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A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se 
conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se 
desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra 
ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos xapiri, que descem das 
montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito 
longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar 
para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia 
que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos, que 
transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, 
tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando 
não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar.  
 
Davi Kopenawa – A queda do céu  

  



 
 

Resumo 
 

Arqueologia Txapakura: Uma proposta Etnoarqueológica 
 

O Sudoeste Amazônico, região entre os rios Guaporé e Madeira tem sido densamente 

ocupado por diferentes culturas indígenas desde pelo menos o Holoceno inicial, essa região 

pode ter sido berço de inúmeras culturas indígenas que se expandiram pela Amazônia, dentre 

essas estão os falantes de línguas Txapakura. Este trabalho etnoarqueológico tem como 

objetivo principal propor o centro de origem e as rotas de dispersão desses povos, através da 

compreensão das informações contidas nas fontes históricas, etnográficas, arqueológicas e 

linguísticas a partir do século XVII. 

 

 

Palavras-chave: Txapakura; Etnoarqueologia; Alto Madeira; História Indígena; Linguística 

histórica. 

  



 
 

Abstract 
 

 

Txapakura Archeology: An Ethnoarchaeological Proposal 
 

The Southwest Amazon, region between the Guaporé and Madeira rivers has been densely 

occupied by different indigenous cultures since at least the early Holocene, this region may 

have been the cradle of numerous indigenous cultures that expanded throughout the Amazon, 

among which are Txapakura language speakers. This ethno-archaeological work has as main 

objective to propose the center of origin and the dispersion routes of these peoples, through 

the comprehension of the information contained in the historical, ethnographic, archaeological 

and linguistic sources from the 17th century. 

 

 

Keywords: Txapakura; Ethnoarcheology; Alto Madeira; Indigenous history; Historical 

linguistics. 
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Introdução 
 
 

O presente trabalho trata-se de um estudo etnoarqueológico e tem como objetivo 

central discutir a trajetória histórico e cultural dos povos Txapakura. Esses grupos indígenas 

falantes de línguas Txapakura tem sido contatados ao longo dos últimos 300 anos, tanto na 

Bolívia, quanto no Brasil, e tem sua dispersão registrada em ambos os lados, através de 

trabalhos etnográficos, etnográficos, arqueológicos, históricos, relatos de cronistas e 

naturalistas. 

Foi possível reunir as informações de 23 povos falantes de línguas Txapakura. Suas 

denominações étnicas são as seguintes: Torá, Urupá, Jaru, Wari, Kujuna, Urunamakan, 

Wanyam, Matauá, Kumaná, Uomu, Abitana, Kabisi, Moré, Itoreauhip, Tapacura, Kitemoka, 

Herisobocono, Rokorono, Napeka, Aricoroni, Huanyam, Pawumwa e Cautário 

(NORDENSKIÖLD, 1915; NIMUENDAJÚ, 1925; SNETHLAGE, 1937; RYDÉN, 1942; 

RONDON, 1946; MÉTRAUX, 1948; LOUKOTKA, 1963; DENEVAN, 1966; BLOCK, 1980; 

MALDI, 1989; CONKLIN, 2001; VILAÇA, 2006; RAMIREZ, 2010; NEVES, 2016 e BIRCHALL, 

2016). 

Dentre os objetivos do estudo aqui proposto constam:   

Compilar a bibliografia antropológica, histórica e linguística sobre os povos indígenas falantes 

de línguas da família Txapacura; 

Fichar, comparar, sistematizar e sintetizar as informações sobre a distribuição geográfica, as 

origens linguísticas e míticas, e as rotas de migração dos povos Txapakura; 

Contextualizar as informações históricas e etnográficas sistematizadas com as pesquisas 

arqueológicas; 

Propor ideias sobre o centro de origem e as rotas de dispersão dos Txapakura; 

Contribuir para a arqueologia Amazônica, a Etnoarqueologia e o entendimento da história 

indígena de longa duração nessa região.  

Desta maneira, o presente trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos. O 

primeiro, intitulado “Arqueologia das Fronteiras culturais” busca introduzir a base Teórico-

metodológica utilizada nesse trabalho, fundamentada em conceitos como fronteiras culturais, 

etnoarqueologia e linguística histórica.  

O segundo, “Sudoeste Amazônico”, traz os aspectos geográficos e ecológicos da área 

em questão e as pesquisas recentes da pedogenética as quais demostram a importância 

dessa região como provável centro de origem de espécies botânicas domesticadas. 

No terceiro capítulo, apresentaremos a discussão acerca dos dados linguísticos, 

etnográficos e históricos dos povos falantes de línguas Txapakura, e apresentaremos a 
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distribuição geográfica desses grupos, bem como tratamos de discutir as ideias elaboradas 

sobre os centros de origem, as rotas de migração e expansão dos povos Txapakura e os 

resultados da pesquisa  

Por último encontra-se as considerações finais acerca dos resultados obtidos, 

perspectivas de continuidade da pesquisa e outros potenciais para a pesquisa 

etnoarqueológica baseada na fonte sobre os grupos Txapakura.  
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 1. FRONTEIRAS CULTURAIS  
 
 

A arqueologia amazônica nos ensina que o quadro de diversidade cultural 
verificado no presente entre os povos ameríndios da região tem suas raízes 
no passado profundo do início do Holoceno. Ao longo da história os povos 
amazônicos produziram diversidade natural e diversidade cultural, criando 
um rico patrimônio socioambiental que nunca esteve tão ameaçado. (NEVES, 
2017, p. 387) 
 

Compreender as origens e profundidades temporais das línguas faladas até hoje pelas 

populações indígenas é uma tarefa fundamental se quisermos compreender a história antiga 

da Amazônia. Para tal faz-se necessário correlacionar padrões arqueológicos e linguísticos 

nas terras baixas da América do Sul, uma tarefa necessária, mas que exige ainda muita 

discussão. Necessária porque a identificação linguística é tradicionalmente utilizada como um 

índice para identificação étnica na antropologia da região (NEVES, 1999a; 2000). 

A luz do proposto por Heckenberger (2001) ao propor ideias sobre uma história cultural 

de longa duração dos povos xinguanos, através da continuidade de estruturas culturais, este 

trabalho busca oferecer uma discussão sobre a trajetória histórica e cultural dos povos 

Txapakura, buscando discutir e apontar também possíveis continuidades e mudanças 

culturais principalmente relacionadas a dispersão e prováveis contatos com outros grupos.  

A cronologia da história indígena antiga brasileira, em especial na Amazônia, está 

ainda em construção, de acordo com Eduardo Neves (1999b, p.322): 

 
Se as sutilezas etnográficas costumam ser esquivas ao registro arqueológico, 
os processos de mudança histórica, ou pelo menos cronologias, são mais 
palpáveis, ao menos em arqueologia brasileira, na qual a estrutura 
cronológica básica de nossa história pré-colonial está ainda em construção.  

 
 Neves (1999b) dessa maneira então propõe a utilização não apenas do registro 

arqueológico, mas a combinação desse com as informações linguísticas, históricas e 

etnográficas para esboçar a história do sistema regional do rio Uaupés. 

A etnoarqueologia é um campo da arqueologia que surgiu da necessidade dos próprios 

arqueólogos de coletar e utilizar o dado etnográfico para estudar sociedades contemporâneas 

ou conhecidas historicamente, nesse caso utilizando-se das fontes históricas, dando 

subsídios, fortalecendo as interpretações dos registros arqueológicos, testando hipóteses, 

formulando modelos interpretativos e teorizações sobre a relação entre as pessoas e o mundo 

material (SILVA, 2009a). 

As interpretações arqueológicas, nesse caso, utilizam as informações etnográficas, 

através da combinação de métodos antropológicos e arqueológicos. Nesse sentido, ela pode 

ser definida como uma pesquisa etnográfica com objetivos arqueológicos. Na Amazônia, a 
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etnoarqueologia tem sido desenvolvida principalmente através de estudos junto às 

comunidades vivas (SILVA 2009a, RUIBAL, 2003). Porém também há alguns trabalhos 

baseados em fontes históricas e etnográficas. 

Essa abordagem foi utilizada para auxiliar na compreensão das fronteiras culturais no 

sudoeste amazônico, gerando ideias que contribuam para o conhecimento das populações 

indígenas que ocuparam e ainda ocupam essa região, levando em consideração suas 

tradições, culturas e pontos de vista. Dessa maneira busca-se produzir uma arqueologia mais 

crítica. Assim de acordo com Alfredo Gonzalez Ruibal (2003, p.12): “sin conocer al Otro 

nuestras interpretaciones arqueológicas tenderán siempre al sesgo etnocéntrico”. 

Muito mais que criar caminhos para a compreensão da trajetória histórica e cultural 

desses povos, é necessário construir uma síntese regional que contribua para identificar os 

registros arqueológicos dos Txapakura. Para isso o conjunto de dados deve ser analisado 

comparativamente, dentro de um conjunto cultural mais amplo como propôs Francisco Silva 

Noelli (1999; 1993) para os Guarani e os Jê do Sul. 

Nesse mesmo caminho de Noelli, busca-se, com esse trabalho, demostrar o potencial 

que os estudos etnoarqueológicos podem ter para estabelecer correlações entre o passado 

arqueológico e o presente etnográfico. Baseado nas fontes etnográficas e históricas é possível 

elaborar modelos sobre assentamento e subsistência, como o fez para os Guarani, criticando 

os modelos tradicionais e deterministas, demonstrando a autonomia dos Guarani em relação 

ao meio (NOELLI, 1999;1993). 

Outro ponto importante para a arqueologia é o debate apresentado por Noelli (1995) 

no artigo “As hipóteses sobre centro de origem e rotas de expansão dos Tupi” sobre a relação 

entre tecnologia e cultura: 

 
[...] há duas hipóteses que vêm sendo aperfeiçoadas e ganhando 
consistência progressivamente, a partir das informações obtidas nos 
trinta anos: 1) as diferenciações materiais acompanharam as 
derivações linguísticas; 2) as diferenciações materiais e tecnológicas 
não acontecem isoladamente, mas a partir de fenômenos 
culturalmente encadeados. 

 

A linguística histórica pode colaborar com a arqueologia para elucidar as questões 

sobre origem e dispersão desses grupos indígenas ao longo do tempo e espaço, conforme 

assinalam Denny Moore e Luciana Storto, (2002, p.73): 

 
É possível, através da Linguística, formular hipóteses sobre o passado, com 
base em dados de línguas atuais ou de línguas conhecidas através de 
estudos históricos. As hipóteses são elaboradas, primeiramente, sobre a pré-
história das línguas, mas pode-se, também, chegar a conhecer como viviam 
os falantes das línguas do passado: sua cultura, adaptação ecológica, meio 
ambiente, localização e relações com outros grupos. 
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Existem dois princípios que norteiam a linguística histórica para estabelecer a 

profundidade temporal, mudanças e a origem dessas línguas. O primeiro considera que, em 

geral, quanto maior o número de línguas de uma mesma família em uma determinada região, 

maior a probabilidade de seu centro de origem estar próximo. O segundo é que quando temos 

uma distribuição geográfica de dialetos ou de línguas geneticamente relacionadas, as regiões 

com pouca variação linguística foram ocupadas mais recentemente que as regiões onde a 

diversidade é maior (MOORE; STORTO, 2002). 
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2 SUDOESTE AMAZÔNICO  
 
 

2.1 Características geográficas e ecológicas 
 

O sudoeste Amazônico é drenado pela bacia do Rio Madeira, principal afluente do rio 

Amazonas, e maior rio de águas brancas do sul da Amazônia. É formado pela convergência 

dos Rios Beni e Madre de Dios, que nascem na região dos Andes e o Rio Guaporé, que tem 

sua nascente na Chapada dos Parecis (ERIKSEN, 2011; CPRM, 2010) 

Os rios que dão origem ao rio Madeira nos Andes têm alta variabilidade altimétrica, 

cerca de 6.000 m de altura nos Andes, e são responsáveis pela maior parte dos sedimentos 

oriundos de processos erosivos e transportados em suspensão ao longo de todo trajeto. 

Conforme descreve Eriksen (2011), essa região é uma das mais incomuns 

encontradas do ponto de vista ecológico, caracterizada por fortes chuvas sazonais e solos 

menos permeáveis, responsáveis pela inundação de boa parte da região durante os períodos 

de enchente: 

 
The area between the highlands of the Andes and the Brazilian Shield, more 
precisely northern Bolivia south of the upper Madeira River, is unusual from 
an ecological perspective. This region is referred to as the Beni savanna, more 
commonly known as the Llanos de Mojos. The area is drained by the Beni, 
Mamoré and Guaporé Rivers, which converge further downstream, and is 
characterized by heavy seasonal rainfall and less permeable soils. These 
conditions explain why the landscape is flooded for extensive periods each 
year, and why water management is a crucial component in the human 
adaptation of the landscape. The extensive flooding makes continuous forests 
rare on the Llanos de Mojos and trees tend to cluster on slightly elevated 
areas, both natural and anthropogenic. (ERIKSEN, 2011, P. 57) 
 

 Nessa região localizam-se planaltos de baixa altitude, não apresentando grandes 

elevações, que variam entre 70 e 500 metros de altitude, e as serras do Parecis e Pacaás 

Novos, onde é possível verificar elevações que chegam a 1.226 metros de altitude (CPRM, 

2010). 
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Figura 1 – Bacia do Rio Madeira e seus principais formadores (Disponível em: 
commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMadeirarivermap.jpg) 

 
A Amazônia é um importante centro mundial de domesticação de plantas, onde a 

seleção começou no Pleistoceno tardio ao Holoceno inicial nas partes periféricas da bacia, 
conforme afirmam Clement C et al. (2015, p.4): 

Amazonia is a major world centre of plant domestication, where selection 
began in the Late Pleistocene to Early Holocene in peripheral parts of the 
basin [10,21–24]. By European contact, at least 83 native species were 
domesticated to some degree, including manioc, sweet potato, cacao, 
tobacco, pineapple and hot peppers, as well as numerous fruit trees and 
palms, and at least another 55 imported neotropical species were cultivated 
[10].  
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Esse processo de domesticação aconteceu em longo prazo, resultado da interação 
entre a seleção natural e a seleção humana, em um contexto de mudança das paisagens e 
melhoramento dessas plantas por meio do uso dessas populações.  

 

Figura 2 – Mapa das plantas domesticadas na Amazônia (CLEMENT C. ET AL, 
2015, p. 3) 

 

O Sudoeste amazônico é considerado pela paleogenética área em que a mandioca, a 

pupunha e o arroz foram domesticados pelos povos indígenas, ainda no final do pleistoceno, 

a partir de 11.000 anos antes do presente (PEARSALL, 1992; CLEMENT C. ET AL., 2015). 

Além disso é considerada até o presente a única região na Amazônia em que houve 

continuidade de ocupação durante todo o Holoceno acompanhada pela domesticação de 

plantas, com destaque para o arroz, milho e abóbora (HILBERT, 2017; WATLING, 2018; 

FURQUINI, 2018)  

Tanto no rio Madeira, quanto no rio Guaporé, os sítios arqueológicos estão associados 

a Terra Preta Arqueológica (TPA), incluindo no caso do Alto Madeira as cerâmicas mais 

antigas (MILLER, 1977,1983,1992; ZUSE, 2016; WATLING, 2018; KATER, 2018). Esses 

solos possuem elevada fertilidade natural, matéria orgânica e maior diversidade biológica, 

caracteristicamente de coloração escura e são produto da ação humana, em especifico a 

ocupação e subsistência nessas áreas. 
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2.2 Panorama étnico e linguístico  

 

O Sudoeste amazônico, tem sido sugerido como berço de uma série de culturas 

indígenas, que dali se expandiram pela Amazônia (ERIKSON, 1992; MOORE; STORTO, 

2002; NOELLI, 1996).  

Essa região tem sido densamente ocupada por povos indígenas de matrizes culturais 

distintas, dentre estas o Txapakura, Múra, Tupi, Pano, Jê, Arawak, Nambikwara, Karib e 

outras línguas isoladas (NIMUENDAJÚ, 1981; RODRIGUES, 1984; NOELLI, 1996). Muito 

provavelmente essa diversidade está associada a história de longa duração dos povos 

indígenas na região. (NEVES, 2019; PESSOA; COSTA, 2014; ZUSE, 2014). 

Atualmente linguistas que estudam a origem das línguas Tupi (RODRIGUES, 1964, 

1985; URBAN, 1992, 1996) concordam que o sudoeste amazônico é a área de origem desses 

grupos.  

Kurt Nimuendajú realizou nos anos de 1921 a 1923 pesquisas de campo no Rio 

Madeira, com os povos indígenas Parintitin, Mura, Pirahã, Torá e Matanawi. Em seu mapa 

etnohistorico dos povos indígenas relatou a diversidade cultural presente no rio Madeira e na 

região no período do contato. É possível verificar uma predominância das línguas Pano, Tupi 

e Txapakura.    
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Figura 3 – Mapa Etnohistórico Kurt Nimuendajú - Em vermelho os grupos Txapakura 
presentes nessa região, entre eles: Jaru, Urupá, Torá, Pacas-Novas, Wanyan, 
Moré/Mure/Itén, Rokorona, Uomu, Itoreauhip, Abitama, Kujuna e Urunamakan. 
1(Adaptado de NIMUENDAJÚ, 1981) 

 

 Da mesma maneira Eriksen (2011) analisou os dados da linguística, etnografia e 

arqueologia da Amazônia através do Sistema de Informações Geográficas (GIS), do período 

que compreende 500 a.C. e 1500 d.C. Essa região está inserida no recorte proposto como sul 

da Amazônia.  

 Segundo o autor é possível verificar uma concentração de famílias e línguas isoladas 

no rio Guaporé, Lhanos de Mojos e nas encostas andinas, já o planalto brasileiro foi ocupado 

por grupos Macro-Jê, desde o período pré-colonial, enquanto o leste do rio Madeira pelos 

falantes Tupi, que representavam um limite a expansão Txapakura (ERICKSEN, 2011). 
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Figura 4 – Mapa das línguas indígenas no sul da Amazônia (ERICKSEN, 2011, p.72). 

 

Para Eriksen (2011), os Llanos de Mojos, teriam sido um ponto principal de uma rede 

de interações Arawak, há pelo menos 2.000 a.p. até o período colonial, tendo o rio Madeira 

como uma das principais rotas. Os grupos Arawak de Mojos se relacionavam com os Arawak 

do Alto Xingu através do Guaporé e Madre de Dios.  

Da mesma maneira para Leví Strauss (1948), essa região do rio Guaporé e Lhanos de 

Mojos representava uma região de contatos, trocas, relações entre grupos, conforme 

descreveu no HandBook of South America Indians: “Unlike most South American rivers, the 

Guaporé River is not the axis of a homogeneous culture area; it is a frontier rather tan a link” 

(STRAUSS, 1948, P. 371). 

 

2.3 Quadro Histórico  
 

A colonização dessa porção da Amazônia se iniciou no século XVII, fixando a 

colonização portuguesa nos rios Guaporé, Mamoré e Madeira. A ação missionaria era o fator 

proeminente da ocupação colonial, e iniciou nas províncias Jesuíticas espanholas de Moxos 

e Chiquitos. Em Moxos esse processo se inicia no rio Mamoré entre 1683 e 1700, uma 
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segunda etapa ocorreu a partir de 1700 a 1750, quando essas missões passam a se instalar 

e se consolidar no rio Guaporé, nesse mesmo período ocorre a descoberta de ouro no rio 

Cuiabá, atraindo bandeiras e as primeiras frentes de colonização também ao Guaporé 

(MALDI, 1989; DENEVAN, 1966; BLOCK, 1980) 

A ocupação pelos portugueses se inicia apenas em 1669, quando os padres jesuítas 

Manoel Pires e Gorzoni navegaram no rio Amazonas e fundaram a primeira aldeia Tupinamba-

ranas, em frente a foz do rio Madeira. Em 1688 ocorrem as primeiras tentativas de 

aldeamento, que fracassam em razão dos ataques, doenças e poucos missionários, todas as 

tentativas de instalação de missões no Alto Madeira fracassam durante o século XVIII. Nesse 

período se iniciam as bandeiras punitivas, no rio Madeira em 1715, comandada pelo capitão 

–mor João de Barros Guerra e posterior Barros Guerra, entre os indígenas escravizados a 

maioria eram Mura e Torá (NIMUENDAJÚ, 1925; PESSOA E COSTA, 2014; FONSECA, 

2017). 

A expedição de Francisco de Melo Palheta em 1722 atinge a missão jesuítica 

espanhola de Exaltación de la Santíssima Trindade no baixo Mamoré e constata o domínio 

espanhol sobre a região. A expedição também foi responsável pela criação de Santo Antônio 

das Cachoeiras em 1728, com curta duração (PESSOA E COSTA, 2014; TRINDADE, 2015; 

FONSECA, 2017). 

Em 1731 com a descoberta do ouro no rio Guaporé pelos irmãos Fernão e Artur Pais 

de Barros e em 1745 pelos bandeirantes Antônio de Almeida e Moraes e Tristão da Cunha 

Gado no rio Corumbiara, provocou uma enorme ocupação da região, diversos arraiais 

surgiram nesse período até a criação do distrito de Pouso Alegre que se transformou em 

município de Vila Bela da Santíssima Trindade, com o tratado de Madri em 1746 a posse da 

região passou a ser fruto de disputa entre Espanha e Portugal, gerando uma série de conflitos, 

no mesmo ano os jesuítas espanhóis fundam a missão de Santa Rosa, no rio Guaporé, em 

resposta os portugueses em 1748 criam a capitania de Mato Grosso e Cuiabá.(TRINDADE, 

2015; FONSECA, 2017) 

Investidas com o caráter comercial e expedições utilizando a rota Madeira, Mamoré e 

Guaporé se intensificam estimulada pela disputa e a exploração de ouro, até o tratado de 

Madri em 1750 que consolida a fronteira entre os rios Guaporé até o Rio Madeira. Em 1775 

os portugueses então iniciam a construção do forte Príncipe da Beira no rio Guaporé, 

considerada maior fortificação portuguesa fora de Portugal (TRINDADE; 2015; BLOCK, 1980). 

Em 1890 o governo brasileiro estabelece um agrupamento expedicionário, a comissão 

Rondon, chefiada pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, cujo objetivo principal era 

integrar parte ainda não conhecida do território brasileiro, em especial as fronteiras do país e 

implantar as linhas e postos telegráficas. Rondon entra em contato com diversos povos 

indígenas, entre eles os remanescentes Urupá e Torá. (NEVES, 2016; RONDON, 1946;1916). 
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Figura 5 - Morro dos Veados no Campo dos Urupá (RONDON, 1946, p.162) 
 

 Na segunda metade do século XIX ocorre a expansão da procura pela borracha, 

principalmente em função da implantação da indústria automobilística e a expansão da 

indústria de artefatos da borracha valoriza a borracha da Amazônia e provoca a ocupação dos 

territórios para sua exploração, nesse sentido essa passa a ser um dos principais centros 

fornecedores da matéria prima no mundo. 

 O primeiro ciclo da borracha (1879 -1912) e o segundo (1942-1945), possibilitaram a 

construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM), em 1912, interligando as cidades 

de Guajará-Mirim e Porto Velho, fundadas em virtude da linha férrea, além de fomentar a 

migração e ocupação em direção ao interior, conforme Mesquitae Eggler (1979): 

No final do século XIX, efetuou-se a penetração por nordestinos no Vale do 
rio Madeira. Procedentes do Estado do Amazonas subiram esse vale, 
alcançando os do Abunã, Machado, Preto, Jamari e Candeias. Nos afluentes 
situados entre Porto Velho e Abunã, limitaram-se a penetrar nos baixos vales 
de Jaci - Paraná e Mutum - Paraná. Posteriormente, na segunda década do 
século XX, o povoamento estendeu-se ao longo do vale do Mamoré-Guaporé, 
encontrando outra corrente povoadora vinda do Sul, que penetrava na região 
descendo o Guaporé. (Mesquita & Eggler, 1979, p. 56). 

 

 Essa política de ocupação fomentada pelo estado brasileiro, gerou enormes conflitos 

em toda região, pois colocava em choque as populações indígenas que ocupavam essas 
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áreas de floresta e os migrantes atraídos pela extração do látex, na maioria dos casos a 

violência imperava como forma de resolução desses conflitos (TRINDADE, 2015). 

 

2.4 Arqueologia do Sudoeste da Amazônia  
 
 

A ocupação da Amazônia remonta pelo menos o pleistoceno final, por volta de 11 mil 

anos antes do presente (ROOSEVELT et al. 2002). 

Na região do Alto Madeira, desde a década de 70 as pesquisas iniciadas por Miller 

(MILLER, 1983, 1992, 1999, 2009) e mais recentemente por (ZUSE, 2014, 2016; ALMEIDA 

2013; NEVES, 2006; 2019; ZIMPEL, 2016; 2008; KATER, 2018; WATLING, 2018) demostram 

uma longa e duradoura ocupação, iniciada no final do Pleistoceno e uma ampla diversidade 

cultural, identificados em pelo menos seis conjuntos tecnológicos distintos. 

No rio Madeira o conjunto tecnológico mais antigo é a Pocó-Açutuba/Saladóide, são 

encontradas nos sítios arqueológicos: Garbin, Veneza, Boa Vista, Vista Alegre, Foz do 

Jatuarana, Santa Paula, Teotônio, e Ilha Dionísio. Possuem datações entre 14C 2851 ± 28 

AP e 1710 ± 40 AP.  

 Em seguida com datações em torno de 1550 ±30 AP a 760 ± 40 AP, estão as 

cerâmicas Barrancóide, associadas aos povos Arawak, são encontradas nos sítios Ilha de 

Santo Antônio, Santa Paula, Brejo, Ilha de São Francisco, Ilhas das Cobras e Ilha do Japó 

(ZUSE; 2014). 

O terceiro conjunto tecnológico trata-se da cerâmica denominada “cerâmicas das 

ocupações indígenas mais recentes nos sítios a montante”, identificada no sítio Ilha Dionísio, 

Ilha São Francisco, Ilha das Cobras e Ilha do Japó, com datações entre 1005 ± 26 AP a 780 

± 30 AP. 

O quarto conjunto é a Tradição Polícroma da Amazônia (TPA), que apresenta grande 

dispersão espacial na Amazônia e tem sido associada as línguas Tupí (BROCHADO, 1989). 

A cerâmica foi reconhecida nos sítios Itapirema, Associação Calderita, Novo Engenho Velho, 

Ilha de Santo Antônio, Campelo, Brejo, São Domingos, Morro dos Macacos I, Boa Vista, Vista 

Alegre, Teotônio, Santa Paula, Coração, Aldeia do Jamil e Bom Futuro, mas provavelmente 

sua dispersão e ainda maior no Alto Madeira Com relação a datação estão entre 1250 ± 30 

AP e 370 ± 40 AP (ZUSE, 2014; KATER, 2018). 

O quinto conjunto cerâmico é o da Tradição Jamari, dividida em quatro fases (Urucuri, 

Jamari, Cupuí e Matapi), foi identificada por Miller no rio Jamari em 95 sítios, mais recente 
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também foi associada a ocupações no rio Madeira, suas datações estão entre 2500 ±90 AP e 

230 ±80 AP (KATER, 2018; MILLER, 1992). 

 

 

 
 

Figura 6 – Mapa de dispersão dos diferentes conjuntos tecnológicos cerâmicos 
no Alto Rio Madeira (TIZUKA, 2013; ZUSE, 2014; adaptado por KATER, 2018) 

 

Por último, o sexto conjunto, trata-se do Morro dos Macacos, com datações de 1.800 

e 1.890 AP. Esse material é denominado Cerâmica Morro dos Macacos, em referência ao 

primeiro sítio arqueológico onde foi identificada (ZUSE, 2019). 

As pesquisas de Eurico Miller dão conta de outros conjuntos cerâmicos na região, as 

cerâmicas das fases Ribeirão, Pederneiras, Jaci-Paraná, Curuquetê e a única com datação a 

cerâmica da Serra da Muralha, data em 1290 ± 60 anos AP (MILLER, 1987b, 1992b). 

Entretanto pouco se sabe sobre esses conjuntos.  

Os primeiros trabalhos arqueológicos na região do Rio Guaporé foram publicados por 

Nordenskiöld (1912), Becker-Donner (1956) e Métraux (1948). Somente no final da década 

de 70 novos trabalhos começaram a surgir tanto na margem brasileira, efetuadas por Eurico 

Theofilo Miller (Miller, 1977,1983,1992a, 1992b, 2009b, 2013), quanto na boliviana por 

Dougherty e Calandra (1984-85 e 1985). Recentemente Jaimes Betancourt (2011, 2014, 2015 

2016a, 2016b, 2017a, 2017b), Zimpel Neto (2016), Symanski e Zanettine (2010), Trindade 

(2015) entre outros, tem se dedicado a refletir sobre os dados arqueológicos nessa região.  
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Ao menos 49 sítios arqueológicos foram identificados2 por Eurico Miller a partir da 

década de 70, no âmbito do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia 

Amazônica (PRONAPABA), no rio Mamoré, Guaporé e Beni, em ambos lados da fronteira. As 

cerâmicas no rio Mamoré foram classificadas na fase Guajará e na subtradição Jatuarana. No 

alto e baixo Guaporé, por sua vez, foram encontrados sítios formados por registros 

arqueológicos cerâmicos e pré-cerâmicos. As cerâmicas foram classificadas em 11 fases: 

Pirizal, Corumbiara, Missioneira, Pimenteiras, Mategua, Limeira, Machupo, Neobrasileira, 

Moré, Poção e Bacabal. O registros pré-cerâmicos foram classificados em duas fases: 

Sinimbu e Cupim (MILLER, 1983, 2009b).  

 

 
2 No anexo 1 ao final deste trabalho é possível verificar os sítios arqueológicos identificados por Miller 
nessa região. 



21 
 

 
 

Figura 7 – Sítios arqueológicos pesquisados por Miller no Guaporé (MILLER, 

1983, anexos) 
 

As datações mais antigas obtidas por Miller foram encontrados no Abrigo do Sol, 

localizado no rio Galera, tributário do Guaporé, as datações de mais de 14 anos AP nas 

camadas mais antigas. A cerâmica do sambaqui Monte Castelo foi associada a fase Bacabal 

datada em 4.200 AP. Mesmo considerando as datações antigas para a região, o arqueólogo 

acreditava que essa cerâmica seria resultado de difusão: 
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 “As datas apontam à fase Bacabal como a cultura ceramista mais 

antiga do Sudoeste da Amazônia [...], mas não há evidência de que a 

confecção da cerâmica foi uma invenção local” (MILLER 2009b, 

P.114).  

 

Nesse sentido, a fase Bacabal teria sido resultado de difusão, teria uma ligação com a 

cerâmica Valdívia, e teria influenciado o surgimento de outras fases e tradições a partir do 

Guaporé. 

Miller (2009) ainda trata de classificar as cerâmicas corrugada e pintada, com as 

datações mais antigas, em 5.070 AP, como tradição Tupíguarani, a qual ele denominou no 

caso do Guaporé em Proto-Tupiguaraní, e que portanto essa teria uma ligação direta com o 

centro de dispersão Tupí, que deveria ser procurado no Guaporé e Alto Madeira.  

Zimpel (2016) apresenta uma nova abordagem para a interpretação das fases Bacabal 

e Corumbiara. Um dos principais problemas sobre a hipótese de Miller é que deveria haver 

indícios no registro arqueológico dessa difusão, a qual teria ocorrido pela região boliviana de 

Lhanos de Mojos. Porém esses indícios não foram encontrados. Além disso, como é sabido 

atualmente, já havia outras populações indígenas ceramistas no sudoeste amazônico no 

mesmo período. 

Outro resultado obtido por Zimpel (2016) é um número maior de sítios arqueológicos 

“típicos” da fase Bacabal, que significa: 

 
“Uma ampliação considerável da área de ocorrência dos mesmos (antes 
restrita ao sambaqui e alguns sítios do entorno), que agora são encontrados 
em ilhas de terra firme um tanto distantes do sítio Monte Castelo, como o sítio 
Ilha do Antelmo e em outros assentamentos em áreas mais elevadas do 
município de São Francisco do Guaporé. Nos levantamentos realizados 
naquela área têm sido encontradas cerâmicas que podem ser diretamente 
relacionadas às ocupações Bacabal do Pantanal do Guaporé” (Zimpel, 2016, 
p. 433). 
 

“Forschungen und Abenteuerin Südamerika” de 1924, resultado das expedições de 

Erland von Nordenskiöld e sua esposa Olga Nordenskiöld, em 1908 e 1924, se revelam desde 

os dias atuais uma grande e notória contribuição a etnografia e arqueologia da região de 

fronteira entre o Brasil e Bolívia. Carla Jaimes Betancourt analisou algumas das coleções 

arqueológicas coletadas pelos Nordenskiöld da região dos Montículos habitacionais de Llanos 

de Mojos, com o objetivo principal de comparar esse material cerâmico aos provenientes de 

Loma Mendonza e Loma Salvatierra. Os materiais são provenientes de quatro sítios 

arqueológicos, sendo três deles do lado boliviano (Montevideo, Las Petas e Matehua Alte 

Siedlung), localizados no rio Machupo, e um do lado brasileiro (Aliança RO-PN-03), no rio 

Mequéns, mais tarde escavado por Miller (1983).  
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Entre os materiais cerâmicos coletados destacam-se a quantidade de fusos, afiadores, 

apliques zoomorfos e antropomorfos, além de fragmentos de bordas, bases e asas. Alguns 

desses, como os afiadores de cerâmica, são recorrentes na região de Llanos de Mojos. As 

conclusões de Betancourt, baseada na comparação entre os conjuntos cerâmicos desses 

sítios, aponta para uma variabilidade tecnológica ainda maior:  

 
“Si bien la técnica decorativa predominante en todos los complejos cerámicos 
es la incisa punteada y aplicada, los motivos decorativos son muy diferentes 
unos de otros. Por ejemplo, la cerámica del sitio Aliança se caracteriza por 
presentar vasijas abiertas, cuya superficie há sido casi completamente 
decorada con motivos romboidales o triangulares ejecutados mediante líneas 
punteadas, la decoración de las vasijas cerradas se reduce a aplicaciones de 
bandas que han sido punteadas). La cerámica de Montevideo presenta 
primordialmente bandas delgadas aplicadas con incisiones. La cerámica de 
Matehua está decorada por medio de incisiones finas con motivos de 
reticulado, grecas y decoración incisa punteada sobre el labio de las vasijas” 
(BETANCOURT, 2012, p. 336). 
 

Algo importante identificado por Betancourt (2012), foi que tanto os trabalhos de Miller 

na região, quanto os de Nordenskiöld, no caso mais especifico de Miller com a técnica de 

seriação e de Nordenskiöld comparando técnicas de decoração na cerâmica, trataram de 

homogeneizar grupos e regiões diferentes, através da técnica de decoração inciso ponteado, 

mesmo com motivos decorativos diferentes entre esses materiais. Outro ponto em que que 

ambos concordam é que a presença de terra preta, grande quantidade de material cerâmico, 

construções em terra como valas, canais e montículos, desde o Beni ao Alto Guaporé, são 

indícios de que a região foi densamente ocupada e de que essas culturas modificaram a 

paisagem a favor da agricultura (BETANCOURT, 2012).   

Alguns trabalhos foram desenvolvidos nos últimos anos na região. Entre estes, é 

importante considerar as pesquisas realizadas por Julio Meirelles Steglish, na Reserva 

Extrativista Pacaás Novos, em 2003, as quais resultaram na identificação de quatro sítios 

arqueológicos, denominados Margarida, Porto Loredo, Nova Morada e Boa Esperança, e na 

coleta de 609 peças encontradas em superfície, formadas por fragmentos de bases e bordas 

de vasilhas cerâmicas, sendo algumas decoradas com engobos ou pinturas.  

Aparecida Vilaça e Maria Dulce Gaspar escavaram, em 2006, uma roça Wari, no 

Pacaás Novos. De acordo com Vilaça (2006), os indígenas Wari que acompanhavam 

reconheciam cerâmicas nas camadas mais recentes, enquanto as nas camadas mais 

profundas não, o que pode indicar um contexto ainda mais complexo de ocupações, conforme 

descreve: “Nessa roça foram encontrados nas camadas mais inferiores, cacos de cerâmica 

que os Wari não reconheceram” (VILAÇA, 2006, p. 63). Entretanto até o presente, tanto os 

materiais provenientes das escavações realizadas por Maria Dulce Gaspar quanto por Julio 

Meirelles Steglish no Pacaás Novos permanecem sem datações, análises e publicações. 
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As fronteiras culturais no sudoeste amazônico ainda são pouco conhecidas, em 

especial a região do rio Guaporé e seus afluentes. Todavia os indícios arqueológicos mostram 

um panorama de ocupações multiétnicas na região. Tanto Zimpel (2016), quanto Betancourt 

(2011; 2012) apontam para um quadro de relações, contatos e trocas que se estabeleceram 

entre essas fronteiras culturais, não necessariamente seriam apenas relações de conflitos:  

 
“se por um lado as fronteiras bem demarcadas na tecnologia e na morfologia 
da cerâmica sustentam a possibilidade da presença de uma unidade cultural 
marcada na história antiga dos povos que habitaram o médio Guaporé, 
parece ter ocorrido situações de interação social, gerando os correlatos de 
intercâmbio cultural que são encontrados na forma de elementos em comum 
presentes em sítios dispersos por uma ampla região arqueológica” (ZIMPEL, 
2016, P.434). 
 

Nesse sentido a continuidade das pesquisas arqueológicas no rio Guaporé e em 

Llanos de Mojos, caminham para estabelecer as diferenças cronológicas, funcionais e 

culturais entre essas cerâmicas, portanto darão significativas contribuições a estas 

discussões. 
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3 POVOS TXAPAKURA  
 
 

A família linguística Txapakura foi identificada pelo naturalista francês Alcide 

d’Orbigny, em 1839, na Bolívia, quando notou uma relação entre as línguas Tapakura e 

Kitemoka. Desde então outras línguas foram sendo incluídas na família, como o Torá, Urupá, 

Jaru, Wari, Kujuna, Urunamakan, Wanyam, Matauá, Kumaná, Uomu, Abitana, Kabisi, Moré, 

Itoreauhip, Tapacura, Kitemoka, Herisobocono, Rokorono, Napeka, Aricoroni, Huanyam, 

Pawumwa e Cautário (NORDENSKIÖLD, 1915; NIMUENDAJÚ, 1925; SNETHLAGE, 1937; 

RYDÉN, 1942; RONDON, 1946; MÉTRAUX, 1948; LOUKOTKA, 1963; DENEVAN, 1966; 

BLOCK, 1980; MALDI, 1989; CONKLIN, 2001; VILAÇA, 2006; RAMIREZ, 2010; NEVES, 2016 

e BIRCHALL, 2016). 

A presença de grupos falantes de línguas Txapakura tem sido confirmadas ao longo 

do tempo tanto por relatos etnográficos, quanto históricos dessa região, que se iniciam a partir 

do século XVII e estão associados tanto ao Baixo Madeira pelas expedições portuguesas, de 

viagens e cronistas, quanto ao Mamoré e Guaporé pelas incursões dos espanhóis, além das 

missões de aldeamento de ambos países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Homens dançando Tamaiá (Vilaça, 1986) 
 
 

Os povos falantes de línguas da família Txapakura, ocupam ainda hoje parte 

considerável do Sudoeste Amazônico, abrangendo, entre outras áreas, a região do Rio 

Guaporé e seus afluentes, tanto do lado boliviano quanto do lado brasileiro. Além disso os 
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Torá, os Jaru e os Urupá estão associados tanto ao médio Rio Madeira quanto a alguns de 

seus afluentes (NIMUENDAJÚ, 1981). 

A história escrita dos povos Txapakura apenas se inicia a partir do século XVI, período 

no qual ocorreram os primeiros contatos, na maioria das vezes com expedições, como as 

jesuíticas. Não havia grandes descrições do modo de vida, cultura material, agricultura e etc. 

Portanto apenas as fontes históricas sobre esses grupos seriam insuficientes para propor 

ideias sobre sua origem. É importante que se leve em consideração a análise 

etnoarqueológica das fontes, origens míticas e estudos sobre a cultura material desses povos, 

além dos estudos etnológicos e antropológicos, que se iniciam apenas em 1924, por 

Nordesnkiöld (1924), seguidos por Levi Strauss (1948), Métraux (1963), Nimuendajú (1981) 

e, mais recente, os trabalhos de Aparecida Vilaça (2006), Beth Conklin (2001) e Denise Maldi 

Meirelles (1991). 

Atualmente não existem consensos sobre a localização da área de origem e rotas de 

expansão e migração dos povos falantes de línguas Txapakura. Entretanto Denise Maldi 

Meireles (1991), Beth A. Conklin (2001) e Claude Levi Strauss (1948) concordam que o rio 

Mamoré abrigou importantes núcleos Txapakura e que o rio Guaporé, além de ter sido mais 

importante canal de migração dos grupos Txapakura, concentrou em ambas as margens 

grande parte dos grupos conhecidos.  

 
3.1 Distribuição Geográfica  

 
 

A região de maior diversidade de línguas Txapakura é o Rio Mamoré, Baurés e 

Guaporé. Nessa região estão os Wari, Kujuna, Urunamakan, Wanyam, Matauá, Kumaná, 

Uomu, Abitana, Kabisi, Moré, Itoreauhip, Tapacura, Kitemoka, Herisobocono, Rokorono, 

Napeka, Huanyam, Pawumwa e os Aricoroni (NIMUENDAJÚ, 1925; RAMIREZ, 2010; 

MÉTRAUX, 1948; NORDENSKIÖLD, 1915; MALDI, 1989). Nessa região foram pela primeira 

vez descritos, pelos espanhóis ainda no século XVII, uma nação conhecida como “Tapacura”, 

que ocupava o alto e médio rio Baures.  

Dos primeiros encontros ficaram os testemunhos: suas aldeias eram 
numerosas e cercadas por paliçadas. Alguns cronistas notificaram muitas 
semelhanças entre os Tapacura e os Mojo, como, por exemplo, o uso do 
mesmo tipo de tipóia (MALDI, 1989, p. 45)  
 

Os Tapacura sempre foram descritos como “uma tribo muito grande” e “poderosa” 

(MÉTRAUX, 1948, p. 397). O relato de Padre Eguiluz descreve que o Padre Barrace 

encontrou 52 vilas Tapacura, e D’Orbigny, já muito depois, no século XX, reportou 1.350 
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Tapakura, desses 300 vivendo nas florestas no Alto Rio Blanco e o restante em Carmen de 

Mojos e Concepcion de Chiquitos (DENEVAN, 1966). 

Métraux (1963), dedicou um capítulo do Handbook of South American Indians para 

descrição dos Moré, Cumaná e Huanyan, grupos Txapakura, de acordo com os trabalhos de 

Rydén (1942), Snethlage (1937) e Nordenskiöld (1915) no rio Guaporé. Apesar de indicar que 

o baixo e médio rio Guaporé abrigaram a maior parte dos grupos Txapakura, para ele a “casa 

original” dos Txapakura foi o curso médio e superior do Rio Blanco (Baure), na área em torno 

do Lago Chitiopa, ao norte de Concepcion de Chiquitos.  

 

 

 

Figura 9 – Mapa das áreas visitadas por Snethlage em 1937 (SNETHLAGE, 

1937, anexo) 
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Métraux trata ainda de estabelecer a localização desses grupos: os Moré vivem no 

grande triângulo formado pelos rios Mamoré e Guaporé, bem como nos rios Machupo, 

Itonama no Rio Blanco, os Huanyam ocupam o rio San Miguel, um afluente da margem 

esquerda do Guaporé, e os Kumana vivem do lado direito do Rio Guaporé, perto do antigo 

forte do Príncipe da Beira. Os Huanyam, também denominados Abitona-Huanyam ou 

Pawumwa, foram visitados e descritos por Nordenskiöld nas proximidades da foz do São 

Miguel como Guaporé, em 1914. Na ocasião, eles somavam cerca de 300 pessoas 

(NORDENSKIÖLD, 1924). 

 

 

Figura 10 – Indígenas Huanyan no rio São Miguel (NORDENSKIÖLD, 1924). 

 

Os dados, ainda que escassos, apresentados por Denise Maldi Meirelles em seu livro 

Guardiães da Fronteira, sobre as missões de Mojos e Chiquitos no século XVIII, dão conta 

que esses grupos Txapakura localizados no Rio Guaporé, Mamoré e afluentes foram um dos 

principais contribuintes dessas missões. Nessa região os Moré foram os primeiros a fazer 
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contato com os portugueses, no século XVIII, portanto após o contato dos Tapacura com os 

espanhóis.  

Se do lado boliviano os Tapacura foram descritos pelos espanhóis como “numerosos”, 

no lado brasileiro os Aricoroni foram descritos da mesma maneira pelos portugueses, 

"numerosos", "incontáveis" e "bárbaros". Estes foram os primeiros a serem catequisados, na 

missão de San Miguel, localizada na foz do rio Baures com o Guaporé. Essa região é indicada 

como vizinha das aldeias Aricoroni (MALDI, 1989). 

Como indica Denevam (1966) e Maldi (1989), os jesuítas buscavam evitar grandes 

deslocamentos das aldeias originarias, preferindo o estabelecimento das missões próximas a 

essas aldeias.  

As missões de Mojos no Guaporé e no baixo curso dos seus afluentes pela margem 

esquerda eram formadas, principalmente, por grupos Txapakura. Praticamente metade das 

missões em Mojos contavam com populações Txapakura, os quais, por sua vez, somavam 

praticamente 1/3 dos povos indígenas aldeados pelos jesuítas. No Guaporé, as missões eram 

formadas sobretudo pelos Moré e Aricoroni. Já nos seus afluentes pela margem esquerda, os 

falantes de línguas Txapakura nas missões eram Moré, Napeka e Kitemoka. 

 

Tabela 1 - Missões com presença de grupos Txapakura (Adaptado MALDI, 1989) 

 

Nome da Missão  Fundação Localização  Grupos 
Missão de Mojos    
Concepción de 
Baures 

1708 Alto rio Baures Tapacura, Kitemoka, 
Napeka 

San Simón ? Cab. Do San Marttin Txapakura 
Carmen de Mojos ? marg. Esq. Do médio Blanco Txapakura 
San Miguel ? rio Baures Moré 
Santa Rosa 1743 Rio Guaporé Moré 
San Simón 1746 rio Guaporé Moré, Aricoroni 
San Miguel 1746 rio Guaporé Moré, Aricoroni 
Missão 
Chiquitos  

   

Concepción de 
Chiquitos 

1707 cab. Rio Baures Kitemoka e Napeka 

 

Há poucas informações sobre as missões após o século XVIII quando se deterioraram 

José Cardus (1886) ao descrever as missões Franciscanas no rio Guaporé, que visitou nos 

anos 1883 e 1884, pouco antes do seu termino, descreve os Itenes/Moré como verdadeiros 

inimigos da ocupação da região, pois realizavam uma seriam de ataques no rio Guaporé, 

mesmo em números cada vez menores e sugere a redução dos mesmos: 
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La reduccion de dichos índios seria de conocida utilidade, no solamente para 
la explotacion de los gomales, sino tambien para que los comerciantes 
pudiesen navegar por aquellos rios com facilidade y tranquilidade. Ha de ser 
empero, muy difícil en la actualidad, porque los Itenes parece que quieren 
vivir en una completa independencia, y para ello años hace que se han 
declarado completamente enemigos de los brasileros y bolivianos vecinos, á 
quienes hacen todo el daño que pueden, y probablemente preferirán morir 
primero y desaparecer antes que rendirse ó hacer paces con ellos. (CARDUS, 
1886, P.287). 

 

Os Wari foram conhecidos ainda no final do século XIX e início do século XX, por 

seringueiros que adentravam o rio Pacaás Novos para extração de látex, daí o nome “Pacaa-

Novo” ou “Pacaa-Nova” que foi dada a esses indígenas. Porém somente a partir de 1950 as 

primeiras pacificações foram realizadas pela Missão Novas Tribos do Brasil (VILAÇA, 2006).  

O mapa elaborado por Aparecida Vilaça, instruída pelos Wari, dos locais habitados 

entre 1920 e 1960, os localiza no rio Pacaás Novos, Ouro Preto e principalmente nos seus 

afluentes menores. Os Wari foram “empurrados pelo processo histórico de ocupação em 

sentido ao interior, contrário ao rio Mamoré e Pacaás Novos. Suas roças se situavam nos 

pequenos rios. Nenhum dos informantes mencionam roças no rio Mamoré e Rio Madeira 

(VILAÇA, 2006).  

 

3.2 O formigueiro e a redução  
 
 

Apesar do rio Guaporé e seus afluentes do lado boliviano e brasileiro terem 

concentrado a maior parte dos grupos Txapakura conhecidos, no início do século XVII 

surgiram os primeiros relatos de grupos que se expandiram até o rio Machado e Madeira, os 

Torá, Urupá e Jaru. Ambos tiveram o mesmo destino: primeiro padeceram as doenças do 

branco e, posteriormente, com a ocupação da região, no início dos ciclos da borracha, no final 

do século XX, e a política de assimilação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), foram 

reduzidos a poucos indivíduos. 

 

Ao norte dos Arara, encontravam-se os Torá (Torazes) da família linguística 
Chapacura, igualmente numerosos a ponto dos grupos vizinhos os chamarem 
de “o formigueiro” (Leite 1943:394). São considerados os primeiros a resistir 
à colonização, tendo como consequência as primeiras ações repressivas 
nesta área. Os Torá foram capazes de realizar incursões da foz do rio Capanã 
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e Marmelos no Madeira até o rio Amazonas, demonstrando alta capacidade 
de mobilidade. (PESSOA E COSTA, 2014, p.131) 

 

O primeiro relato dos Torá aconteceu em 1716, quando esses descem o rio Madeira 

para atacar as aldeias de Canomá e Abacaxis, ambas localizadas próximo a foz do Rio 

Madeira no Amazonas, onde saíram e se depararam com canoas que viam do Pará e estavam 

à procura de cacau, essas por sua vez foram saqueadas e tiveram seus tripulantes 

assassinados. Essa ação levou o capitão mor do Pará João de Barros Guerra iniciar uma 

perseguição aos Tora, que só teve fim quando esses pediram paz, que lhes foi concedida com 

a condição de se aldearem em Abacaxis. Depois de sua mudança, devido aos ataques Mura, 

eles voltam ao Maicy, perto da foz do Rio Machado (NIMUENDAJÚ, 1925).  

Pelo meado do sec. XVIII, o Padre João Daniel os cita os Torá no Madeira. Já no 

começo do século XIX. O cônego André Fernandes de Souza os conheceu como moradores 

do Maicy e relatou:  

Contam que habitavam antigamente tanto nas margens do baixo Machado 
como nas cabeceiras do Marmellos, ocupando nestas últimas o Rio Preto, 
afluente ocidental do Paricá, cabeceira ocidental daquele rio, de onde existia 
uma via de comunicação terrestre para o rio Machado, mas que mais tarde 
se tornou impraticável, devido as hostilidades dos Parintintin. (NIMUENDAJÚ, 
1925, p.137) 

  

Outro grupo Txapakura citado no rio Madeira são os Urupá. Os relatos de Viagem de 

Francisco Xavier Ribeiro Sampaio, de 1774, e do padre Dr. José Monteiro de Noronha, de 

1768, demonstram que tanto os Urupá (Orupá) quanto os Torá contribuíram para a população 

de vila de Borba e Itacoatiara.  

O relato de José Monteiro de Noronha, indica que os Urupá ocupavam o rio Madeira 

(sem especificar em que parte) antes do século XX. No relato do Tenente O. F. Ferreira e 

Silva, os Urupá ocuparam de 1886 á 1888 as cabeceiras do rio Canaã, afluente do Jamary, 

em 1900 se mudam ao barracão Bom Futuro, mudam-se para as cabeceiras do rio Pardo 

após a varíola os reduzir a menos de 50 indivíduos, mas a gripe matou boa parte do grupo. 

Mais tarde alguns indivíduos avulsos são reunidos pelo SPI na Colônia Rodolfo de Miranda. 

Em 1907 são contatados no rio Urupá, afluente do rio Ji-Paraná, pela comissão Rondon 

(NIMUENDAJÚ, 1925; MENÉNDEZ, 1981; PESSOA E COSTA, 2014). 

Pouco se sabe dos Jaru. Nimuendajú (1925) conta que esses habitavam o Rio 

Machado, entre o Jaru e o Anari, sendo reduzidos pela gripe e varíola, como os Urupá. 
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Desta maneira, foi-se possível chegar ao mapa com a distribuição geográfica desses 

grupos, a partir da discussão das fontes, cabe ressaltar que o mapa apresenta a distribuição 

no período do contato, portanto entre após o século XVII. 

 

 
 

Figura 11 – Mapa da distribuição dos grupos Txapakura (elaborado pelo autor e Pedro 
Sabino). 

 

 3.3 Modelos Linguísticos   

 

Há dois modelos linguísticos em discussão para a família Txapakura. O primeiro (figura 

2), proposto por Henri Ramirez (2010), trata de estabelecer a profundidade temporal e origem 

das línguas Txapakura. Ramirez sugere que a família Txapakura deve ser composta de duas 

subfamílias: a Chapakura, formada pelas línguas torá e moré, e os codialetos cautário e 

tapakura, e a Chapakyra, formada pelo urupá, wanham, wari, oro win e o codialeto jaru. 
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Joshua Birchall (2016), trata de agrupar as línguas por sua proximidade lexical e 

estabelecer suas profundidades temporais em uma árvore máxima de credibilidade (The 

Maximum Clade Credibility Tree). Há concordâncias importantes entre os dois modelos: a 

aproximação entre o moré e torá, o fato de o jarú e o urupá terem uma origem em comum, e 

o tapakura, kitemoka e o wanyan aparecerem como mais próximas da origem Txapakura. 

 

 

Figura 12 – Família linguística Txapakura (RAMIREZ, 2010, p.21) 

 

Figura 13 – The Maximum Clade Credibility Tree (BIRCHALL, 2016, p. 278) 
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De acordo com Nimuendajú (1925), a língua falada dos Jaru se difere muito pouco do 

Urupá, o que o levou a sugerir que esses grupos tenham uma origem em comum, o que é 

confirmado por ambos modelos linguísticos. A linguística histórica explica essas mudanças 

da seguinte maneira:  

Mudanças surgidas podem ser incorporadas ou esquecidas. Se um subgrupo 
de falantes é separado do grupo, geograficamente ou por razões 
sociopolíticas, as mudanças linguísticas deixam de ser compartilhadas, 
criando divergências de fala entre os dois grupos. Assim, com a passagem 
do tempo, criam-se dialetos diferentes. Com mais tempo, a divergência é 
tanta que não há inteligibilidade entre as duas variantes linguísticas, e pode-
se falar, então, no aparecimento de duas línguas diferentes (MOORE; 
STORTO, 2002, P.75).  

 

Seria possível portanto afirmar que anterior a presença desses grupos no rio Madeira, 

entre o século XVI e XVIII, houve um centro de origem em comum entre eles, provavelmente 

no rio Machado e seus afluentes.  

Outro ponto importante estabelecido por ambos modelos linguísticos é a profundidade 

temporal aproximada das línguas Txapakura, com apenas dez vocabulários foi possível situar 

a família linguística em uma profundidade temporal entre 1000 e 1500 anos antes do presente. 

 

3.4 Origem, expansão e migração  

 

Com exceção das movimentações dos Wari no início do século XX até o rio Laje, 

próximo a confluência do Rio Beni e Mamoré, não há relatos de outros grupos Txapakura no 

alto rio Madeira. Portanto é improvável que essa tenha sido uma possível rota de expansão 

ou migração Txapakura, pelo menos não antes do século XVIII. Nesse período, tudo indica 

que os Karipuna, de língua pano, os Arara e Mura dominaram essa região.  

Por outro lado, tendo em vista que os Jarú e Urupá ocuparam o interflúvio entre a bacia 

do Guaporé e Mamoré, nos rios Cautário e Pacaás Novos, e a bacia do Machado, nos rios 

Jarú e Urupá, e que os Torá se moviam através dos rios Maici e Ji-Paraná, é possível que 

tenha havido uma rota de dispersão Txapakura do Mamoré/Guaporé, subindo o Cautário e o 

Pacaás Novos, descendo o Urupá e o Jarú, bem como o Machado/Ji-Paraná, atravessando 

para o Maici, e, no caso dos Torá, chegando até o baixo Madeira. 
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Mesmo sem acesso as fontes primarias do rio Guaporé, podemos concluir que, apesar 

de numerosos, os Huanyan, Tapacura, Kitemoka e Napeka eram os únicos que estavam ao 

sul do Guaporé, portanto em lado boliviano exclusivamente. 

Conforme David Block (1980), demostra analisando documentos dos jesuítas 

espanhóis havia no rio Blanco e seus afluentes outros grupos indígenas, próximos aos Mojo 

e aos Tapacura, esses podem ter sido falantes de línguas Txapakura, porém a partir dos 

contatos no século XVII esses por sua vez adentraram o interior. 

 

Tabela 2 – Distribuição e ano de contato dos grupos Txapakura (Elaborado pelo autor) 

 

 

Decididamente o curso do rio Guaporé, entre a foz do rio Blanco e Mamoré, 

concentrou, desde pelo menos o século XVII, quando se iniciam os relatos, a maior variedade 

Povo Localização Ano contato Fonte 
Wari Rio Pacaás Novos   sec. XX Conklin, 2001 e 

Vilaça, 2006 
Oro Win Rio Pacaás Novos  sec. XX Conklin, 2001 e 

Vilaça, 2006 
Kujuna ou Cujuna Ao norte dos Kumaná sec. XVIII Loukotka, 1963 
Urunamakan Ao norte dos Huanyan sec. XVIII Loukotka, 1963 
Matauá - -  
Kumaná Rio Guaporé, próximo ao 

Forte príncipe  
1914 Nordenskiöld, 1915 

Uomu Rio Guaporé sec. XVIII Loukotka, 1963 e 
Maldi, 1989 

Kabisi - -  
Moré, Itenez ou 
Itoreauhip 

Rio Guaporé, Rio Blanco sec. XIX Métraux, 1948 

Tapakura Alto e médio Rio Blanco 1580, 1617 D’Orbiny, 1839 
Kitemoka Alto Rio Blanco  1707, 1839 D’Orbiny, 1839 
Herisobocono              - - Maldi, 1989 
Rokorona Rio Guaporé sec. XVII Birchall, 2013 
Napeka Alto Rio Blanco 1839 D’Orbiny, 1839 
Huanyam, Abitana ou 
Pawumwa 

San Miguel e Guaporé 1914 Nordenskiöld, 1915 

Aricoroni Rio Guaporé sec. XVII Maldi, 1989 
Cojubim ou Cautários  Rio Guaporé 1781 Maldi, 1989 
Torá ou Turá Rio Madeira e Maici  1716 Nimuendajú, 1925 
Jaru Ouro Preto e Pacaás 

Novos  
1907 Nimuendajú, 1925 

Urupá Rio Canaã 1886 Nimuendajú, 1925 
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e quantidade de grupos Txapakura, o que indica que essa região está mais próxima de um 

provável centro de origem Txapakura. Dessa maneira a origem dos Txapakura deve ser 

procurada entre a confluência do rio Guaporé com o Mamoré e a foz do rio Baures. 

Propomos, portanto, essa região localizada entre a confluência do rio Mamoré com o 

rio Guaporé e a foz do rio Baures como centro de dispersão primaria dos povos Txapakura e 

três pontos de dispersão secundarias: o primeiro localizado no médio rio Blanco, o segundo 

no alto rio Pacaás Novos e o terceiro entre as nascentes do rio Jaru e Urupá. Sendo a provável 

rota a ambos centros secundários no rio Pacaás Novos e no interflúvio Jaru/Urupá 

provavelmente os rios Cautário e Pacaás Novos e para o centro secundário no rio Blanco 

muito provavelmente o mesmo rio.  
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Figura 14 – Centros de dispersão primário (1) e secundários (2) (Elaborado 
pelo autor) 

 

Essa região no rio Guaporé, entre o Mamoré e Baures, deve ser uma das áreas com 

maior quantidade de registros arqueológicos e históricos dos povos Txapakura. Os dados 

arqueológicos devem ser obtidos a partir de um estudo rigoroso desses sítios arqueológicos 

e das coleções existentes dos grupos Txapakura, sendo contrastados com os elementos 

históricos e linguísticos.  

Os Wari, Jaru, Urupá e Cojubim, do lado brasileiro, junto aos Huanyan na margem 

boliviana do Guaporé, são os únicos grupos Txapakura que admitiram a prática da 

antropofagia, o que pode indicar contato com grupos tupi. Por outro lado, os Txapakura no 
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oriente boliviano compartilhavam vários traços culturais com os povos de língua Arawak na 

região, como os Mojo. Nesse sentido, é bem possível que tanto a dispersão linguística quanto 

as mudanças culturais associadas aos Txapakura podem estar relacionadas com a expansão 

Arawak, oriunda do interflúvio entre os rios Negro e Orinoco, e Tupi, originária do alto Ji-

Paraná.  

É possível afirmar que as movimentações dos Torá, Jaru e Urupá, bem como dos Wari 

após o século XVIII podem ser entendidas como um processo de migração, no seu sentido 

etimológico, ou seja movimento saindo de um lugar para outro, abandonando seu local de 

origem (NOELLI, 1995). Esse processo de migração foi desencadeado pela colonização, os 

ciclos da borracha e a política de assimilação do SPI. 

 
3.5 Origens Míticas  

 
É possível verificar pouca ou nenhuma preocupação nas fontes com relação as origens 

míticas desses povos, apesar de os trabalhos etnográficos conterem informações também 

sobre cosmologia e contato com os brancos na visão desses grupos, geralmente repassadas 

através da tradição oral (NORDENSKIÖLD, 1924; SNETHLAGE, 1937). 

Aparecida Vilaça (2006) no livro “Quem somos nós: Os Wari encontram os brancos”, 

trata de discutir a origem dos subgrupos Wari, e verifica que apesar de não haver um discurso 

único sobre a origem, há uma dimensão histórica, que sempre recorrem. Ao todo coletou trinta 

versões, uma completa e as demais variações e verificou que mesmo cada subgrupo tendo 

seu mito de origem todos consideram que foi a partir do Nanananana que passaram a existir, 

ou seja, haveria uma origem em comum aos Wari e depois disso os subgrupos foram surgindo. 

Em resumo abaixo o Nanananana: 

 
Choveu muito e todas as pessoas morreram afogadas, com exceção de um 
casal com suas filhas mulheres. Nanananana (o nome do pai), observando a 
intensidade da chuva, que fez o rio subir até as casas, decidiu fugir com suas 
filhas para uma casa em uma região mais alta; com isso escaparam da 
inundação. Isolados, decidiram procurar gente mais especificamente maridos 
para as moças, pois seus esposos haviam morrido. Encontraram um grupo 
de pessoas estranhas, que alguns dos narradores chamam wijam, inimigo, 
que é o modo como os Wari classificam todo não-Wari. Segundo algumas 
versões esse povo vivia na pedra, em grutas. Nanananana deu suas filhas 
em casamento aos homens desse grupo. Esses casais tiveram filhos, saíram 
do lugar onde viviam e se espalharam pelo território circundante. (VILAÇA, 
2006, P.56) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A trajetória histórica e cultural desses grupos está intimamente ligada com essa região, 

o Sudoeste Amazônico e com a história antiga dos povos indígenas nesse território. 

 Apesar de poucas as informações nas fontes históricas e etnográficas sobre as 

movimentações desses grupos, muito provavelmente o avanço de estudos interdisciplinares 

utilizando essas informações em conjunto com os dados arqueológicos e linguísticos, podem 

progredir para elaboração de uma síntese regional dessas ocupações e movimentações mais 

coesa e precisa. 

Há um potencial muito grande nessas fontes, em específico, nas etnográficas, que 

poderiam fornecer informações para auxiliar na compreensão da cultura desses povos. A 

saber, as informações de Rydén (1942), Snethlage (1937) e Nordenskiöld (1915) sobre as 

vestimentas, armas, cultivos, descrição de aldeias, entre outras dos Moré, Huanyan e 

Cumaná. Além das informações de Beth Conklin (2001) e Aparecida Vilaça (2006), sobre as 

roças, antropofagismo, festas, mitos e cosmologia entre os Wari.  

Da mesma maneira evidencia-se o potencial da linguística histórica para a 

etnoarqueologia, levando em consideração que as mudanças observadas na língua desses 

povos são culturais, como demonstra Ramirez (2010), ao demostrar contatos entre grupos 

Txapakura e Arawak, através dos empréstimos linguísticos. Birchal (2016) também demostra 

essas mudanças linguísticas que para ele podem estar associadas a esses contatos, como 

também a outros fenômenos, como a colonização, portanto é possível refletir se esses 

mesmos fenômenos que provocaram derivações linguísticas não poderiam também ter 

provocados diferenciações materiais.  

Há poucas informações sobre o crescimento demográfico, manejo florestal, 

agricultura, organização espacial entre outras, que seriam importantes para realizar um 

estudo de expansão mais detalhado desses grupos, por isso este trabalho se deteve a 

estabelecer o centro de origem e as rotas dessa expansão apenas. (NOELLI, 1993). 

Pouco discutimos sobre o impacto da colonização, iniciada no século XVII, ás 

movimentações desses grupos, porém é possível afirmar que tiveram impacto significativo, e 

muito provavelmente pode ser considerado em muitos casos o ponto em que essas 

movimentações deixam de representar o crescimento populacional desses povos, portanto 

sua expansão, e se tornam movimentos de migração, podendo como nos Torá, Jaru e Urupá 

serem considerados movimentos de fuga (MÉTRAUX , 1948; NIMUENDAJ, 1925). 

O declínio demográfico causado pela morte desses povos após o contato, seja através 

das doenças, dos conflitos causados pela ocupação e da política de assimilação, foram a 

causa direta do extermínio da maioria desses povos indígenas. Os Wari, alguns 
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remanescentes dos Torá e os Moré na Bolívia, são os únicos povos falantes de línguas 

Txapakura que permanecem vivos até os dias atuais.  

Pretendeu-se com este trabalho não apenas compreender a trajetória cultural desses 

povos, mas também estabelecer caminhos para auxiliar a compreensão sobre as relações 

entre fronteiras culturais e os registros arqueológicos no Alto Madeira e Guaporé, buscando 

primeiramente entender a origem dos povos Txapakura e as trajetórias históricas de longa 

duração desses grupos.  
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ANEXO 

Anexo 1 - Sítios arqueológicos identificados por Miller no rio Guaporé, Mamoré e 
afluentes (COLEÇÕES ARQUEOLÓGICAS DO PRONAPABA, 1980-92). 

  

 

Área urbana de Guajará-Mirim 

6190, RO-GM-09: CEMITÉRIO (.80) FASE GUAJARA 
6191 RO-GM-10: BALNEÁRIO (80) SUBTR. JATUARANA? 
6192-6199, RO-GM-011: TAMANDARÉ (80) FASE GUAJARÁ 

 
Sítios em Guayaramerín e rio Beni 

 

6226, BO-GUA:CAFETAL (80) 
6227, BO-GUA:FLOR DE OR0-1 (80) 
6249, BO-GUA:TAQUARAL 
6250, BO-BENI: BASE NAVAL ITENEZ 
6316, 80-MA:GUAYARA MERIN (80) 
6317, 80-GUA:PISO FIRME (80) 

 
Região do Rio Guaporé e afluentes  

 

6200-6205, RO-PN-01: PAU D' ÓLEO (80) FASE PIRIZAL 
6206-6212, RO-PN-02: ROLIM DE MOURA (80) FASE 
CORUMBIARA e Missioneira 
6213-6223, RO-PN-03: ALIANÇA (80) FASE CORUMBIARA e 
Missioneira 
6224 e 6225, RO-PN-04: ELEGÂNCIA (80) FASE CORUMBIARA e 
Missioneira 
6228, RO-C0-01: MALOQUINHA-1 (80) FASE PIMENTEIRAS 
6229, RO-C0-02: MALOQUINHA-2 (80) FASE PIMENTEIRAS 
6230-6235, RO-C0-03: SITIO MODELO (80) FASE PIMENTEIRAS 
6236, BO-GUA:FLOR DE OR0-2 
6237-6242, RO-C0-04: MILITÃO (80) FASE PIMENTEIRAS 
6243-6248, RO-C0-05: PIMENTEIRAS (80) FASE PIMENTEIRAS 
6251-6255, RO-C0-06: LARANJEIRAS (80) FASE CORUMBIARA e 
Missioneira 
6256, RO-PN-05: ILHA DAS FLORES (80) FASE MATEGUA 
6257, RO-PN-06: PEDRAS NEGRAS (80) FASE MATEGUÁ 
6258, RO-C0-07: CAMPO BONITO FASE CORUMBIARA e 
Missioneira 
6259, RO-PN-07: BAIA RICA (80) FASE MATEGUÁ 
6260-6264, RO-PB-01: LIMEIRA (80) FASE LIMEIRA e Missioneira 
6265, RO-PB-02: ESPIRITO (SANTO) (80) FASE LIMEIRA e 
Missioneira 
6266, RO-PB-03: (BELO) HORIZONTE (80) FASE MACHUPO e 
Neobrasileira 
6269-6273,RO-PB-04: SANTA FÉ (80) FASE MACHUPO 
6274 à 6280, RO-PB-05: COSTA MARQUES (1) (80) FASE 
MACHUPO 
6281 , RO-PB-06: PORTO FRANÇA (80) FASE MACHUPO e 
Neobrasileira 
6282, RO-PB-07: LAMEGO (80) FASE MACHUPO 
6283, RO-PB-08: PORTO PARANÁ (80) FASE MACHUPO e 
Neobrasileira 
6284, RO-PB-09: MACHUP0-1 (80) FASE MACHUPO 
6285-6287, RO-PB-12: MACHUP0-2 (80) FASE MACHUPO 
6288, RO-PB-10: PRÍNCIPE (DA BEIRA) 
6289, RO-PB-11 : VIÚVA (80) FASE MACHUPO 
6290-6295, RO-PB-13: RENASCENÇA (80) FASE MACHUPO 
6296, RO-PB-14: RICARDO (FRANCO) (80) FASE MACHUPO 
6297-6305, RO-PA-01 : Surpresa-1 (80) FASE MORÉ 
6306, RO-PA-02: SURPRESA-2 (80) FASE MORÉ 
6307, RO-PA-03: VILA NOVA (80) FASE MORÉ 
6308, 80-MA:YOMOMITO (80) FASE MORÉ 
6309, 80-MA:PORTO SOLAR (80) FASE MORÉ 
6310, RO-PA-04: DEOLINDA (80) FASE MORÉ 
6311 , RO-PA-05: SALDANHA (80) FASE POÇÃO 
6312, RO-PA-06: CACHOEIRINHA (80) FASE POÇÃO 
6313-6313-1 e 2, RO-PN-08: MONTE CASTELO (1) (80) FASE 
BACABAL 
6314, 80-GUA:VERSALLES (80) 
6315, RO-PA-07: POÇÃO (80) FASE POÇAO 
6322, RO-PN-08: MONTE CASTELO (2) (80) 
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