Se 
assim for, os cacos misturados aterra teriam também sofrido transporte 
pelas águas - como o aventou Galvao - , seguido de deposi~ao no dique 
e recobrimento por sedimentos naturais. Contra isto há, no entanto, o 
argumento de que Dole estimou a camada de solo perturbado, formado
ra da borda, entre 19 e 23 polegadas, mas foi capaz de desenterrar cacos 
até a profundidade de 43 polegadas. Nao se pode, ademais, ignorar que a 
conexáo, estabelecida por Dole, entre as trincheiras e a mancha de vege
ta~o secundária, por elas circunscrita, dá bastante peso a hipótese que 
propóe. 

Quanto a Kneip, foi levada, pela observa~o e pela falta de acha
dos arqueológicos em associa~o com o canal de Ipavu, a decidir que este 
seria de origem natural. No entanto, a cinta de pedra, que nos foi dada 
por Moi( n )nyohapi( n ), náo deixa de ser indício capaz de suscitar dúvidas, 
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allás acentuadas por dois motivos. Primeiro, porque o reconhecime11:to, 
feíto em um s6 dia e sem escava~o, foi excessivamente sumário. E se
gundo, por nos parecer que estava imbuída de prévia disposi~o contrá
ria as trincheiras, pois, passando por alto subsídios comparativos referen
tes a fortifica~óes indígenas da regiáo boliviana do rio Guaporé (Dole, 
1961-1962:404), nega qualquer possibilidade de haver valetas no Xingu, 
por ser "de nosso conhecimento a inexisténcia de tais práticas entre nos
sos primitivos" (Kneip, 1969:1). 

Examinada assim a questáo das origens, parece-nos ter de ficar 
indecisa, por falta de dados conclusivos que confmnem qualquer das 
hipóteses, e o próprio Simóes, ao pronunciar-se, declara o problema 
em aberto, e a espera da interpreta~o geomodológica das fotos aé
reas oblíquas que tomou de várias valetas. Permanecem também co
mo hipóteses náo verificadas as relativas a sua fun~o. Para Oberg, se
ria a de assegurar acesso protegido até aos rios, e, para Dole, a de es
tabelecer um perímetro defensivo, cujos flancos se apoiariam na la
goa que lhe cobria a retaguarda. Quanto aos Villas-Boas, dáo a 
ilnpressáo de aceitar o que dizem os cuicuros, para os quais o herói mí
tico Viti-Viti as teria feito com o f1111 de abrigar sua gente nas épocas 
mais frias. 

Como os Villas-Boas, Oberg e Dole procuraram complemen
tar seus conhecimentos recorrendo as tradi~es nativas, mas Oberg de
parou-se com a expressa ignorancia dos índios que interrogou, e os 
outros dois viram-se, de imediato, remetidos ao passado mítico. Os 
cuicuros que Dole entrevistou atribuíam as valetas ao "spirit people", 
e os informantes dos Villas-Boas ref eriram-se apenas ao já citado Vi
ti-Viti. Sendo este último dado o único passível de discussáo, em ter
mos de reconstitui~o histórica, náo nos é possível acompanhar os Villas, 
por acharmos demasiado literal sua aceita~áo de urna frágil base míti
ca, como apoio da proposta explicativa. Viti-Vit~ para ser entendido, te
rá de o ser em termos simbólicos e no contexto geral da mitologia 
xinguana, e náo como personagem de caráter histórico. 

Cabe de todo isso concluir que, quanto as valetas e de modo di
reto, é nula a contribui~o trazida pelas tradi~óes orais; indiretamen
te, entretanto, a ignorancia mesma ou o recurso a mitologia mostram
-nos a órigem das valetas situada para além da memória tribal histori
camente válida. Se forem obra humana, isto obrigará a classificá-las 
como pré-históricas, e, por sua forma e disposi~o, indubitavelmen
te pré-xinguanas. 

\ 
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Aldeias Xinguanas: Uma Perspectiva Arqueol6gi.ca 

O estudo de aldeias indígenas em pleno funcionamento, vistas de 
urna perspectiva que procure detectar o genero de vestígios que restaráo 
após seu abandono, náo tem recebido grande aten~o, apesar de fornecer 
elementos que nos parecem de importAncia para a interpret~o de tes
temunhos arqueologicamente encontrados. Os resultados que seguem 
sáo fruto da descri~áo em pormenor da aldeia camaiurá, e de obser
va~es complementares em urna das ~deias iaualapítis. Visitas rápidas, 
quando ainda existia, a que estes anteriormente ocuparam, e a dos cala
palos. na margem direita do Culuene, assim como a literatura consultada, 
permitem, no entanto, considerar tais resultados como generalizáveis aos 
outros aldeamentos atuais de cultura xinguana. Poderíamos, allás, e com 
forte probabilidade de acerto, estender essa generaliza~o a todos os sí
tios-habita~óes filiados a essa etapa evolutiva local; fazendo margem, 
evidentemente, para as dif eren~ de tamanho, tanto em área quanto em 
popula~o, e respectivas conseqüencias. A aldeia camaiurá achava-se, em 
1969~ ·· em fase de mudan~ para um local a trezentos e poucos metros 
mais ao norte, e teria, segundo os cálculos que pudemos estabelecer, de 
nove a dezessete anos, o que é mais do que os cinco a dez anos estimados 
por Galváo como dura~o média das aldeias (Galváo, 1953:19; Galváo e 
Simóes, 1966:42; Agostinho, 1974b: 10). Quanto a dos iaualapítis, ultima
va sua instala~o, após urna transferencia que se desenvolvia há mais de 
dois anos13• 

O conjunto de seis casas, que forma a aldeia camaiurá, encontra-se 
em meio a vegeta~o composta de árvores e arbustos espa~dos (inclusi
ve mangaba e pequi), tendo entre elas urna cobertura de ervas baixas, s6 
interrompida por espa~os de solo a descoberto, pelas trilhas que se entre
la~am e ramificam, e por um ou outro pequeno sapezal. Constantemente 
transitada, essa área circundante sofre com freqüencia o efeito de incen
dios, que os índios ateiam para limpar os arredores (Basso, 1973:28). lsso 
é mais comum na periferia imediata da aldeia, reduzindo-se a utiliza~o 
do fogo em pontos mais afastados. Dizem os informantes que antes ali 
havia ka 'a, isto é, floresta das tercas firmes, e que o processo de sucessáo 
foi devido a repetida abertura de r~as, que, agora, desaparecida a mata 

' 13. Os dados da aldeia camaiurá sáo de 1965, 1966 e 1969 (ncstc ano~ havia uma casa no local, para 
onde eta se estava transfcrindo ); os da mais vclba aldeia iaualapfti, de 1965, e os ~ mais ~nte, 
de 1969. Dcpois que regressamos do campo, e cm data que desconhcccmos, os iaualapítis muda
ram de novo, para mais pcrto do Posto Leonardo Vil•Boas (inf. de Olympio Serra, diretor do_ 
PIX). No texto, a descri~o adota um ''presente etnográfico" referente ao período 1965-1969. 
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disponível, tem de ser feitas em pontos mais afastados, ao redor da lagoa. 
Perto da aldeia, a degrada~o contínua da cobertura vegetal expóe o solo 
a lixivia~o, que, pela dura~áo .prolongada, deve ser - embora faltem 
análises e dados quantitativos - muito mais intensa que a verificada nas 
r~s (Setzer, 1967): nestas, cultivadas por dois ou trés anos, permite-se 
depois a restaura~o da mata, só derrubada para novas planta~es vinte 
ou trinta anos mais tarde. 

Assim, o território imediato do aldeamento distingue-se por uma 
comunidade vegetal antropicamente originada, mais pobre que as comu
nidades espontaneas, e mesmo que as matas secundárias que sucedem as 
ro~as. O solo, por sua vez, contrasta tanto com o dos dois últimos tipos 
de comunidade, quanto com o da mancha de ocupa~áo propriamente dita 
- correspondente a aldeia - ' no que tange a quantidade de matéria 
organica incorporada. Esta fez-se notar muito pouco, no exame ma
croscópico efetuado no campo. O horizonte superficial apresenta-se, nas 
trilhas, bastante compactado por pisoteamento, e é de cor cinza-claro
-amarelada, sendo recoberto por um pó solto, arenoso, de tom ligeira
mente rosado, e facilmente transportado pelo vento. Fora das trilhas, 
aquele horizonte toma-se mais fofo e amarelado, sendo entrevisto por 
entre a esparsa camada de terra arenosa rosada, que se liga, pelo aspec
to, ao pó dos caminhos. Nestes, a intensifica~áo da cor acinzentada deve 
ser, allás, oriunda do próprio transito. 

O contorno da mancha de ocupa~áo tem extrema irregularidade, 
mas tende a ser circular e a acompanhar a disposi~o das casas da aldeia 
(Galváo, 1953:17-20). Observado a partir de fora, e a medida que se 
aproxima do perÍJ1.letro externo daquela mancha, o horizonte superficial 
passa a um cinzento-acastanhado, que gradualmente escurece e é bastan
te poeirento, sobretodo nas trilhas, havendo muita cinza e carváo, acu
mulados pelas intermitentes queimadas de que falamos. Essas caracterís
ticas alcan~am seo máximo naquilo que denominamos "cordáo de lixo". 

Este cordáo de lixo forma como que o limite entre o exterior e o 
interior da aldeia, e resulta do cuidado constante dedicado a sua limpeza. 
Os detritos que o formam, e que sobre ele se acumulam, vem de tres fon
tes principais. Em primeiro lugar, há objetos de cozinha para ali direta
mente atirados, a partir da faixa reservada ao trabalho doméstico e femi
nino, que se situa entre o fundo das casas e o cordáo; em segundo, todos 
os restos e coisas imprestáveis, provenientes das habita~es ou da casa
-das-flautas, onde os homens se reúnem e trabalham; e em terceiro, o li
xo e poeira quase diariamente varridos do interior das casas, e, com me
nor constancia, do terreiro central. Além disso, as ervas, que por entre as 
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casas procuram invadir o terreiro, sáo esporadicamente capinadas, e váo 
engrossar o cordáo de lixo. Com tudo isso, ele aumenta em largura e al
tura, e tende, horizontalmente, a crescer para dentro da aldeia - com 
montículos cujos intervalos acabam preenchidos - , tendendo também a 
ser mais largo e espesso imediatamente atrás das casas, e em especial de 
suas portas traseiras. Largura e altura do cordáo variam, indo de 4,90 m x 
0,50 m a 5,80 m x 0,30 m; há também trechos rasos, e interru~óes devi
das aos caminhos que o atravessam e a causas desconhecidas. Quanto 
mais babeo, menos abruptos sáo seus aclives, muitas vezes disfar~dos pe
las plantas que nele cresceram. Estas contribuem, por sua vez, para o 
acúmulo de material organico no cordáo, que, de acastanhado-escuro em 
certos lugares, se toma quase preto. 

Do cordáo para dentro, o solo, coberto de pó, clareia atrás das ca
sas, e, perto das saídas destas, é ainda mais claro, e batido pela passagem 
de gente; dentro das moradias - por serem varridas - , o pó desaparece 
e acentua-se o tom cinza-claro, o mesmo ocorrendo quando se passa ao 
terreiro. No centro deste, pequenas circunferéncias amareladas marcam 
as sepulturas, de que voltaremos a tratar. 

Deduzindo que deveria haver rela~o entre o teor organico do solo 
superficial e a espessura do respectivo horizonte na mancha de ocupa~o, 
ef etuamos quatro testes, que em parte confirmaram a hipó tese. Trés de
les reduziram-se - pelas dificuldades práticas de escavar - a furos de 10 
cm de diametro, feitos diante da casa do "capitáo" da aldeia, em seu in
terior ( embaixo de urna das redes de dormir), e atrás dela, na zona de 
trabalho femfuino. O quarto constou de um corte transversal do cordáo 
de IDco pertencente a mesma habita~o, mantendo-se, assim, urna co
nexáo lógica e espacial entre os vários testes. Fora, o estrato virgem sur
giu, na frente e no fundo da casa, a 12 cm de profundidade, mas alcan~ou 
25 cm em seu interior, apesar de ser este ligeiramente deprimido (pelas 
varreduras e pisoteamento?) em rela~áo ao.lado externo. Quanto ao cor-
te foi perpendicular ao cordáo, tendo 3,40 m de extensáo, 0,60 m de lar
gura e 0,45 m de profundidade máxima; no estrato arqueologicamente 
virgem, penetrou 0,08 m. Acima deste, havia dois estratos arqueológicos 
"naturais", perfeitamente diferenciados quanto a compacta~o, quanti
dade de raízes e de carváo. O superior apresentava-se bastante solto, 
com muitas raízes de grossura média , e carváo em abundancia, além de 
cinzas; o inferior era mais compacto, e com menos carváo e raízes. Con
tinha também espinhas de pebce e outros resíduos alimentares, além de -
objetos indígenas e artefatos civilizados. Embora prevalecesse a ceramica 
muito quebrada, consideramos a amostra insuficiente para tentar estabe-

' . 
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lecer urna seria~áo, relacionável a estratifica~áo "natural". De resto, o 
que nos importava era saber a espessura e estrutura interna desse acú
mulo de terra com maior conteúdo organico. 

Diante dessa descri~áo, poCle-se visualizar a aldeia camaiurá como 
um conjunto de circunferencias concentricas, arqueologicamente defini
das, em parte, pelo teor e quantidade de matéria organica no horizonte 
de superfície. A várias dessas zonas correspondem diferentes formas de 
construir, capazes de deixar indícios, e delas nos ocuparemos agora. 

A meio da aldeia ficam as sepulturas, das quais há quatro tipos, li
gados. a diferen~as de status, estabelecidas hereditária e politicamente, 
porém manif estas, sobretudo, por seu aspecto cerimonial. Em tais sepul
turas o morto é sempre envolto na rede em que dormia, havendo a va
riedade tipológica do formato e disposi~áo das covas, ass~ como dama
neira de nelas instalar seus ocupantes. Nos doi~ primeiros tipos há urna 
única escava~o, vertical e cilíndrica, na qual o carpo ou é pasto de pé, 
atado com as costas contra urna espécie de padiola, que o sustenta, ou 
entáo sentado em pequeno jirau, no fundo d9 po~o. O terceiro tipo é 
mais complexo, pois compreende duas cavas verticais e cilíndricas, seme
lhantes as anteriores, separadas entre si por certa distancia e alinhadas 
este-·oeste; ligando-as, abre-se um túnel, onde fica suspensa a rede, presa 
a estacas nos huracos de acesso. Assim, permanece o cadáver longe do 
cháo, como se estivesse dormindo. No quarto tipo, a rede repousa sobre 
o solo; o po~o é cilíndrico como os outros, mas alarga embaixo, fazendo 
espa~o para a cabe~ e os pés do sepultado. Este, em todos os casos, deve 
ter a face para o nascente, o que leva a por-lhe os pés nessa dire~áo e a 
cabe~ para oeste, sempre que o enterramento é feito com o corpo dei
tado (Agostinho, 1974:45-55; Oberg, 1953:67-68)14• 

A parte o que contém de ossos e de objetos culturais - especial
mente ceramica pouco fragmentada - , a perturba~áo ambiental, provo
cada pela abertura das covas, altera todo o perfil do solo, discordando es
tratigraficamente das paredes do po~o e da terra contida na sepultura. ~s
to, óbvio para o arqueólogo, tem sua importancia na prospec~áo a su
perficie, contribuindo para identificar aldeias abandonadas, mas xingua
nas, relativamente recentes. As sepulturas destacam-se no centro do sí
tio-habita~o, nítidas por um ano ou mais, como círculos cuja tonalidade 
amarelada destoa do horizonte envolvente, e já descrito. De qualquer 
modo, os resíduos organicos sáo aqui mais abundantes em profundidade, 

14. Na hierarquía ritual, os sepultamentos em pé ocupam o nível mais alto, seguidos pelos que sáo fei
tos em túnel, em posi<;áo sentada, e, por fim, deitada (Oberg, 1953:67-68; Bastos, 1978:60, n. 14). 
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e provem dos corpos e dos acessórios que os acompanham. Nas sepultu
ras mais velhas, cedem as estruturas que sustentam e protegem o cadá
ver, aterra solta abate, acama, e dá lugar a pequenas depressóes cónca
vas, que os índios por vezes reconhecem como o lugar onde está deter
minado parente de determinada pessoa - respeitando, com esse cir
cunlóquio, a restri~áo ritual que atinge os nomes dos que faleceram. 

As prescri~óes rituais obrigam a cercar as sepulturas dos mortos da 
categoria morerekwat com urna estacada babea, desde que para eles esteja 
em organiza~áo um quarup (Agostinho, 1974:56-60). Constrói-se essa es
tacada com toras curtas, dispostas, verticais e muito juntas, numa vala es
treita e rasa, na qual, quando tapada, ficam recobertas até ao meio. Du
rante o quarup, tira-se o cercado e fecha-se definitivamente avala, que 
se torna pouco visível, apesar de ter perturbado o perfil do solo. Náo há 
aí acumula~áo de matéria organica digna de nota, pois, ao contrário dos 
postes da maioria das constru~óes, os tocos do 'apenap náo apodrecem 
no cháo. 

Entre o centro da aldeia, ocupado pela zona de sepultamento, e as 
moradias que de longe lhe ficam a roda, estende-se o terreiro, ocupado 
por um número variável de constru~óes, das quais só a casa-das-flautas 
(tapwi(n)) é, em termos ideais, de presen~a obrigatória e permanente. Si
tuada a poucos metros a oeste do 'apenap, ou do lugar onde este poderá 
vira estar, nas aldeias camaiurás, calapalos e iaualapítis, ela é um rancho 
retangular de duas águas e modestas dimensóes; noutras aldeias, como 
por exemplo a dos uaurás {Galváo, 1953:18), foram historicamente en
contradas casas-de-flautas que obedeciam ao padráo tradicional das ha
bita~óes xinguanas, delas diferindo, apenas, por terem ambas as portas 
no lado leste, e por serem estas mais largas que o comum, e táo babeas 
que só permitiam a passagem de indivíduos agachados. As outras cons
tru~óes tendem a náo existir, e, quando existem, a ter dura~áo efemera, 
estando representadas por jiraus retangulares, de largura e comprimento 
variáveis, destinados a secar massa de mandioca, por silos cilíndricos de 
guardar polvilho, cujo diametro é inferior a um metro, e por bonecos-al
vos, usados no jogo de yawari (Galváo, 1950). 

Normalmente, as constru~óes temporárias sáo desmontadas táo 
logo sua utilidade cessa, sendo arrancadas as varas ou estacas que as sus
tentavam, e que geralmente náo tem menos de 2 cm, nem mais de 10 ou 
12 cm, de diametro. Desta forma, nAo apodrecem no cháo, e náo lhe 
acrescentam nenhuma quantidade importante de matéria organica, vindo 
a figurar no registro arqueológico como simples huracos, sem grande sig
nificado. Náo obedecendo esse tipo de constru~áo a um bem definido es-
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quema de localiza~áo, nem a urna seqüencia preestabelecida, · ao escavar 
urna aldeia a totalidade de seus vestígios deve aparecer como um conjun
to, algo confuso, de furos, aparentemente distribuídos ao acaso. Mas isso 
é só aparencia, devido a sobreposi~o temporal e espacial, nessa ordem, 
de sucessivos silos, bonecos e jiraus. Os primeiros distinguem-se pela 
planta arredondada e pelos huracos correspondentes a varas finas, que se 
opóem as estacas mais grossas dos jiraus fincadas em quadrilátero, e ao 
único pau que agüenta o alvo do yawari. 

Sáo precários os dados de que dispomos quanto ao destino da ca
sa-das-flautas, por ocasiáo de sua destrui~áo fortuita, ou do definitivo 
abandono da aldeia. Parece, entretanto, que, quer a casa seja queimada 
ou náo, a parte enterrada desses troncos ·decompóe-se no local, gerando 
marcas de estacas, que sáo mais grossas e atingem maior profundidade, 
e, ao mesmo tempo, tem um elevado conteúdo organico. Quando esta 
edifica~áo se apresenta como um rancho de duas águas, seu eixo maior 
acompanha a cumieira no sentido norte-suL sendo indicado pelas duas 
estacas de maior diametro, eqüidistantes, · em cada lado menor do retan
gulo, das que formam os cantos da casa. Nas paredes de leste e oeste 
aumenta, e varia o número de estacas, sempre muito espa~adas entre si. 
Se, porém, a casa de yakui segue o modelo propriamente xinguano, seus 
vestígios seráo bem semelhantes aos que deixam as moradias. 

Estas, quase na periferia da aldeia, tem urna planta que vai da 
elipse a um quase retangulo, que se completa, em cada extremo, por se
micírculos, cujos raios sáo praticamente constantes e determinados, po
de-se deduzir, pelo comprimento das redes aí radialmente dispostas. O 
eixo mais longo da habita~o é marcado por postes verticais, que, apro
ximadamente, tem no máximo 20 cm de diametro e penetram 70 cm na 
terra, oscilando seu tamanho e quantidade com as propor~óes da casa. 
Quando ela é grande, como no exemplo adotado, de ambos os lados des
sa fileira central há urna outra, de postes quase da mesma bitola, que en
tram inclinados no solo, de maneira a cruzarem com os que suportam a 
cumieira. Por sua vez, o perímetro da constru~áo é assinalado por urna 
rasa valeta externa, e por duas séries concentricas de huracos de estacas, 
que ficam mais para dentro. A valeta destina-se a receber as pontas da 
cobertura de sapé, depois recobertas com terra, e a impedir a entrada da 
água de chuva, só se interrompendo junto as portas; a que medimos tinha 
de largura 20 cm no fundo e 40 cm em cima, por 25 cm de profundidade, 
numa casa que estava senda edificada, mas em outra, recentemente des
truída, a largura superior era de 70 cm, náo sendo possível obter as di
mensóes restantes, por causa do entulho presente. 
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Internamente, a área útil está limitada pela série de estacas de 
maior grossura, que, com um diametro aproximado de 10 cm, entram na 
terra cerca de 80 cm e ficam separadas por intetvalos que variam, no 
exemplo, de 18 a 30 cm, mas podem atingir 50 cm. Entre essas estacas 
verticais e as varas encutvadas, que nelas se apóiam e estruturam o teto, 
há perto de um metro. O espa~amento desta segunda série é também va
riável, mas existe urna tendencia a torná-lo igual a metade do adotado na 
primeira, e, assim, as posi~óes das estacas verticais correspondem, na sé
rie externa, varas que tem cerca da metade da bitola daquelas, e estáo in
tercaladas com varas ainda mais finas. Estas dividem ao meio a distancia 
entre as outras varas, e ficam diante dos intetvalos da estacada interior, 
tendo uns 2 ou 3 cm de diametro. 

Com o decorrer do tempo, entre a série de huracos internos da pe
riferia e a valeta externa, váo-se depositando fragmentos da palha do te
to, cascas dos troncos, espinhas, poeira, caro~os e sementes de frutas, que 
escapam a limpeza, e ali juntam diminuta quañtidade de lixo organice, 
cuja decomposi~áo náo incomoda e acaba por incorporá-lo ao solo. Pelo 
lado de fora, as pontas de sapé enterradas na valeta produzem um efeito 
semelhante, e assim o perímetro da casa fica delineado por urna faixa de 
terra bastante rica, se contarmos também coma parte inferior das esta
cas e varas que nela permaneceráo. 

Dentro das moradas, há certo número de jiraus que se encostam as 
"paredes" dos semicírculos extremos, e um jirau maior levantado em vol
ta dos esteios centrais. Sendo menores, o diametro de seus pés permane
ce abaixo dos 5 cm, mas em termos gerais os vestígios que deixam devem 
ser parecidos aos dos já descritos jiraus do terreiro; urnas vezes sáo ar
rancados, mas, outras, com o abandono da casa, decompóem-se no local. 
Além desses huracos, há os dos paus de amarrar redes, junto a estacada 
do semicírculo e do esteio que marca seu centro, e os dos moquéns, sem
pre erguidos na proximidade das portas traseiras e removidos depois de 
pronto o peixe. Sob as redes, os fagos de aquecimento noturno revelam
-se arqueologicamente como pequenas manchas de terra queimada, cor-
-de-tijolo, associadas ou náo com cinzas, catváo e restos de lenha, e os 
dois ou tres fagos de cozinha, <liante da porta dos fundos, deixam o mes
mo genero de testemunho, só que maior: além disso, repetidas varredu
ras, com utiliza~áo de água para acamar o pó, misturam cinza a terra 

• 
queimada. 

De um modo geral, as casas xinguanas desaparecem devido a f ogo 
acidental - que as vezes envolve a aldeia inteira - , a desmoronamento 
provocado pelas ventanias da esta~o chuvosa, seguido ou náo da queima 
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deliberada dos destro~s, e a mudan~ da aldeia, quando se considera 
que está velha. 

Finda a lenta transferéncia, incendeiam-se as moradias abandona
das. Em qualquer dos casos, as partes da estrutura que estáo enterradas 
náo sofrem totalmente com a destrui?o, e ficam a apodrecer no solo. As 
sobras do incéndio, ou os restos decompostos da palha e dos paus derru
bados, acabam, finalmente, por recobrir e aumentar a camada de solo 
organico preexistente na casa, a qual é derivada tanto de sua ocupa?o 
diária quanto de seus materiais. 

Na zona de trabalho, situada entre o cordáo de lixo e as habi
ta~óes, perto de suas portas de trás, há normalmente um ou mais jiraus 
de secar ·mandioca, iguais aos já descritos e que deixam os mesmos indí
cios arqueológicos; além deles, existem raramente ranchos de duas águas, 
sem paredes, a cuja sombra as mullieres descascam e ralam mandioca. 
Destes tapiris, o que vimos só tinha os esteios dos cantos e da cumieira, 
sendo que náo sabemos qual o destino que lhes foi dado quando desapa
receu. Aqui, entretanto, o beneficiamento da mandioca gera grande 
quantidade de detritos organicos, oriundos também das fogueiras aí ace
sas e de outras atividades domésticas. 

É nessa mesma zona de trabalho, e em parte no interior das ca
sas, que se origina a grande quantidade de cacos ceramicos, espalha
dos em sua superficie, na do cordáo de lixo e na da área que, fora da 
aldeia, lhe fica logo adjacente. O crescimento do cordáo de lixo rapi
damente recobre a ceramica ali jogada, tomando-o no lugar ideal pa
ra qualquer corte estratigráfico, que pretenda obter materiais para 
seria~óes estatísticas. Há também cacos dentro das moradas, sobretu
do na parte dos fundos, mas em pouca quantidade, e é bastante difí
cil encontrá-los no terreiro. Desta forma, a ceramica arqueologicameil
te presente numa .aldeia xinguana é menos abundante no centro do que 
em sua periferia, alcan~ndo um máximo no cordáo de lixo. Por outro 
lado, na ceramica periférica predomina a grande fragmenta?o, enquan
to na zona central ela tende, nas sepulturas, a manter-se inteira ou, pe
lo menos, a partir-se pouco. Esta oposi?o entre periferia e centro, 
fragmenta?o e náo-fragmenta?o, evidencia a que há entre o emprego 
utilitário ou ritual da ceramica, e, por extensáo, a que existe entre a im
portancia económica da zona de trabalho e o significado cerimonial do 
terreiro xinguano. 

A aldeia dáo acesso dois caminhos principais, limpos, largos e algo 
deprimidos pela circula?o das pessoas, os quais vém do lago e do posto 
civilizado. Este último caminho é também a entrada cerimonial da aldeia, 

I 
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usada em todas as situa~es socialmente formais, de ordem ritual ou pro
fana. 

Trilhas secundárias, estreitas, mas igualmente deprimidas em re
la~áo a superficie do solo, iniciam-se na porta dos fundos das casas, atra
vessam o cordáo de fuco e dirigem-se aos vários portos da lagoa, ao pe
quizal, e aos locais vizinhos onde se colhem lenha e mangabas. Todos es
ses caminhos e trilhas sáo acompanhados, de ambos os lados e até certa 
distancia da aldeia, por prolongamentos do cordáo de lixo: o maior que 
medimos tinha 15 m de extensáo, por 2,5 m de largura e 0,40 m de altura. 

A medida que a aldeia envelhece, e desde muito antes de ser pre
ciso abandoná-la, estabelece-se vegeta~o nas áreas em que o solo vai 
sendo enriquecido, vegeta~o essa classificável em trés categorías: a 
das ervas rasteiras, a das plantas úteis que nascem espontaneamente, e 
a das árvores de fruto cultivadas. As ervas nunca sáo por completo erra
dicadas da zona de trabalho no fundo das casas, e acompanham a melho
ria do solo, aumentando em vigor e densidade, invadindo o cordáo de li
xo, e sendo cobertas por novas camadas de detritos. Simultaneamente, 
expandem-se por entre as casas em dir~o ao terreiro, onde sáo comba
tidas com freqüentes capinas. 

Das plantas úteis e espontaneas, as mais comuns sáo o mamoeiro e 
a aboboreira, que resultam da germina~áo de sementes deitadas fora 
como restos de comida. Os mamoeiros instalam-se preferentemel}te so
bre o cordáo de lixo, e no perímetro das casas, antes mesmo que cesse 
sua ocupa~o. Nas mais antigas e menos cuidadas, os p~ de mamáo nas
cem entre as duas séries de estacas internas e a valeta externa, aprovei
tando a faixa de matéria organica e a luz que penetra pelos espa~s da 
cobertura, cuja palha caiu de podre, e crescendo inclinados para o lado 
de fora; as abóboras crescem em especial no cordáo de lixo e na zona de 
trabalho, sendo capazes de ocupar rapidamente as manchas organicas 
deixadas pelo incendio ou desabamento de casas. Isso, allás, dá grande 
nitidez a tais manchas em fotos aéreas oblíquas tomadas a pouca altura. 
Por fim, conhecendo as propriedades agrícolas do cordáo de lixo e da zo
na de trabalho, os índios plantam árvores e arbustos de utilidade diversa, 
nativos ou introduzidos pelo contato civilizado. 

Do nosso ponto de vista, o importante disso é que tanto o contor
no da aldeia quanto o das casas ficam assinalados por adensamentos de 
solo organico, sobre os quais se desenvolve a vegeta~o com maior den
sidade, rapidez e vigor, tomando-o de fácil identifica~o - dadas certas 
condi~óes - em f otografias aéreas, e dando-lhe grande significado na 
prosp~o arqueológica aerofotogramétrica. Esses adensamentos, por 

• 
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sua vez, circunscrevem áreas de terra escura, que correspondem ao inte
rior das casas e da aldeia: esta, no terreno, aparecerá como urna grande 
mancha circular, contendo manchas elípticas dispostas de modo a acom
panhar aquela forma. 

Sabe-se que as transferéncias de aldeias, entre os camaiurás, ocor
rem há perto de cem anos numa área restrita, e, assim, embora falte ex
plora~o sistemática que o confirme, pode-se imaginar com bastante ri
gor qual o padráo geral desse povoamento no registro arqueológico. Ele 
apar~rá como um conjunto de grandes manchas de solo escuro ( cujo 
teor organico varia padronizadamente dentro de cada mancha), separa
das por extensóes que variam de uns cem metros a mais de um quilóme
tro, e onde o solo, provavelmente muito lixiviado, deverá ser mais pobre 
do que nas matas, nas capoeiras e nas r~s recentemente abandonadas. 
Há, no entanto, pelo menos duas ex~óes a esse padráo, que sáo a de 
um sítio-habita~o da margem leste da lagoa, e a do que existe perto do 
Tiuatiuari, pois ambos se apresentam isolados. Guardadas as necessárias 
cautelas e propor~óes, este padráo geral é passível de ser reencontrado 
no território uaurá e no antigo cuicuro (Lima, 1950:4-5; Cameiro & Do
le, 1956-1957:171), o que parece demonstrar a possibilidade de generali
zar para toda a cultura xinguana, como antes propusemos, as conclusóes 
obtidas a partir do principal exemplo aqui estudado. 

Novo Testemunho de Ocupa~áo Pré-Xinguana 

No decurso da fotointerpreta~o realizada ao elaborar o mapa, an
tes referido, da área cultural do Alto Xingu, deparamo-nos coni algo to
talmente inesperado. Diretamente ao norte do ponto onde um meandro 
semi-abandonado do rio Culuene, chamado Jacaré15, recebe o córrego 
de mesmo nome, e a 240 m de sua margem setentrional, destaca-se um 
extensa mancha de vegeta~o floresta!, que, pela menor altura das árvo
res, pela tonalidade mais clara e pela textura mais fina, contrasta nas 
fotos com a floresta envolvente. Esta, por sul e sudeste, é a mata inundá
vel, que se instalou na parte já colmatada daquele meandro, e por norte, 
leste e oeste, a mata das terras firmes, nas quais a mancha também se si
tua. Para oeste e sudoeste, essa última forma~o foi substituída pela cla
reira de um posto civilizado, cujas ro~s se aprofundaram e destruíram 
quase metade daquela vegeta~o contrastante. Antes disso, ela cobria um 
espa~ que tende para o elíptico, com perto de 1 500 m no eixo maior e 

15. A dcnomina~o camaiurá é Yakare. 
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1 200 m no outro, limitado ao norte por urna faixa de floresta de tom es
curo, a qual se alarga e aprofunda de oeste para leste, findando no J acaré 
com 150 m de largura máxima. Como seu tom deriva, aparentemente, da 
unidade, é provável que ali passe urna drenagem das terras altas. 

Nas proximidades do centro dessa elipse, e posta a descoberto pela 
derrubada das ro~s, há urna figura de tra~do geométrico, definida por 
linhas mais escuras e por estar ligeiramente deprimida em rela~áo ao so
lo que a rodeia. Seu foco é urna área circular com 180 m de diametro, da 
qual partem raios de largura e comprimento variáveis, que náo obede
cem a urna propor~áo constante. Tais raios, ao todo sete, seráo aqui de- . 
signados por sua orienta~o aproximada, seguindo da esquerda para a di
reita: NNW, NE, ENE, SE, SSE, WSW, WNW. Nessa ordem, apresentam as 
seguintes características: 

· QUADR03 

Raios 
Dimensóes NNW NE ENE SE SSE wsw WNW 

Largura 
a meio (m) 30 30 22,5 22,5 30 30 15 

Comprimento 
(m) 120 60 75 150 162,5 210 105 

Como se pode observar, as larguras mantem bastante regularida
de, concentrando-se entre os 22,5 e 30 m, com predominancia destes, e 
um único exemplo de 15 m; em contrapartida, os comprimentos oscilam 
bastante, mostrando, entretanto, urna nítida concentra~áo acima dos 100 
m, mas para a oscila~áo há urna possível explica~áo, de que trataremos 
adiante. Sornando isso aos 180 m da área local, chega-se a um resultado 
apreciável: medindo diagonalmente a figura nos afastamentos máximos 
de seus raios, ternos 453 m entre os de NNW e SSE, e 465 m entre os de 
WSWeENE. 

Alguns dos raios apresentam bem marcados, com as mesmas linhas 
escuras laterais, seus limites distal e proximal ( em rela~áo ao círculo cen
tral), embora num só caso ambos o sejam no mesmo raio; noutros é ora 
urna, ora outra das extremidades que está assim indicada. Aparentemen
te, isso parece devido a desaparecerem os raios sob algum adensamento 
de vegeta~o baixa, ou, mera suposi~áo a verificar localmente, ao manejo 
agrícola do solo em data muito recente. 
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Também quanto a tonalidade e defini~o diferem eles entre si. A 
maioria apresenta-se bem clara em seu interior, e s6 um o tem mais car
regado, provindo esses aspectos de urna concordancia sistemática com o 
tom da superficie imediata, o qual, por sua vez, parece ligar-se a densi
dade da capa vegetal, ao seu vi~, e, talvez, as subjacentes condi~es de 
umidade. Em todos os casos, as linhas que os demarcam sobressaem, 
embora sejam urnas mais visíveis e contínuas do que outras; ocorre, in
clusive, que um lado do raio esteja bem visível e o outro apenas sugerido. 
O mesmo, allás, é aplicável a área circular, nítida, internamente clara, e 
pouco granulosa em seu setor de sudoeste, e pouco nítida, mas escura e 
granulosa no de nordeste. Tomando cada raio por sua vez, verifica-se que 
o de NNW náo tem linhas em seus dois extremos; o de NE, só tem a linha 
proximal; o de ENE, esta e a distal; o de SE, a distal, e o de SSE tambérn; 
o de WSW, a proximal, assim como o de WNW. Comparando o cornpri
mento daqueles cuja ponta fica fechada com o dos que a tém aberta, se
ria ·talvez possível concluir que náo haveria originalmente grandes dife
ren~s. 

Além do que já descrevemos, outros vestígios surgern, relacionados 
com estes. Saindo do raio de WNW e dirigindo-se para nordeste a alguma 
distancia do círculo, há urna faixa de 15 por 45 m, em tudo sernelhante ao 
raio, e entre este e o de NNW urna outra, de idéntico tipo, tendo 15 por 
60 m e indo de ESE para WNW, inteirarnente desligada do resto da figu
ra. Urna faixa estreita, curva, branca e sem as linhas escuras laterais, une 
o eXtremo do raio de ENE ao ter~o exterior do de SSE, e para ela náo te
rnos, no momento, meios de explica~o. Por fun, do raio de SSE parte 
urna tira de terreno de 45 por 90 m, esbranqui~ada pela parte de dentro e 
com as habituais linhas escuras em seu perímetro, e que se dirige para 
sudoeste. 

A regularidade do desenho afastou, desde logo, a hipótese de uma 
origem natural, e a utiliza~o comparativa dos dados colhidos nas atuais 
aldeias xinguanas permite interpretá-lo. Como dissemos, o exame este
reoscópico do material aerofotograrnétrico mostra que a tonalidade in
terna dos raios se deve a sua cobertura vegetal, ou ao solo quase por 
completo aparente, e, também, que os tra~os escuros sáo formados por 
alinhamentos de vegeta~o, cuja altura, vi~o e densidade sáo, ·via de re-

• gra, superiores. 
Alinhamentos regulares como esses rernetem-nos, de imediato, aos 

fenómenos observados nas casas envelhecidas ou destruídas, e, mais ain
da, no cordáo de lixo da aldeia camaiurá. N ela, o acúmulo de detritos 
organicos propicia o desenvolvimento de plantas - espontaneo ou náo 
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- , de acordo com padróes prévia e culturalmente impressos na terra, e é 
isto que, acreditamos, sucede no J acaré: restos dessa ordem devem. ser 
responsáveis por microdiferen~s edáficas locais, captadas nas fotos gra
~as a altera~óes na fisionomia e ritmo de crescimento da vegeta~o. Para 
o caso presente, este último assume especial importAncia. 

Nas fotografias, tomadas a 4 de agosto de 1967, as ro~s apresen
tam indícios de recente derrubada, provavelmente no com~ da esta~o 
seca. entáo em curso, mas náo de já terem sido queimadas. Assim, entre o 
desmatamento e a ocasiáo da queima que se aproximava, o mato baixo 
reconstituiu-se com um vigor correspondente ao teor da matéria orgAni
ca no solo, que assim tomou fotograficamente visível a figura nele exis~ 
tente. Por outro lado, a leve depressáo dos raios, faixas e círculo remete 
as trilhas, aos caminhos e ao cháo das casas em uso nas aldeias xingua
nas, rebaixados pelo pisotear contínuo e/ou pelas freqüentes varreduras. 

Com isso, náo cabe dúvida de que estamos diante dos vestígios da 
planta de urna antiga aldeia, e a conclusáo é refor~da pela mancha de 
mata que primeiro nos atraiu a aten~áo. Pelo modo de se localizar, ali, o 
que interpretamos como sítio-habita~o; pela altura relativa das árvores; 
e pela tonalidade e textura fotográficas, podemos compará-la aquelas 
áreas que, na terceira parte do presente estudo, consideramos serem de 
floresta secundária devida a trabalho humano. Como elas, essa mancha 
situa-se nas terras altas, em tomo de urna aldeia ou sítio-habita~o, a sal
vo das cheias e em contato com grandes extensóes de mata (virgem?) 
próprias para agricultura, junto de águas que náo sáo as de um rio prin
cipal, mas perto deste o bastante para que possa ser alcan~do, e corn ele 
seus recursos e os de suas várzeas. 

Neste caso, o rio principal é o Culuene, que, de sueste para no
roeste, desenvolve seus meandros na planície aluvial, pontilhada de iga
rapés e lagos em ferradura, e ocupada por matas e campos de várzea. 
Entre a rnargem esquerda do Culuene e a lagoa Ipavu a planície chega a 
9 km de largura, mas em sua margem direita ela é menos larga, e ern 
muitos pontos o rio escava seu barranco nas terras altas, como acontece 
no J acaré. O vale em que corre este pequen o tributário é bastante largo e 
curto em seu baixo curso ( 1,5 km x 3,9 km), coberto de campos e com al
guma floresta de várzea, mas quase todos os terrenos a leste do Culuene 
sáo terras altas, em que a mata intocada domina. É no Angulo formado 
pela convergéncia dos vales do J acaré é Culuene, e a uns 1 300 rn a norte 
deste rio, que fica o sítio-habita~o do qual tratarnos. Sua loca1iza~o 
permite, em termos ecológicos, aproximá-lo do padráo xinguano e classi
ficar essa cultura, provisoriamente, como pertencente ao tipo adaptativo 
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"de floresta tropical" e "de terra firme" (Steward, 1963:698-714; Meg
gers, 1971:97-120), desde que arqueologicamente se prove ter sido agrí
cola sua economia16• O tamanho ,do sítio, entretanto, faz supor urna po
pula~áo elevada - que a frente tentaremos estimar - , indicativa da 
existencia de agricultura, complementada pela ca~ e pelo peixe17

• 

Voltando, agora, ao sítio-habita~o e a sua mancha de mata, estes 
colocam alguns problemas. Se o círculo central é, com quase absoluta se
guran~a, interpretável como o terreiro da antiga aldeia, em cujas bordas 
se juntou llico, os raios permitem tres hipóteses, ao compará-los com a 
planta de aldeias indígenas de duas outras áreas culturais, ficando os tes
temunhos restantes a carecer de resposta. 

A compara~áo mais óbvia é com as aldeias timbiras, que tem no 
meio um pátio redondo e bem limpo, do qual irradiam, através de urna 
área náo capinada, os caminhos que levam as casas, dispostas circular
mente no perímetro externo de um outro terreiro, maior e em forma de 
anel. 

A seguinte, a que se pode fazer com urna aldeia salumá do Noroes
te de Mato Grosso, cuja foto foi há alguns anos publicada (FUNAI, 
1974:76-77), e na qual os eixos longitudinais das casas se dispóem ra
dialmente em volta do terreiro, num. quase semicírculo18• Esta permitiria 
por fim imaginar, em vez dessa disposi~áo, urna planta com arruamentos 
radiais. Assim, os raios do Jacaré seriam caminhos, fileiras de casas ou 
habita~óes muito longas. 

A favor da primeira hipótese está o fato de náo haver, dentro dos 
raios, vegeta~o mais densa do que em suas proximidades imediatas - o 

16. Fizemos as medí~ do sitio arqueológico sobre overlays de interpreta~áo de fotos verticais a es
cala aproximada de 1:15 000, obtidas pela amplia~o das cópias originais a 1:60 000; isto, para 
compensar a falta de instrumentos de precisáo que permitissem medir a escala menor. Nas distan
cias e áreas maiores, usamos a escala de 1:60 000. Como náo houve controle planimétrico, os nú
meros sáo semprc aproximados. As áreas foram calculadas pelo método da quadrícula aplicado 
aos overlays. A proximidade e amplitude da várzea tomariam tentador pensar que o sitio-habi
ta~o de Jacaré tivesse uma economia adaptada .a esse ambiente, que rcspo~deria por uma popu
Ja~o elevada, (Meggers, 1971:121-149), mas a distincia a que es1' a área de distribui~o das cultu
ras de floresta tropical com adapta~o a várzea, assim como as dificuldades do transito pelo rio 
encachoeirado, tomam improvável a sugestáo. 

17. Para obtcr proteínas animais, a cultura xinguana depende quase s6 de peixe, e muito secundaria
mente de ca~ e de coleta de insetos. A produtividade económica dos lagos, lagoas e ríos é eleva
da, talvez mais do que seria a da ca~ na floresta. Se se estudar a rcla~o calorias dispendidas/ca
lorias obtidas ao ca~r e ao pescar, verificar-sc-á que a pesca é mais compensadora, e isso poderla 
explicar a fun~o, no plano adaptativo, das restri~óes rituais que impedem a ca~ habitual e diri
gem os esfo~s, de maneira náo-manifesta, para a atividadc pesqueira. 

18. Devemos a identifica~o dcssa foto, divulgada sem informa~, ao Pe. Thomaz de Aquin() Lisboa, 
S. J., da Missio Anchieta (Diamantino-MI). 
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que deveria ocorrer se fossem moradas, a julgar pelo exemplo da des
truída casa camaiurá; mas, se for isso verdade, permanece a questáo 
de saber onde estariam elas, já que náo se nota mais nada. que as pos
sa sugerir, ou ao terreiro anelar circundante. A favor da segunda e da 
terceira, haveria esses dois últimos fatos, e a possibilidade de que os 
alinhamentos de vegeta~o acompanhem de longe o contorno das casas, 
cujo interior, por alguma razáo, náo contrastaria com o exterior em 
termos de matéria orgAnica incorporada ao solo. No entanto, como os 
raio~ tém por vezes os limites distal ou proximal bem delineados (e 
num caso ambos), mas nenhuma divisáo perpendicular a seu eixo maior, 
parece cabível tratar-se náo de arruamentos, mas das tais casas mui
to alongadas. A vegeta~o estaria crescendo sobre o cordáo de lixo pro
veniente das moradias (nisso muito mais ricas que um caminho), deposi
tado, conforme a hipótese, nas traseiras das habita~óes arruadas, ou 
a toda a volta das casas longas. Supondo tratar-se destas, e tendo os 
raios mais extensos {NNW, SE, SSE, wsw) as dimensóes médias de 28 m x 
161 m, tal tamanho parece exagerado; mas se admitirmos um afastamen
to de 6 a 7 m entre as paredes laterais e o cordáo de lixo, e outro de 5 a 6 
m entre ele e as duas pontas da casa, chegaremos a 15 m x 150 m de 
constru~o. Mesmo sendo este um cálculo aventurado, seus resultados 
náo se distanciam das notícias· disporiíveis sobre os tupinambás (Métraux, 
1963:103). Embora pessoalmente nos inclinemos para esta hipótese, náo 
há, de momento, maneira de decidir. De um modo ou de outro, a planta 
foge ao padráo xinguano, ou a qualquer outro conhecido no Alto Xingu 
Meridional, o que nos leva A classifica~áo provisória do sítio como pré-

• -xmguano. . . 
As ocas tupinambás abrigavam até cem e duzentas pessoas, o que 

permitiria estimar a popula~o de J acaré em tomo de setecentos indiví
duos. Mas preferimos tomar como base de estimativa a aldeia camaiurá, 
pela exatidáo dos dados disponíveis e por estar adaptada a um ambiente 
semelhante ao daquela que estudamos, dela distando 18 km para sul-su
doeste. O método foi o de considerar a rela~o área/habitante, corres
pondendo a área total, para nossos fins, a de um círculo arbitrário, cujo 
raio é igual a metade do afastamento máximo medido entre dois pontos 
opostos do cordáo de lixo camaiurá. Aplicando essa rela~o a superfície 
supostamente ocupada no sítio arqueológico, teremos seu montante de
mográfico, com toda a imprecisáo e as várias alternativas que tal proces
so implica. Sendo, em 1967, de 120 m o dito afastamento, de 11 304 m2 a 
área total, e de 119 indivíduos a popula~o em 1969 (Mattos e Silva, 
1969-1972:77), a rela~áo calculada foi de 95 m2 por habitante. 



TESTEMUNHOS DA OCUPA<;ÁO PRÉ-XINGUANA ... 215 

Há pelo menos cinco alternativas quanto ao espa~o equiparável, 
em J acaré, aquele que estabelecemos acitna, para efeitos de cómputo 
demográfico: 1) o espa~o da elipse de mata secundária; 2) o do polígono 
delimitado por urna linha quebrada, unindo as pontas de todos os raios; 
3) o do círculo central com seus raios, excluídos os intervalos entre estes; 
4) o dos raios, apenas; e 5) o do círculo central. 

O quadro ababco sintetiza os resultados: . 

Espa~o considerado 

1. Elipse de mata secundária 

2. Polígono limitado pelas 
pontas dos raios 

3. Círculo central e raios 

4. Raios 

5. Círculo central 

QUADRO 4 

Superficie 
(m2) 

1260337 

138037 

44588 

23 213 

21375 

Popula~o estimada 
{ind.) 

13266 

1453 

469 

244 

225 

A alternativa 1 tem de ser posta de parte, pois nela a popula~áo 
excede qualquer número aceitável para grupos de floresta tropical adap
tados a terra firme, e a seguinte também parece excessiva, sendo a ter
ceira a que talvez mais se aproxitne da realidade; atendendo, entretan
to, ao tamanho da aldeia, poderíamos deter-nos, exploratoriamente, nas 
alternativas 2 e 3, embora a média entre ambas ainda seja alta, com 961 
indivíduos: mais raioável é propor entre quinhentos e setecentos habi
tantes para o sítio arqueológico do J acaré. Resta saber se isso seria 
ecologicamente possível, valendo-nos, para tanto, de números e fórmu
las referentes a agricllltura de coivara entre os cuicuros ( Carnei
ro, 1960)19• 

19. O ambiente da antiga aldeia cuicuro talvez fosse menos rico que o do Jacaré, a julgar pelas infor
ma~ de Cameiro (1960). Durante seu trabalho de campo (1953-1954) ela estava a 17,5 km da 
localiza~áo atual e a 65 km de Jacaré, em ambos os casos na dire~o de su-sueste. Isto a aproxim~
va da área dos cerrados do Brasil Central, que se prolongam para o norte a partir do sul da bacía. 
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. Se a elipse da alternativa 1 náo é urna área de "aldeia", em senti
do estrito (pois indicaria urna popula~o exorbitante), também náo po
de ser tomada como testemunho único das terras cultivadas em Jaca
ré. Com 311 acres, só teria capacidade para manter indefinidamente 
sedentária urna popula~o de 48 indivíduos - incompatível com o sí
tio-habita~o que descrevemos - , e náo suportaría quinhentos ou se
tecentos habitantes por muito tempo. Todo o terreno estaría usado, 
sem restaura~áo da mata, em menos de tres anos no primeiro caso, e 
de do is no segundo, abrigando ao abandono do lugar. Assiffi, a elipse 
deve ser interpretada como derivada da clareira, mantida limpa, que 
haveria entre a aldeia e a floresta próxima, náo tendo sido descober
ta nas fotos a localiza~o das ro~s, o que levanta problemas, aos quais 
voltaremos. 

Para sedentarizar urna . popula~áo de quinhentos indivíduos, nas 
condi~óes ecológicas do Alto Xingu Meridional, sáo exigidos 3 267 acres 
cultiváveis, subindo tal exigencia para 4 573 acres se a popula~o for de 
setecentos habitantes, e esses terrenos devem estar contidos numa cir
cunferencia, cujo raio, determinado pelo deslocamento, a pé, da aldeia as 
planta~óes, náo exceda 8 km. Se concordarmos com Cameiro (1960), em 
que, dentro do raio de a~o, encontrar 1/3 de terra agrícola é propor~o 
aceitável neste tipo de tecnología, entáo haveria o suficiente para qui
nhentos indivíduos num raio de menos de 3,6 km, e, para setecentos, 
noutro de apenas 4,2 km. Aplicando os 3,6 km a situa~o concreta s~b 
análise, verifica-se que, contando somente a floresta, a qual se chega com 
maior facilidade, a norte do Angulo formado entre o Culuene e o córrego 
J acaré, há mais de 6 550 acres, ou seja, 1,4 vezes o estritamente preciso 
para setecentos indivíduos, e o duplo das necessidades de quinhentas 
pessoas. Tomando o máximo de 8 km que os cuicuros se dispóem a an-

Julgamos, náo obstante, válido usar ~ cstudo, apcsar das possívcis difcren~ ecológicas de pc
qucna monta entre os dois locais. As fórmulas sáo: 

T 
R+ y xY 

p = A 

sen do 

T = p X A X (R + Y) 
y L= 

T 
(PxA) / Y 

A = área cultivada cm acres, por habitante-ano;.P = popula~io; Y = número de anos que um ter
reno leva produzindo sem ser abandonado; R = número de anos de abandono para rccupcra~o 
da tcrra (pousio longo); T = área total cultivávcl e alcan~vcl a pé; L = número de anos que urna 
aldcia pode permanecer sem mudar. Os dados cuicuros relevantes para nosso cálculo cram, cm 
1953-1954: A = 0,7 acres; R = 2S anos; Y = 3 anos. Os outros foram medidos sobre as fotos, ou 
estimados a partir delas. Para facilitar a compara~o com Camciro (1%0), mantivemos o acre co
mo unidadc de medida agrária (English statutc acre = 4 047 m2). 
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dar, teremos entáo 24 173 acres20 em torno de Jacaré, bastantes para fixar, 
sem limites temporais, urna hipotética popula~áo de 3 700 indivíduos21

• 

Era, portanto, ecologicaIJlente viável a sedentariedade deste sítio
-habita~o, baseada em agricultura de pousio demorado. O intrigante, 
entretanto, é que náo há qualquer indício fotográfico de antigas derruba
das na floresta próxima e a leste do Culuene, exceto pela elipse adjacente 
a aldeia. Como eliminamos a possibilidade de que ela corresponda ao lo
cal das planta~óes, levantaríamos urna nova hipótese: a de que as ro~as 
teriam sido abertas na mata, ciclicamente regenerada e abatida até seu 
definitivo abandono, mas este teria ocorrido há tanto tempo, que a flo
resta perturbada se restaurou, a ponto de ser fotograficamente indistin
guível da mata virgem; e a elipse, continuamente aberta e exposta a in
tempérie enquanto tivesse durado a aldeia, haveria sofrido altera~óes 
mais profundas do solo, refletidas hoje na fisionomia da cobertura vege
tal. Sendo correta essa hipótese, e náo havendo registro escrito ou tra
di~áo oral sobre este sítio arqueológico, estaremos obrigados a colocá-lo 
na categoria de pré-histórico22• 

Restaría, finalmente, discutir a questáo das já mencionadas valetas 
de J acaré, mas o estudo aerofotogramétrico nada acrescentou, náo as 
tendo de modo nenhum identificado. Urna possibilidade existiría, entre
tanto, e seria a de as aproximar daquilo que, de início, aventamos ser 
urna drenagem das terras altas, em arco e abarcando pelo Norte a elipse 

20. Todos a margem direita do Culuene, e assim distribuídos: a) entre o vale do Jacaré e o de um cór
rego de nome ignorado, ao norte, 14188 acres; b) ao norte deste último vale, 167 acres; c) a sul e 
leste do vale do Jacaré, 9 818 acres. Náo computamos pequenos trechos de terra firme, alcan~ados 
pelo raio de 8 km na outra margem do Culuene. 

21. Respeitamos aquí o raciocínio de Cameiro (1960). No entanto, a análise de áreas mais amplas do 
Alto Xingu Meridional mostra, nas fotografías, a existencia de grandes trechos de matas secundá
rias, e perto delas de cerrado e cerradóes. Se o exame no campo mostrar que aquetas matas e as 
"ilhas" de cerrado sao provocadas, como pensamos, por a~o humana, as idéias de Cameiro (1960, 
1973) teriam de ser revistas. A sedentariedade a curto e médio prazo (cem anos ou mais) é possí
vel, mas talvez a longo prazo náo o seja. Permanecendo a aldeia ( com suas mudan~as eventuais, 
provocadas por fatores nao-agrícolas) num círculo com 1000 metros de raio, explorando a mata e 
depois as capoeiras por anos afio, o solo parece ser atingido a um ponto que s6 permite o cresci
mento de cerradóes e cerrados, impedindo a agricultura. Os camaiurás dizem que, em tomo de 
sua aldeia, antes era ka' a (mata) boa para agricultura, que boje s6 há yakatuat ( cerradáo e cerrado 
denso), e que foram as ro~as as responsáveis pela sucessáo. 

22. Os trumaís também habitaram o local, mas o padráo e tamanho de suas aldeias afastam a idéia de 
que o sítio de Jacaré lhes possa ser atribuído. Pode-se apontar que os 280 acres, necessários para 
sedentarizar os 43 trumaís de 1938 (Murphy & Quain, 1966:20), aproximam--se dos 331 acres da 
elipse que descrevemos, e que esta derivaría de suas ro~. Náo ternos dados para contestar esse 
argumento - mas a concordancia quase geométrica entre a elipse e o sítio-habita~o iilclina-nos a 
aceitar provisoriamente a interdependencia de ambos, e a pór aquele argumento sob reserva. 
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de mata secundária. Se essa drenagem é natural ou artificial, ou con
seqüencia do trabalho da natureza sobre urna valeta construída, é coisa 
que só a atividade de campo decidirá. Se for natural, poderá ter ajudado 
a drenar o sítio da aldeia na época das chuvas e, por isso mesmo, contri
buído para a escolha do local; mas se for artificial, caberá descobrir a 
que se destinou, e reconhecer que isso exigiria popula~o maior, organi
zac;áo social mais complexa, e, em decorrencia, mecanismos de controle 
sócio-político mais elaborados e eficientes, do que os das atuais; tribos . 
x1nguanas. 

Resumindo, portanto, toda a argumentac;áo desenvolvida, parece 
fora de dúvida que em J acaré existe um sítio-habitac;áo até agora desco
nhecido, provavelmente devido a urna cultura de floresta tropical adap
tada a terra firme, com potencial ecológico para urna populac;áo numero
sa e classificável como pré-histórico e pré-xinguano. 

Conclusóes 

Neste ponto do estudo, conviria retomar o modelo diacrónico que 
em sua segunda parte propusemos, e tentar classificar, de acordo com 
ele, os conhecimentos arqueológicos sobre o Alto Xingu Meridional A 
tentativa seria, no entanto, infrutífera, pois a parcimónia dos dados 
publicados e as dúvidas que sobre alguns deles se apresentam impedem 
situá-los, precisa e simultaneamente, nos respectivos períodos históri
cos e etapas evolutivas locais. É freqüente poder determinar a etapa, 
e acontecer o contrário quanto ao período, ou vice-versa, e isso obriga
-nos a soluc;áo intermediária e provisória de classificar em paralelo 
(e náo cruzando os do is conjuntos de categorias) as evidencias, ante
riormente discutidas, com os resultados resumidos no Quadro 5. Com 
base nele, e cingindo-nos táo-somente aos testemunhos pré-xinguanos, 
é o momento de colocar o sítio de Jacaré numa perspectiva compara
da, primeiro no Alto Xingu e depois em ambito mais amplo. Agindo 
assim, ficaremos com tres generos de testemunhos, constituídos pe
la ceramica, pelas modificac;óes ambientais de J acaré e pelas possíveis 
vale tas. 

Faltam-nos meios para correlacionar com rigor o sítio-habitac;áo 
de Jacaré e a maioria da ceramica pr~-xinguana encontrada na regiáo. 
As urnas foram vistas muito longe, para o sul; os vasos quadrangula
res, assim como o material de Miararré, foram coletados de forma ná.o 
metódica, que os separou de seu contexto e prejudicou qualquer in
terpretac;áo arqueológica; e a tradic;áo 1 de Dole deve aguardar no-

• 
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vas pesquisas, coma compara~áo direta de seus materiais comos da Fa
se Ipavu e os da ceramica ''xinguana contemporanea" de Simóes. J á a 
"fase do curso inferior do Culuene" (Fase lpavu ), pela área em que 

' foi encontrada, poderia pertencer a urna cultura também responsável pe-
la aldeia radial, o que refor~ria a idéia de que a Fase Ipavu é pré
-xinguana. Se assim for, e se os fabricantes dessa ceramica construí
ram também a aldeia, as conclusóes de Simóes (1967:140) e as nossas 
sustentam-se mutuamente: a partir das dimensóes dos sítios e da es-

QUADR05 

Testemunhos Arqueológicos do Alto Xingu Meridional 
Classifica~o Preliminar 

Etapas Evolutivas Período Histórico 
Testemunhos 

Pré-xinguana Xinguana Pré-histórico Proto-histórico 

Fase Jpavu (1.4.1) ? ? + 

Cer. "Xinguana contemp." + + 
(1.4.2) 

níveis sup. (1.4.3) l + + 
Tradi~o 1 

níveis inf. (1.4.3) + + 

Tradi~ao 2 (1.4.4) ? ? + 

Tradi~ao 3 (1.45) ? ? ? + 

Vasos quadrangulares (1.4.6-) + + 

Cer. Miararré (1.4.7) + + 

Urnas (1.4.8) + (?) +(?) 

Valetas (?)• (2.1.2) + + 

Sítio do Jacaré + + 

Histórico 

+ 

+ 

? 

Obsetva!lóes: Entre parenteses, a numera~áo remete a do Quadro 2. A listagem náo obedece a uma 
ordena~o cronológica. 

• A interroga~áo indica dúvida sobre a origem cultural das valetas. 



280 KARL VON DEN STEINEN: UM SÉCULO DE ANTROPOLOGIA NO XINGU 

pessura e localiza~o dos refugos habitacionais, aquele autor conside
rou que estaría <liante de "sedentários semipermanentes, com urna agri
cultura incipiente do tipo Floresta Tropical" (1967:140). Esta classi
fica~o ·é exatamente a mesma a que mais tarde chegamos, a partir de 
indicadores aerofotográficos e de argumentos arqueológicos, etnográ
ficos, populacionais e ecológicos. Cumpre agora esperar que novas es
cava~óes possam estabelecer definitivamente - ou negar - a rela~áo en
tre o sítio de Jacaré e a Fase lpavu. 

Mas náo é esta a única aproxima~áo praticável: há outra a fazer, 
com os "280 acres de vegeta~o secundária, que pode ser claramente dis
tinguida da floresta adjacente nas fotografías aéreas" do território cui
curo (Dole, 1961-1962:403). Esses 280 acres ocupam urna área ovóide, 
que, tanto na forma qua~to na extensáo, lembram os 311 acres da elipse 
de mata secundária de Jacaré, em cujo meio fica o sítio-habita~o; e 
vimos que no interior daquele ovóide aparecem abundantes casos a su
perfície. Diante disto, assume nova importancia o fato de ser exatamen
te nesses locais que estáo· as valetas exploradas no Alto Xingu Meridio
nal. Embora as opinióes derivadas de sua escava~o sejam contraditórias, 
a associa~o de mata secundária, cacos superficiais e valetas parece signi
ficante, sobretudo . após a descoberta do sítio de J acaré em urna dessas 
manchas de vegeta~áo. Além disso, a que Dole descreve está cercada, 
por tres lados, pelas valetas, de um modo tal que recorda a "drena
gem" que delimita ao norte a elipse de J acaré. É lamentável que náo ha
ja publicado um levantamento topográfico da valeta de que falam Oberg, 
Galváo e Simóes, pois só ele permitiría saber se esta e a "drenagem" 
coincidem e sáo urna só coisa. Sendo-o, mais forte ainda será a seme
lhan~a entre os dois pontos, e maior a necessidade de os investigar de
tidamente. Por sua vez, o caminho reto, que, com oito milhas, se diri
ge para norte do lago Cuicuro, depóe a favor de intensa a~o humana 
naquela zona. 

No caso de Jacaré, e náo cabendo dúvidas de que é único exemplo 
de aldeia pré-xinguana, cuja planta tem formas conhecidas, a pesquisa 
deveria orientar-se para urna escava~o exaustiva, capaz de revelar mais 
sobre o padráo de povoamento, a espessura do estrato habitacional, o 
equipamento tecnológico e a posi~o cronológica dessa cultura, além de 
rever a questáo das valetas. E no de Lamacuca-Cuicuro, para a pros
pe~o como objetivo de verificar, no ~olo e em fotos aéreas, se existe ou 
náo um sítio-habita~áo como centro e foco de origem do ovóide de vege
ta~áo secundária, e do caminho que leva ao Culuene; se obedece ao 
mesmo padráo de Jacaré; se as valetas tem a ver com ele e se foram 
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realmente feitas pelo homem; e ainda se é possível estabelecer corre
la~o ceramica e cronológica entre um e outro sítio. Depois disso, seria 
preciso indagar sobre a sua po~i~o, face aos outros testemunhos pré
-xinguanos, e especialmente a ceramica de Miararré, que ocorre em 
grande parte intacta, numerosa e concentrada no fundo de urna lagoa 
(Villas-Boas, 1974, 1977), parecendo isto apontar para alguma prática ri
tual, historicamente desconhecida no Xingu. De qualquer modo, ternos 
hoje certeza de que, antes da xinguana, houve outras etapas de povoa
mento, cujos representantes ou desapareceram, ou deram origem, por 
acultura?o com novas tribos depois chegadas, aos primeiros estágios 
da cultura xinguana de boje. A que grandes grupos lingüísticos, porém, 
e a que áreas culturais se ligariam os moradores de J acaré e de Lama
cuca-Cuicuro? 

Ao esbo~ar urna compara~áo com o exterior do Alto Xingil, 
Simóes (1967:140-141) opina cautelosamente que, sendo cauixi e caria
pé os temperos usados nas fases Ipavu e Diauarum, o mais provável 
é que sejam oriundos do vale do Amazonas, tendo subido por seus 
afluentes até onde as encontrou. Contra isso nada a opor. Mas o parale
lo que estabelecemos entre o sítio de J acaré e a disposi~o radial da 
aldeia salumá leva-nos para oés-sudoeste e náo para o norte, embo
ra sempre para um tributário daquele rio, pois, essa aldeia localiza-se 
ao sul da desembocadura do Camararé no Juruena, que dali continua pa
ra o Tapaj6s. Na mesma dire?o geral, mas já na Bolivia, ocorrem os 
fossos defensivos de Matucaré (Dole, 1961-1962:404), e na mesma regiáo 
os baurés protegiam-se com fossos e pali~adas. Também entre os grupos 
chiquitos houve algumas aldeias com pali~adas, e náo é de excluir que 
tribos de outras filia~es lingüísticas, porém aculturados aos chiquitos, 
as tenham tido ou pelo menos conh~ido, como seria o caso dos sarave
cas, pauna.cas e paiconecas. Mais a ocidente, concentrados no Mamoré 
e sofrendo influéncias andinas, os mojos faziam estradas largas e ex
tensas, ligando aldeias ou rios, marginadas por canais resultantes de 
terra removida na constru~áo. Caminhos e mesino estradas teriam 
igualmente existido entre os antigos parecis23• No seu conjunto, estes 
canais, fossos e estradas parecem trazer em si a sugestáo das valetas 
do Alto Xingu, e do caminho largo e reto entre Lamacuca-Cuicuro e o 
Culuene. 

23. Sobre as obras de defesat v. Métraux, 1963d:385, 409, 415; os guaranist aliás, também usavam fos
sos (Métraux, 1963b:82). Sobre estradas e canaist v. Métraux, 1963c:354; 1963d:414. Sobre a pro
ximidade cultural entre os chiquitos e os saravecast paunacas e paiconecast v. Métraux, 1963d:396. 
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Essa sugestáo náo possuiria grande valor, se novos fatores náo 
viessem favorece-la. Como no caso xinguano, o tempero da ceramica mo
jo é feito com espículas de espongiários fluviais, que assinalam origens 
amazónicas; mais importante, a compara~o lingüística24 aponta também 
para nordeste e para leste. Os mojos e baurés pertencem ao tronco arua
que, e representariam uma primeira vaga migratória, dirigida de norte 
para sul, e depois seguida por outra, que teria incluído os saravecas e pa
recis. Como estes, mas de um subgrupo diferente, sáo também aruaques 
os paiconecas e paunacas, e os salumás do rio Camararé falam, segundo 
consta, um dialeto pareci. O parentesco mais próximo do saraveca é com 
os aruaques do Amazonas e do Alto Xingu, e com o pareci, que por sua 
vez está mais próximo do meinácu do que da língua dos mojos. Isto nos 
mostra o quadro de uma distribui~o quase ininterrupta de grupos arua
ques desde o Mamoré ao Alto Xingu, numa faixa de latitude mais ou 
menos uniforme, ao norte dos chanés e guanás, representantes mais me
ridionais desse tronco lingüístico. 

Náo seria talvez impos~ível que, ao parentesco de línguas, corres
pondesse também a recorrencia de elementos culturais, como obras de 
defesa ou certos tipos de planta de aldeia. Para indios de floresta tropi
cal, as grandes distancias ver-se-iam reduzidas pela articula~o quase 
completa de urna série de bacias fluviais, que deságuam espa~damente 
no Amazonas, mas se aproximam em suas cabeceiras. Entre o Mamoré e 
o Alto Xingu, pode-se tra~r uma rota em linha quebrada que leve de um 
ponto a outro, e pouco abandone os rios: do Mamoré ao Alto Guaporé, 
deste pela Serra dos Parecis ao Camararé, e por ele ao Tapajós, subin
do-o e alcan~ando o Paranatinga pelo Arinos ou pelo Teles Pires. Do Pa
ranatinga passa-se aos formadores do Xingu, em seus altos cursos; se se 
descer o Culuene, ve-se primeiro o porto de Lamacuca-Cuicuro, e, a se
guir, o de Jacaré, mas, baixando por qualquer dos outros, chega-se a Mu
rena, e a uns 40 km Culuene acima está J acaré. Há ainda outra maneira 
de penetrar por oeste no Alto Xingu, indo pelo rio Teles Pires até ao 
Peixoto de Azevedo, e deste por terra ao Mani~uá-Mi~u25• Evidente
mente, estamos no terreno da conjectura, e a possibilidade de comuni
ca~áo náo é prova de que tenha existido; no entanto, ela ajuda a colocar 

24. A respeito do parentesco lingüístico e distribui~o geográfica dos grupos citados, v. Métraux, 
19638:238-239; 1963c:349, n. 2; 1963d:381, 396, 408; e Mason, 1963:213-214. 

25. A partir de 1942, os txi.kás penetraram no Alto Xingu, seguindo provavclmente o primeiro percur
so, de SW para NE, em dire~o aos rios Ronuro, Jatobá e Batovi (Galváo & Sim0es, 1965). O se
gundo foi parcialmente percorrido pelos suiás no século XIX (Frikel, 1969-1973) e pelos. caiabis 
cm 1955 (Simóes, 1963:81). Neste último caso os irmáos Villas-Boas influíram na mi~áo. 
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em perspectiva mais ampla os conhecimentos anteriores sobre o Alto 
Xingu. 

· Ao apresentar suas concl~óes preliminares sobre a arqueologia 
do território cuicuro, Dole (1961-1962:420-501) achaque 

pode-se assumir que as valetas foram feitas pelo mesmo povo que desenvolveu as panelas. 
As valetas indicam conflito e a necessidade de defesa, em algum momento após o desenvol
vimento do complexo de panelas, basicamente em sua forma atual ... a possibilidade sugere, 
por si, que os aruaques precederam tanto os Caribes quanto os tupis contemporaneos no Al
to Xingu. 

Por sua parte, Galváo e Simóes (1965:14-19) aceitam, baseados na 
distribui~o geográfica dos alto-xinguanos e em sua tradi~o oral, urna 
seqüéncia de povoamento que poria, dentre os grupos atuais, os arua
ques26 como primeiros ocupantes da hacia. Com apoio muito mais frá
gil, como é o da análise de um mito, aventamos também a hipótese de 
que, antes da intrusáo caribe, já os aruaques estivessem no Alto Xin
gu (Agostinho, 1970:468). Oeste modo, ao comparar a planta do sítio de 
Jacaré, as possíveis valetas e a estrada de Lamacuca-Cuicuro com fenó
menos semelhantes, encontrados entre os salumás, os baurés e os mojos, 
estaríamos trazendo mais um indício a favor da precedéncia aruaque no 
Alto Xingu. Sendo isso verdade, e se a reconstitui~o histórico-arqueo
lógica permitir um dia comprovar a hipótese, teríamos que ali o proces
so de contato e acultura~o intertribal envolveu, inicialmente, de um 
lado, urna cultura de falantes aruaques, dotada de aldeias grandes era
diais, com popula~o numerosa, talvez capaz - se as valetas náo forem 
naturais - · de · controlar e dirigir trabalho em quantidades superiores 
aquelas com. que historicamente cQntou a cultura xinguana; e de outro, 
grupos que migraram em vagas sucessivas, e a cujo respeito quase na
da sabemos, podendo apenas dizer com razoável seguran~ que seriam 
de filia~o caribe e tupi27, tendo portanto culturas do tipo floresta tro
pical. Mais tarde vieram os trumaís28, e, nessa ordem, iriam encontrando, 
absorvendo e ajudando a formar urna cultura cada vez mais próxima 

26. Os aruaques históricos do Alto Xingu foram: custenaus, uaurás, meinácus e iaualapítis. Os custe
naus extinguiram-se como grupo, 'mas no com~ da década de 1960 ainda sobreviviam uma mu
lher e seu filho, que moravam na aldeia uaurá. 

27. Segundo nossos dados de campo, na margem norte da lagoa lpavu bouve uma aldeia uaurá. Todo 
~ território era deles, que depois o cederam aos camaiurás, como nos disse Tuvule, desta última 
tribo. 

28. É de suspeitar que os trumaís náo pertenccssem, originalmente, ao tipo de cultura de floresta tro-
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da que se tomou xinguana, e foi primeiro descrita por von den Steinen 
em 1884. 
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