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Dizem que os que hão de morrer e os que já morreram são mais 
numerosos do que os pingos de chuva que já caíram e do que as 
gotas de orvalho que ainda cairão. Nosso corpo, que pela manhã 
ostenta face rosada, ao entardecer pode estar transformado em uma 
ossada branca. [...] Os parentes se reúnem para chorar e lamentar, 
mas nada disso adianta. Urge tomar as providências necessárias, e o 
corpo, conduzido ao crematório, desfaz-se em fumaça no meio da 
noite, restando apenas a ossada branca. 

Rennyo Shonin – Carta das cinzas brancas 
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RESUMO 

Práticas mortuárias e estruturas funerárias no alto rio Madeira, Rondônia: um estudo 
etnoarqueológico das fontes históricas, etnográficas e arqueológicas. 

 

Este é um trabalho etnoarqueológico baseado em fontes arqueológicas, históricas e 
etnográficas sobre as práticas mortuárias e as estruturas funerárias dos grupos indígenas na 
região do alto rio Madeira, Rondônia. A partir do século XVI, cronistas e, posteriormente, 
etnógrafos, mencionaram práticas mortuárias em várias áreas do Brasil, dentre elas a região 
estudada. Embora existam muitas fontes sobre os grupos indígenas da região, as mesmas 
ainda não foram sistematizadas em termos etnoarqueológicos, com o objetivo de ampliar e 
regionalizar as referências históricas e etnográficas sobre organização social, mudança 
social e cultura material na região em foco, e para auxiliar a interpretação arqueológica. O 
estudo proposto estará baseado em questões levantadas a partir da sistematização de 
dados históricos, etnográficos e arqueológicos, para entender a dinâmica das práticas 
mortuárias no alto rio Madeira e para avaliar o potencial analógico das fontes históricas e 
etnográficas para a interpretação arqueológica. Das leituras das fontes históricas e 
etnográficas, foram auferidas descrições relativas às práticas mortuárias entre sete coletivos 
indígenas da região, a saber: Tupinambá, Caripuna, Pama, Mura, Pirahã, Wari’ e Karitiana. 
Contextos claramente ou presumivelmente considerados funerários foram verificados nos 
sítios arqueológicos Ilha Dionísio, Teotônio, Ilha de Santo Antônio, Brejo, Morro dos 
Macacos I, Coração, Aldeia do Jamil, Ilha do Padre III, Ilha do Mutum II, Ilha do Paredão e 
Donza. As práticas mortuárias e as estruturas funerárias na região não apenas variam em 
se tratando de grupos étnicos e culturais, como também são diferentes dentro dos próprios 
grupos étnicos. 

 

Palavras-chave: Práticas mortuárias; Estruturas funerárias; alto rio Madeira; 
Etnoarqueologia. 
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ABSTRACT 

Mortuary practices and burial structures in the upper Madeira River, Rondônia: an 
ethnoarchaeological study of historical, ethnographic and archaeological sources. 
 

This is an ethnoarchaeological work based on archaeological, historical and ethnographic 
sources on the mortuary practices and funerary structures of indigenous groups in the region 
of the upper Madeira River, Rondônia. From the 16th century, chroniclers and later 
ethnographers mentioned mortuary practices in various areas of Brazil, including the upper 
Madeira River region. Although there are many sources about the indigenous groups in the 
region, they have not yet been systematized in ethnoarchaeological terms, with the objective 
of broadening and regionalizing the historical and ethnographic references on social 
organization, social change and material culture in the region in focus, and to assist the 
archaeological interpretation. The proposed study will be based on questions raised from the 
systematization of historical, ethnographic and archaeological data to understand the 
dynamics of mortuary practices in upper Madeira River and to evaluate the analogical 
potential of historical and ethnographic sources for archaeological interpretation. From the 
readings of the historical and ethnographic sources, descriptions regarding the mortuary 
practices among seven indigenous groups of the region were obtained: Tupinambá, 
Caripuna, Pama, Mura, Pirahã, Wari' and Karitiana. Contexts clearly or presumed to be 
funerary have been verified in the archaeological sites of Ilha Dionísio, Teotônio, Ilha de 
Santo Antônio, Brejo, Morro dos Macacos I, Coração, Aldeia do Jamil, Ilha do Padre III, Ilha 
do Mutum II, Ilha do Paredão and Donza. Mortuary practices and funerary structures in the 
region not only vary in the case of ethnic and cultural groups, but also differ within ethnic 
groups themselves. 
 
Keywords: Mortuary practices; Burial structures; Upper Madeira River; Ethnoarchaeology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este é um trabalho etnoarqueológico baseado em fontes arqueológicas, históricas e 

etnográficas sobre as práticas mortuárias e as estruturas funerárias dos grupos indígenas na 

região do alto rio Madeira, Rondônia, no trecho entre a confluência dos rios Beni e Mamoré, 

de um lado, e a foz do rio Jamari, à jusante, entre os municípios de Nova Mamoré e Porto 

Velho1. 

A partir do século XVI, cronistas e, posteriormente, etnógrafos, mencionaram práticas 

mortuárias em várias áreas do Brasil, dentre elas a região do alto Madeira. Seja através de 

documentação histórica, trabalhos etnográficos, ou mesmo pesquisas arqueológicas, em 

algum momento nos deparamos com informações as mais variadas sobre comportamentos 

humanos em relação à morte. 

Em termos gerais, as fontes apresentam dados que tanto mostram regularidades 

quanto variabilidade no que diz respeito à atitude dos coletivos indígenas perante a morte. 

Dessa maneira, as fontes arqueológicas, históricas e etnográficas serviram como 

subsídio para o trabalho desenvolvido. O estudo etnoarqueológico proposto estará baseado 

em questões levantadas a partir da sistematização de dados históricos, etnográficos e 

arqueológicos, para entender a dinâmica das práticas mortuárias no alto Madeira e para 

avaliar o potencial analógico das fontes históricas e etnográficas para a interpretação 

arqueológica. 

Este estudo deve ser visto como uma forma de reconhecer a dívida que nós, 

cientistas sociais, temos para com os povos indígenas. Durante grande parte de suas 

histórias, a Antropologia e a Arqueologia serviram e, ainda servem, para legitimar os 

interesses de grupos dominantes. 

No Brasil do início do século XX, o pensamento evolucionista que enquadrava os 

grupos humanos em estágios culturais (selvageria, barbárie, civilização) justificou a tomada 

de terras, enquanto que hoje em dia, ambas as disciplinas seguem sendo usadas por alguns 

antropólogos e arqueólogos que trabalham para benefício das elites, seja através da 

desqualificação sobre o ser indígena2, seja sobre a prática de trabalhos do tipo junk science, 

igualmente com o escopo de inibir as demandas e escamotear territórios indígenas 

(ROQUETTE-PINTO, 1919; GNECCO, 2008; RUIBAL, 2014; EREMITES DE OLIVEIRA, 

2015; FAUSTO, 2015). 

                                                           
1 A circunscrição da área submetida à pesquisa será explicada no segundo capítulo. 
2 Como é sabido, a sociedade envolvente crê ter a prerrogativa de dizer quem é e quem não é 
indígena. Para ela, ser indígena significa pessoas vivendo no mato, andando nuas, alimentando-se 
dos recursos disponíveis na natureza. Se uma/um indígena ingressa em uma universidade, possui 
veículo, telefone celular ou gosta de usar roupas “da moda”, julga-se que deixou de ser indígena. 
Eduardo Viveiros de Castro (2006) tem uma boa resposta para esse pensamento. 
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Assim, considera-se, nesse trabalho, a importância da regionalização da 

etnoarqueologia no alto rio Madeira, ou seja, sobre como é importante considerar os dados 

históricos e etnográficos para interpretar os registros arqueológicos regionais. Essa 

consideração é importante porque aproxima os/as arqueólogos/as das culturas e histórias 

dos povos indígenas da região, bem como de suas demandas sociais, inclusive em termos 

territoriais. 

E para que a arqueologia não seja mais usada atualmente para conferir poder à 

sociedade envolvente em detrimento dos índios, é preciso que os/as arqueólogos/as 

compreendam as histórias, culturas e as demandas dos povos indígenas atuais e que o 

conhecimento arqueológico possa, através dessa compreensão, contribuir para a 

transformação da sociedade (RUIBAL, 2003, 2006). 

Embora existam muitas fontes sobre os grupos indígenas no alto rio Madeira, as 

mesmas ainda não foram sistematizadas em termos etnoarqueológicos, com o objetivo de 

ampliar e regionalizar as referências históricas e etnográficas sobre organização social, 

mudança social e cultura material na região em foco, e para auxiliar a interpretação 

arqueológica. Além disso, acredito que as práticas mortuárias e as estruturas de 

sepultamento carregam informações e significados sociais, culturais, simbólicos e históricos. 

Elas são importantes, entre outras coisas, para a compreensão e interpretação cultural dos 

grupos humanos, tanto os do passado, quanto os do presente (RUIBAL, 2003). 

Há pelo menos duzentos anos, viajantes e exploradores anotaram observações de 

caráter arqueológico acerca de contextos de enterramento em várias regiões na Amazônia 

brasileira. Posteriormente, no último quartel do século XIX, as primeiras pesquisas 

arqueológicas efetuadas na Amazônia coincidiram com a identificação de cemitérios 

(chamados àquele tempo de necrópoles) e outras estruturas funerárias arqueológicas 

(HARTT, 1885; BARBOSA RODRIGUES, 1892). 

Johann Baptist von Spix, por exemplo, quando de passagem pelo rio Içá, próximo à 

atual cidade de São Paulo de Olivença (AM), em 1819, escreveu: “havia antigamente uma 

localidade, da qual ainda restavam grandes potes enterrados com os ossos (igaçaba oçu 

[sic])3 dos defuntos, cujos cantos estavam na superfície da terra” (SPIX; MARTIUS, 1981, 

vol. III, p. 202). 

Cinquenta anos depois, o francês Paul Marcoy realizou uma longa viagem pela 

América do Sul, passando por Manaus em 1869, onde identificou um cemitério formado por 

urnas funerárias nas adjacências da fortaleza de São José do Rio Negro (figura 1). 

 

                                                           
3 Noelli (1993) chama a atenção para o uso inadequado dessa palavra como sinônimo de urna 
funerária. Esse autor lembra que “igaçaba” é um neologismo de origem colonial e desaconselha o seu 
uso para a cultura Guarani. 
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l'emplacement qu’occupa la cité est reconnaissable à des excavations 
circulaires qui s'étendent jusqu'au pied de la forteresse.Ces excavations 
sont des sépultures. Quelques-unes gardent encore, intactes ou brisées, les 
jarres en terre cuit dans lesquelles les Manaós déposaient leurs morts. Ces 
vases, d'une pâte grossière et d'une couleur rouge-brun obscur, sont au rez 
du sol. Leur hauteur varie de soixante-dix centimètres à un mètre ; le 
diamètre de leur orifice  est de quarante centimètres environ. D'informes 
dessins, losanges, zigzags, chevrons, billettes, sont tracés en noir sur leurs 
flancs. Certaines ont un couvercle; mais la plupart sont béantes et vides. 
Des corps qu'elles ont contenus, il ne reste pour l 'enseignement des curieux 
qu'un mélange de cendre humaine et de poussière apportée par le vent 
(MARCOY, 1869, vol. II, p. 420)4. 

 

 

Figura 1 - Sepulturas dos índios Manáos, vistas por Paul Marcoy. Fonte: MARCOY, 1869, vol. II, p. 
420. 

 

De acordo com Marcoy (1869), as urnas funerárias pertenciam aos Manáos, um povo 

indígena Arawak que ocupava a região de Manaus (NIMUENDAJU, 1981, 1987). O francês 

também observou, de um modo relativamente pormenorizado, que as urnas eram feitas de 

argila, a pasta era grossa, com coloração avermelhada, com 70 a 100 centímetros de altura, 

o diâmetro da boca 40 cm, as faces externas eram decoradas com motivos geométricos e, 

finalmente, que algumas continham tampa (figura 2). 

                                                           
4 “O lugar na cidade é reconhecível por feições circulares que se estendem até a base da muralha da 
fortaleza [de São José do Rio Negro]. Essas feições são sepultamentos. Alguns desses ainda 
mantêm, quebrados ou inteiros, os vasos de barro cozido em que os Manáos enterravam seus 
mortos. Esses vasos são de uma pasta grossa e com coloração vermelho-castanha escura e estão 
enterrados. Sua altura varia de setenta centímetros a um metro; o diâmetro de sua boca é de cerca 
de quarenta centímetros. Desenhos disformes, losangos, ziguezagues, linhas, foram desenhados em 
seus flancos. Alguns vasos contêm tampa, mas a maioria não contém e está vazia. Os corpos que 
havia neles eram uma curiosa mistura de cinzas e poeira trazidas pelo vento” (tradução livre). 
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Figura 2 - Urna funerária atribuía por Paul Marcoy aos Manáos. Fonte: MARCOY, 1869, vol. II, p. 421. 

 
Alguns anos mais tarde, Franz Keller-Leusinger também registrou as urnas 

funerárias na fortaleza de São José do rio Negro, evidenciadas durante os trabalhos de 

nivelamento da terra ao redor do forte. Além disso, ele afirmou que o cemitério era formado 

por centenas de urnas enfileiradas em filas longas e identificou restos ósseos humanos em 

algumas delas. Assim como Marcoy, o engenheiro alemão descreveu que as urnas eram 

feitas em argila vermelha, as quais denominou de igaçabas e as associou aos Manáos 

(KELLER, 1874): 

 

…an old Indian cemetery, recently discovered on levelling the ground in the 
neighbourhood of the ramparts. Hundreds of those large urns of red clay 
(igaçabas), in which the aborigines used to bury their dead, are seen there in 
long rows, and at no great depth in the earth. In many of them the remains of 
human bones have been found, whose state of decomposition showed them 
to be of very ancient date (KELLER, 1874, p. 34)5. 

 

Cabe sublinhar que Keller ilustrou seu texto com uma reconstituição do modo como 

seria o enterramento em urna funerária. De acordo com a imagem, a urna seria utilizada 

para enterramento primário, com o corpo em posição sentada e vertical. Talvez não fosse do 

conhecimento de Keller a prática do enterramento secundário. Por outro lado, não é possível 

afirmar se os enterramentos nas urnas observadas por Keller e Marcoy eram secundários ou 

primários (figura 3). 
                                                           
5“...um antigo cemitério indígena, recentemente descoberto durante o nivelamento em volta das 
muralhas [da fortaleza de São José do Rio Negro]. Centenas de grandes urnas em argila vermelha 
(igaçabas), que os índios usavam para enterrar seus mortos são vistas em longas fileiras e em pouca 
profundidade da terra. Em muitas delas remanescentes ósseos humanos foram encontrados; o 
estado de decomposição desses ossos sugeria ser muito antigos” (tradução livre). 
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Figura 3 – Enterramento em urna funerária (“igaçaba”) atribuído aos Manáos. Desenho de Franz 
Keller. Fonte: Keller, 1874, p.34. 
 

Aproximando-se do recorte regional proposto nesse trabalho, fizeram-se 

observações de cunho etnográfico sobre práticas mortuárias no alto rio Madeira a partir de 

meados século XIX. Uma das primeiras observações foi feita pelo boliviano José Agustín 

Palacios, em 1846. Duas décadas depois, Keller realizou nesse rio uma expedição a serviço 

do governo brasileiro. Tanto Palacios quanto Keller contataram o coletivo Caripuna. O 

primeiro mencionou práticas mortuárias distintas de acordo com o gênero do morto 

(PALACIOS, 1893), enquanto que o último observou estruturas funerárias compostas por 

grandes vasilhas cerâmicas enterradas dentro da casa dos homens (KELLER, 1874). Na 

mesma época, o missionário Jesualdo Maccheti, estando entre a sociedade Pama, 

presenciou um ritual fúnebre feito para o cacique e outros dois homens, registrando uma 

breve, porém rica descrição (HUGO, 1959). 

Em 1919, Cândido Rondon (1946), estando na região conhecida como Morro dos 

Veados, no “Campo dos Urupá”6, região central da atual Rondônia, registrou uma estrutura 

funerária em gruta. O militar atribuiu esse “cemitério” aos Urupá, grupo de língua Txapakúra. 

Não há maiores informações acerca da estrutura. Todavia, há dois importantes registros 

fotográficos do sítio. Na primeira imagem (figura 4), Rondon e Maracuti, um guia Urupá, 

observam o cemitério. É possível visualizar 7 crânios, vários fêmures, outros ossos longos, 

além de 8 vasilhas cerâmicas, onde os remanescentes ósseos foram depositados. Aos pés 

do guia indígena, tem-se um fragmento de vasilha. Nota-se que a estrutura foi depositada no 

lajedo numa altura razoável, proporcionando que as vasilhas e os ossos pudessem ser 

                                                           
6  De acordo com Roquette-Pinto e a A. Childe (1925, p. 1), os remanescentes ósseos foram 
localizados “na lapa da montanha Arai, na cabeceira do rio Cantario” [sic]. 
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arrumados ao alcance das mãos. A segunda fotografia mostra uma urna funerária Urupá em 

laboratório (figura 5). 

 

 

Figura 4 - estrutura funerária atribuída aos Urupá. Foto: Oscar Pires. Fonte: Rondon, 1946, p.162. 
 

 

Figura 5 - urna funerária atribuída aos Urupá. Foto: Oscar Pires. Fonte: Rondon, 1946, p.162. 
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Poucos anos depois, Edgar Roquette-Pinto e A. Childe efetuaram estudos 

craniométricos do conjunto observado por Rondon. Os pesquisadores tentaram determinar o 

sexo, idade e estatura dos remanescentes ósseos. O estudo concluiu que dos sete crânios, 

seis eram de indivíduos adultos, um dos quais, uma mulher idosa, e o sétimo, de uma 

criança. A análise também rendeu uma informação etnográfica, isto é, numa etiqueta que 

acompanhava os crânios, escreveu-se que alguns dos mortos eram os capitães7 Tuquirame, 

Pimampé e, o “capitão grande” Coianecômo (ROQUETTE-PINTO; CHILDE, 1925, p. 13). 

Constant Tastevin (1923) fez anotação sobre os costumes funerários mura em 

Autazes, no baixo rio Madeira. Vitor Hugo (1959) descreveu práticas mortuárias entre os 

Karitiana e os indígenas conhecidos como “Bocas-Negras” e que viviam próximos a Porto 

Velho, no ano de 1948. 

Na década de 1970, Eurico Miller identificou, em Humaitá-AM, um sítio arqueológico 

(AM-MC-21: Monense) com estrutura funerária atribuída à Tradição Polícroma da Amazônia, 

subtradição Jatuarana. A estrutura, ao que sugere a pesquisa, não estava em terra preta e 

era constituída por 10 urnas antropomorfas alinhadas, contendo remanescentes ósseos 

humanos e de animais, parcialmente cremados. Foi obtida a datação C14 545 A.P (século 

XV d.C.) (MILLER, 1987b). 

Mais recentemente ainda, Marco Antonio Gonçalves (2001) observou uma prática 

funerária entre os Pirahã, na região do rio Maici, Amazonas. Aparecida Vilaça (1998, 2017) 

e Beth Conklin (2001) também descreveram pormenorizadamente os rituais mortuários entre 

os Wari’. Finalmente, Luciana Storto (1998), Felipe Ferreira Vander Velden (2010) e Íris 

Morais Araújo (2014) registraram as antigas práticas e os atuais sepultamentos Karitiana 

tanto na Terra Indígena homônima quanto no território tradicional desse grupo, no rio 

Jamari. 

O objetivo principal deste trabalho será compreender a dinâmica e os significados 

históricos e culturais das estruturas de sepultamento e das práticas mortuárias no alto rio 

Madeira, respondendo às seguintes questões principais: 

1. Quais são as informações materiais e sócio simbólicas relacionadas às práticas 

mortuárias que estão descritas nas fontes históricas e etnográficas sobre os povos 

indígenas no alto rio Madeira? 

2. Qual a relação entre essas informações e as estruturas de sepultamento 

arqueológicas conhecidas para a região? 

Procurei informações relacionadas à preparação do corpo, acompanhamento 

funerário, forma e construção da cova, posição e orientação do cadáver, reutilização das 

                                                           
7 Denominação dada, desde o período colonial, até meados do século XX, aos chefes indígenas. 
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sepulturas, relação entre cemitério e aldeia, e influências de origem europeia, impostas pelo 

colonialismo e incorporadas pelos grupos indígenas da região (RUIBAL, 2003). 

Dito de outra forma buscou-se identificar as semelhanças e as diferenças entre as 

práticas mortuárias e estruturas de sepultamento arqueológicas e etnográficas, para 

compreender as similaridades, os padrões e as particularidades materiais e sociais, para 

teorizar sobre as relações de continuidade e mudança cultural nas práticas mortuárias, e 

nas identidades étnicas e culturais dos registros arqueológicos regionais. 

Nesse sentido, os objetivos específicos são: 

a. Revisar as fontes históricas, etnográficas e arqueológicas sobre a trajetória 

histórica e cultural dos povos indígenas no alto curso do rio Madeira; 

b. Sistematizar e comparar os dados etnográficos e arqueológicos sobre 

práticas mortuárias e estruturas funerárias no alto Madeira; 

c. Identificar as semelhanças e diferenças entre essas práticas e estruturas e 

refletir as suas similaridades, padrões e idiossincrasias; 

d. Avaliar o potencial analógico das fontes históricas e etnográficas; 

e. Refletir sobre as relações de continuidade e mudança histórica e cultural, e 

sobre as relações entre cultura material e identidade ou fronteiras étnicas e 

culturais na região do alto Madeira; 

f. Contribuir com o desenvolvimento da Arqueologia, da Etnoarqueologia e da 

História Indígena no Sudoeste da Amazônia. 

Em termos metodológicos, as respostas às questões acima formuladas, sobre os 

significados materiais, sociais, simbólicos e históricos das práticas mortuárias e estruturas 

de sepultamento no alto rio Madeira, foram buscadas através das seguintes técnicas e 

práticas de pesquisa: 

1. Levantamento e revisão bibliográfica das fontes históricas, etnográficas e 

arqueológicas no alto curso do rio Madeira, em Rondônia; 

2. Sistematização, por intermédio de fichamento, de todas as informações 

históricas, etnográficas e arqueológicas sobre estruturas de sepultamento e 

práticas mortuárias que foram obtidas; 

3. Comparação dos dados históricos, etnográficos e arqueológicos; 

4. Avaliação do potencial analógico das fontes históricas e etnográficas para a 

interpretação arqueológica. 

Resumidamente, este trabalho está organizado em 5 capítulos. O primeiro deles, 

Etnoarqueologia das práticas mortuárias: aspectos teóricos e metodológicos, apresenta as 

principais discussões sobre a temática feitas nos últimos cinquenta anos, tanto no meio 
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acadêmico internacional quanto no nacional. Geografia do alto rio Madeira, o segundo 

capítulo, permite ao leitor conhecer a área do alto rio Madeira, dos pontos de vista 

geográfico, ambiental e ecológico. Após, na História cultural da ocupação indígena no alto 

rio Madeira, delineia-se a trajetória histórica dos povos indígenas da região, conhecidos ou 

descritos pelas fontes históricas, etnográficas e arqueológicas. No quarto capítulo, Práticas 

mortuárias indígenas no alto rio Madeira, o leitor terá conhecimento das práticas mortuárias, 

extraído das fontes antigas e atuais, com reprodução literal das descrições. No quinto 

capítulo, Estruturas funerárias arqueológicas, estão enumerados os sítios arqueológicos 

onde foram escavadas vasilhas cerâmicas em possíveis contextos funerários. 
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1. ETNOARQUEOLOGIA DAS PRÁTICAS MORTUÁRIAS: ASPECTOS 

TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

Geralmente, os registros arqueológicos de enterramentos são abordados por meio 

de perspectivas bioarqueológicas (PY-DANIEL, 2009, 2015), notadamente com o uso de 

técnicas antropométricas e, mais recentemente, genéticas (STRAUSS, 2010, 2016; W. 

NEVES, 2013; W. NEVES et al., 2014). 

Apesar da importância das pesquisas bioarqueológicas para a compreensão dos 

significados arqueológicos das estruturas de sepultamento, este estudo propõe outra 

abordagem, a etnoarqueológica, das fontes históricas, etnográficas e arqueológicas sobre 

práticas mortuárias e estruturas de sepultamento, influenciada pela teoria social incorporada 

pelo pós-processualismo (HODDER, 1994). Entre estas, destacam-se as noções de 

“habitus” e de “teoria da prática”, elaboradas, respectivamente, por Pierre Bourdieu (1983) e 

Anthony Giddens (2009). 

Em termos gerais, o “habitus” e a “teoria da prática” consideram que a estrutura 

social é, ao mesmo tempo, estruturada e estruturante, através das práticas sociais. Dito de 

outra forma, as concepções teóricas evocadas não consideram que o comportamento 

humano é determinado pela estrutura social ou ecológica, do modo como defendido outrora 

pelas perspectivas teóricas neoevolucionistas, funcionalistas, cientificistas e positivistas 

características do processualismo. De fato, são as práticas sociais, por meio da ação criativa 

dos indivíduos, que simultaneamente estruturam a estrutura social e as mantém 

estruturadas. Nesse sentido, o conhecimento das práticas ou do “habitus” é imprescindível 

para compreender e interpretar as mudanças sociais através do tempo. 

Aliando esse viés à importância da regionalização da etnoarqueologia, baseio-me 

nas concepções de Alfredo González Ruibal (2003), Paul Lane (2006) e de Fabíola Silva 

(2009) para definir o que é etnoarqueologia. Na perspectiva desses autores, 

etnoarqueologia é o estudo arqueológico de sociedades tradicionais e modernas8 bem como 

das relações desses grupos humanos com a cultura material e os ambientes construídos 

dentro de contextos arqueológicos. A etnoarqueologia se preocupa com os processos 

culturais e naturais que efetuam e afetam a transformação do mundo material dessas 

sociedades em registros arqueológicos. 

Mais além, as mais modernas práticas etnoaqueológicas apresentam uma 

abordagem pós-colonial, cujo objetivo é afastar-se de interpretações etnocêntricas e dar voz 

aos povos tradicionais, os quais tiveram suas histórias escritas pelos colonizadores e pelas 

                                                           
8  Para a região submetida a estudo, são as sociedades indígenas pretéritas conhecidas 
historicamente e hodiernas. 
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classes dominantes (RUIBAL, 2006). Assim, segundo Ruibal, a etnoarqueologia deve, ao 

menos, 

 

producir una arqueología más crítica y menos sesgada culturalmente, de 
generar ideas que favorezcan el debate arqueológico y de contribuir al 
conocimiento de las sociedades con las que se trabaja, teniendo en cuenta 
sus tradiciones, ideas y puntos de vista (RUIBAL, 2003, p. 12). 

 

Nesse sentido, a etnoarqueologia é entendida como uma especialidade da 

arqueologia que utiliza dados etnográficos “como subsídio às interpretações arqueológicas 

sobre o passado” (SILVA, 2009, p. 131), valendo-se de hipóteses, formulação de modelos e 

teorizações, combinando métodos, técnicas e práticas antropológicas e arqueológicas 

(SILVA, 2009). Não obstante, é importante salientar que etnoarqueologia não é sinônimo de 

analogia (KENT, 1987; SILVA, 2009). Ao contrário, seu objetivo é aperfeiçoar os métodos e 

os procedimentos de inferência arqueológica e, particularmente, o raciocínio analógico 

(LANE, 2006). 

Apesar de ser caracterizada como o estudo das sociedades vivas, a abordagem 

etnoarqueológica também pode ser posta em prática através de estudos das fontes 

históricas e etnográficas primárias, secundárias, êmicas e éticas, bem como das coleções 

museológicas (GOULD, 1990; RUIBAL, 2003; SILVA, 2009). 

As principais discussões etnoarqueológicas sobre o “mundo funerário” se iniciaram 

no final da década de 1960. Em síntese, são discussões que se originaram de abordagens 

etnoarqueológicas produzidas a partir de estudos junto a comunidades tradicionais e 

sociedades modernas. Ao longo dos últimos cinquenta anos, teorias processuais e pós-

processuais foram aplicadas e debatidas entre os/as etnoarqueólogos/as (RUIBAL, 2003). 

Assim, Peter Ucko (1969) antecipou o debate pós-processual ao criticar as relações 

entre o registro funerário e a vida social, como fez Lewis Binford (1971) ao dar início ao 

estudo da arqueologia da morte. Esse último baseou-se em registros históricos e 

etnográficos para analisar os ritos funerários de 40 sociedades de diversas partes do 

mundo, observando que elas utilizavam as práticas mortuárias para marcar o status, o 

parentesco, o gênero e, secundariamente, a idade, o lugar e a causa da morte do indivíduo. 

Para Binford (1971), em consonância com o pensamento processual, as práticas 

mortuárias simbolizariam a complexidade social do grupo. Para os autores pós-processuais, 

não há uma relação direta entre a sociedade e as práticas mortuárias, ou seja, os 

significados dessas práticas são muito mais diversificados e complexos do que os reflexos 

sociais propostos pelos processualistas. 

Ian Hodder (1982) observou que os rituais funerários podem ser manipulados para 

que transmitam mensagens diferentes da realidade social, ou seja, as práticas mortuárias 
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refletem mais as aspirações e ideias dos organizadores do funeral que as do morto, pois, 

segundo esse autor, os funerais são para os vivos. 

Michael Shanks e Christopher Tilley (1982) e Nigel Barley (2000) concordaram com 

as teorias de Hodder: os dois primeiros observaram que as tumbas neolíticas escandinavas 

camuflavam desigualdades sociais ao transmitirem a ideia de igualdade e coletividade, 

enquanto que o último mostrou que entre os Berawan da Indonésia, o organizador do 

funeral tem mais destaque que o defunto. Na mesma esteira, Nicholas David (1992), ao 

estudar comunidades nos Camarões, África, notou a manipulação dos ritos funerários pelos 

grupos dominantes. 

Chris Scarre (1994) estudou os Merina da ilha de Madagascar, os quais construíam 

túmulos monumentais em pedra até o século XIX, passando, a partir de então, a fazer 

sepulturas sob a influência ocidental, notadamente a inglesa. Seu estudo buscou 

compreender o significado social das tumbas megalíticas europeias através das estruturas 

funerárias dos Merina. Além do megalitismo funerário, esse povo realizava enterramentos 

secundários coletivos, denotando o parentesco das pessoas. A interpretação de Scarre 

apontou para importância da coletividade como ação afirmativa de direitos territoriais. 

Entre as sociedades igualitárias, o ritual funerário é marcado pela ideia de 

coletividade. Algumas praticavam o canibalismo funerário ou endocanibalismo, isto é, alguns 

grupos, em contexto ritual, consumiam a carne dos parentes mortos (MÉTRAUX, 1947). 

Entre os Ianomami, havia a ingestão de ossos do morto (CLASTRES, 2001). Ritual 

similar era praticado entre os Wari’, em Rondônia, os quais consumiam pequenos pedaços 

da carne e ossos triturados do falecido (VILAÇA, 1998, 2017; CONKLIN, 2001). 

As sociedades hierarquizadas, ao seu turno, procuravam mostrar seu status social e 

econômico através dos ritos mortuários. A elite construía sepulturas ostentosas e as 

camadas menos favorecidas procuravam mascarar sua condição econômica construindo 

túmulos influenciados pelo grupo dominante.  

Entretanto, nem sempre tumbas “luxuosas” denotam a riqueza do morto ou de quem 

organizou o funeral. Michael Parker Pearson (1982) interpretou que nos ritos funerários em 

Cambridge, Inglaterra, inexiste relação entre riqueza da tumba e poder do morto. De acordo 

com o autor, “the symbolism of ritual communication does not necessarily refer the actual 

relations of power but to an idealized expression of those relations” (PEARSON, 1982, 

p.112). Nesse caso, as práticas mortuárias dissimulavam a desigualdade social. 

Aubrey Cannon (1989) estudou os ritos funerários na Inglaterra vitoriana e atual, e 

entre os Iroqueses no século XVIII, que viviam na América do Norte. Em se tratando da 

Inglaterra vitoriana e atual, o pesquisador percebeu a manipulação dos ritos funerários de 

cima para baixo, das classes mais altas para as inferiores. Já no que se refere aos 

Iroqueses, essa sociedade tinha sua existência condicionada pela realização de funerais 
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faustosos, os quais foram progressivamente declinando. Tanto os Iroqueses quanto os 

ingleses da era vitoriana começaram a ver de forma negativa a ostentação tumular, diante 

de seu uso disseminado. 

Fora os aspectos sociais, as questões pessoais do morto também foram objeto de 

estudo. Dependendo do sexo, da idade e das ações que o morto desempenhou em vida, 

seu sepultamento poderia ser de uma maneira ou de outra. Barley (2000), por exemplo, 

chama a atenção ao tratamento dispensado à rainha-mãe no Benin. Como símbolo da 

fertilidade e êxito, ela é enterrada como homem. O contrário também apresenta exemplo, 

sendo que em algumas culturas africanas, um jovem não circuncidado pode ser inumado 

como mulher. 

Finalmente, áreas dedicadas aos antepassados estão presentes em muitas 

sociedades pré-modernas. Por exemplo, Susan Kus e Victor Raharijaona (1990) buscaram 

compreender a relação entre casas e cemitérios, como as “casas dos mortos”, dos Betsileo 

de Madagascar, e a circulação de ossos, para que os mortos se tornem espíritos protetores. 

Há a relação entre a destruição ou o abandono da cerâmica com a morte em muitas 

sociedades africanas (BARLEY, 1994) e o processo de ancestralização através do controle 

da fecundidade dos vivos, dos animais e da terra, pelos mortos (BLOCH, 1985; DAVID, 

1992). 

Merece destaque um trabalho com viés etnoarqueológico produzido pelo antropólogo 

norte-americano John M. O’Shea (1984), que realizou uma investigação entre três grupos 

indígenas nos Estados Unidos, os Pawnee, os Arikara, e os Omaha, baseando-se em fontes 

históricas e etnográficas, com o objetivo de entender como a organização social desses 

grupos se refletia nas suas práticas mortuárias e estruturas de sepultamento. O’Shea 

concluiu que as práticas mortuárias estudadas eram distintas entre si e variaram ao longo do 

tempo, e que os acompanhamentos funerários escavados nos sítios de cada grupo indígena 

variavam conforme o status e do gênero do morto. 

No Brasil e na América do Sul, estudos antropológicos e arqueológicos abordando as 

práticas mortuárias através da observação indireta, estão em produção pelo menos desde a 

década de 1920. Alfred Métraux escreveu A religião dos Tupinambás e sua relação com a 

das demais tribos tupis-guaranis ([1928] 1979) e A civilização material das tribos tupi-

guarani ([1928] 2012), baseados nas fontes do início da colonização do Brasil. Métraux fez 

revisão e comparação dos dados coletados entre as fontes, para então elaborar uma síntese 

pormenorizada das práticas mortuárias desses grupos. Nos anos 1940, o referido autor 

publicou em um periódico uma sistematização de dados históricos e etnográficos sobre 

práticas mortuárias entre povos de diversas áreas na América do Sul, enumerando ao 

menos 19 ações feitas desde o momento da morte, até o fim do luto. Seu trabalho 
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contemplou várias sociedades indígenas brasileiras, inclusive grupos que habitavam onde 

hoje está Rondônia (MÉTRAUX, 1947). 

Florestan Fernandes, em a Organização Social dos Tupinambá, escrito em 1948, 

sistematizou as informações sobre as práticas mortuárias entre os Tupinambá contidas nas 

fontes históricas e etnográficas quinhentistas e seiscentistas. 

Nos anos 1970 e 1980, outras produções antropológicas sobre práticas mortuárias 

foram publicadas. Manuela Carneiro da Cunha, em Os mortos e os outros (1978) 

apresentou os resultados de sua pesquisa a respeito dos aspectos mortuários dos Krahô, 

habitantes do cerrado tocantinense. Oito anos depois, Eduardo Viveiros de Castro defendeu 

tese de doutorado intitulada Araweté: os deuses canibais (1986), que aborda a organização 

social daquele grupo Tupi-Guarani, na Amazônia oriental. O sexto capítulo de sua tese 

versa sobre a morte e as práticas mortuárias entre aquele povo. 

No final da década de 1990, Jean-Pierre Chaumeil (1997) ampliou o conhecimento 

de práticas funerárias no continente sul-americano, listando outras práticas além das 

conhecidas e que foram anotadas em observações de colonizadores, exploradores, 

viajantes e religiosos. 

Alguns estudos de caráter etnoarqueológico, publicados nos últimos 25 anos, têm se 

interessado pelas práticas mortuárias, porém com abordagens diferentes. Por exemplo, 

Francisco Silva Noelli (1993) elaborou um estudo etnoarqueológico sobre o assentamento e 

a subsistência Guarani por meio das fontes históricas e etnográficas. Um dos capítulos 

dessa referência discute as estruturas funerárias arqueológicas Guarani, sistematizando 

referências iconográficas, etno-históricas e etnográficas, com o fito de compreender os seus 

significados culturais, através de elementos como localização, forma dos enterramentos e 

demais aspectos sociais. 

Ana Lucia Herberts (1998), baseando-se em fontes históricas e etnográficas dos 

séculos XVII ao XIX, fez um estudo sobre a área, assentamento, subsistência e cultura 

material dos Mbayá-Guaicurú. A pesquisadora abordou as práticas funerárias, associando-

as à organização espacial das aldeias. Em sua dissertação, Herberts observou que as 

práticas mortuárias desse povo variaram ao longo do tempo, tendo sofrido influências da 

colonização europeia, no século XIX. 

Anne Rapp Py-Daniel (2009, 2015, 2016) se dedicou à compreensão dos processos 

tafonômicos e biológicos de enterramentos da fase Paredão9, na Amazônia central. Embora 

suas pesquisas difiram metodologicamente da abordagem definida para o presente trabalho, 

elas são consideradas fontes arqueológicas com importantes contribuições para o 

entendimento sobre as práticas mortuárias no alto rio Madeira.  

                                                           
9 Fase arqueológica cerâmica associada à Tradição Borda Incisa (série Barrancóide), cujos artefatos 
foram escavados em sítios na Amazônia central. 
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2. GEOGRAFIA DO ALTO RIO MADEIRA 

 

e’ este rio da Madeira um dos mais formosos que ha pelo Estado [do 
Maranhão], por grande e espaçoso, porém demorado pelas caldeiras 
[cachoeiras] que tem, [...] e tem varias castas de peixe; até peixe-boi, 
pirahybas, mas os índios não os comem, sustentam-se de uma casta de 
peixe que chamam Tambaquiz, mui gostosos; [...] suas mattas teem muita 
caça de porcos, cotias, paccas e passaros; [...] porquanto ha muita 
abundancia de cacoeiros por elle, os quaes dão melhor cacao que ha em o 
Estado todo, por ser mais doce e mais gostoso que o das outras partes 
(BETENDORF [1698] 1910, p.355). 

 

Este capítulo tem como propósito contextualizar, sob a perspectiva geográfica, a 

área que será abordada em todo o trabalho. 

Usualmente, considera-se que a área conhecida como alto rio Madeira tem seu início 

a partir da confluência dos rios Mamoré e Beni, ocasião em que ambos unem seus cursos, 

formando o rio Madeira, no município de Nova Mamoré, Rondônia. Todavia, alguns estudos 

reconhecem o rio Madeira como parte de uma área muito mais extensa (RAMIREZ, 2010; 

TIZUKA, 2013; CLEMENT et al., 2016), conhecida como Grande Madeira (Figura 6), a qual 

tem sua origem no sopé dos Andes bolivianos, onde nascem os rios Inambari, Madidi, Beni, 

Madre de Dios e Grande, e nas terras baixas bolivianas, através dos rios Mamoré, San 

Miguel, Blanco, San Martin e Guaporé (Iténez para os bolivianos). 

Também não há consenso sobre até onde se define a extensão do alto rio Madeira. 

Nesse sentido, viajantes, escritores e mesmo os atuais navegantes do rio, reconhecem 

como limite à jusante a extinta cachoeira de Santo Antônio (CAVALCANTE, 2008). Entre os 

arqueólogos que fizeram pesquisas na região, os limites do alto rio Madeira também são 

distintos entre si. Eurico Miller (1992b) reconheceu como limite o curso até o rio Jamari, à 

jusante de Porto Velho. Almeida (2013) e Pessoa e Costa (2014), definiram o limite posterior 

para a foz do rio Ji-Paraná, afluente pela margem direita do Madeira. Para Zuse (2014) e 

Almeida e Kater (2017), o trecho superior do rio limita-se, à jusante, à extinta cachoeira de 

Santo Antônio. 

Seguindo o exemplo de Miller (1992b), estabeleço uma delimitação de acordo com a 

área de interesse para minha pesquisa. Assim, para todo esse trabalho, deverá ser 

considerado como alto rio Madeira o trecho compreendido da formação desse rio, a partir da 

confluência dos rios Mamoré e Beni, até a foz do rio Jamari, afluente da margem direita. 

Defendo esse recorte por duas razões: esse trecho foi constantemente mencionado 

nas fontes históricas e etnográficas, por nele habitar muitas sociedades indígenas, 

contatadas desde o século XVII. A foz do rio Jamari era conhecida, nos tempos coloniais, 

pela abundância de cacaueiros, cujo produto possuía interesse comercial na capitania do 

Grão-Pará, além de ser a fronteira étnica dos índios Mura, repetidas vezes mencionados por 
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exploradores e militares como um grupo “hostil” à presença do colonizador (FONSECA, 

[1749] 1826). 

Outra razão para esse recorte é que nele estão localizados vários sítios 

arqueológicos com contextos possivelmente funerários, desde o sítio Donza, próximo à foz 

do rio Jamari, até o sítio Ilha do Paredão, próximo à cachoeira homônima. 

 

 

Figura 6 - Região do Grande Madeira e seus rios principais. Fonte: 
commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMadeirarivermap.jpg 
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O rio Madeira está inserido na Bacia hidrográfica do rio Amazonas, sendo o 

representante principal nas sub-bacias hidrográficas conjugadas do rio Madeira (IBGE, 

2000). Os rios Abunã, Caripunas e igarapé Cuniã, na margem esquerda, e os rios 

Mutumparaná, Jaci Paraná, Caracol, e Jamari, todos pela margem direita, são os principais 

tributários do rio Madeira em seu alto curso. 

O alto rio Madeira está implantado no sudoeste do Cráton Amazônico. Sua 

geomorfologia apresenta um mosaico de domínios morfoestruturais e unidades 

geomorfológicas, cujos dados estão informados na tabela a seguir. 

 

Tabela 1 – Geomorfologia do Estado de Rondônia 

Domínios Morfoestruturais Unidades Geomorfológicas 

Depósitos Sedimentares Quaternários Planície Amazônica 

Bacias e Coberturas Sedimentares 

Fanerozóicas 

Depressão do Ituxi-Jari 

Depressão de Porto Velho 

Crátons Neoproterozóicos 

Depressão do Madeira-Ji-Paraná 

Depressão do Madeira-Aquiri 

Planaltos Residuais do Madeira-Aquiri 

Fonte: IBGE, 2006 (modificado). 

 

Quanto à geologia, na região do alto rio Madeira foram identificadas formações 

geológicas muito antigas, de 1800 milhões de anos, até formações cenozoicas, datadas do 

Holoceno, conforme apresentam os dados abaixo. 

 

Tabela 2 – Geologia do alto rio Madeira 

Era Geológica Formação Geológica 
Quaternário 
(Holoceno) 

Canal fluvial/Planície de inundação 
Terraços fluviais 

Neoproterozóico “Younger Granites” de Rondônia 
Mesoproterozóico Sequência Nova Brasilândia 

Formação Mutum-Paraná 
Suíte São Lourenço/Caripunas 
Suíte Alto Candeias 
Suíte Santo Antônio 
Suíte Teotônio 

Paleoproterozóico Complexo Jaru 
Complexo Jamari 

Fonte: CPRM, 1999 (modificado). 
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A pedologia descritiva (QUEIROZ NETO, 1984) para o alto rio Madeira caracterizou 

sete grandes classes de solos (tabela 3), alguns dos quais estão representados, também, 

em grande parte do território brasileiro (IBGE, 2001; EMBRAPA, 2006). 

 

Tabela 3 – Solos identificados no alto rio Madeira 

Classe de Solos Localização geográfica 

Argissolos vermelho-amarelos 
Rio Madeira (margem esquerda), desde a ilha 
do Mutum, até a serra de Três Irmãos. 

Gleissolos háplicos 
Rio Madeira (margem direita), região de 
Fortaleza do Abunã; foz do rio Abunã. 

Latossolos amarelos 
Rio Madeira (margem direita), de Nova Mamoré 
até as proximidades do rio Candeias. 

Latossolos vermelho-amarelos 
Rio Madeira (margem direita), faixa de terras 
entre os rios Candeias e Jamari. 

Neossolos flúvicos 
Rio Madeira (ambas as margens), Estação 
Ecológica Cuniã II. 

Plintossolos háplicos 
Rio Madeira (ambas as margens), desde as 
proximidades Jirau até Belmont, Porto Velho. 

Fonte: IBGE, 2001 (modificado). 

 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a classe dos 

Argissolos, embora com baixos teores de Fe2O3 (Óxido de ferro III), são suscetíveis à erosão 

e, portanto, não recomendados para a agricultura, sendo mais bem utilizados para 

pastagens, reflorestamento e preservação da fauna e da flora. Os Gleissolos são solos de 

classe orgânica, encontrados nas partes mais baixas de planícies aluviais; possuem teores 

de fertilidade variando de baixo a alto. Os Latossolos apresentam médio a alto teor de 

Fe2O3; podem ser profundos ou muito profundos, com boa drenagem. São solos ácidos ou 

muito ácidos e, quando submetidos a cultivos intensivos, podem sofrer processo de erosão 

(EMBRAPA, 2006). 

Embora não tenha sido descrita no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, é 

importante destacar a presença de Terra Preta, também conhecida como Terra Preta 

Antropogênica ou Terra Preta de Índio. Como indicam os nomes, são solos relacionados a 

ocupações pretéritas indígenas. Esses solos, cuja espessura pode variar de centímetros a 

metros, contém evidências materiais como cerâmica, lítico, carvões e ossos. A própria Terra 

Preta pode ser compreendida como um artefato. É um solo com altos índices de Nitrogênio, 

Fósforo e Cálcio, o que lhe confere muita fertilidade. Uma vez formadas, as terras pretas 

tornaram-se atrativas tanto para os povos indígenas que se sucederam no tempo, quanto 

para os colonizadores. Ainda hoje as populações modernas a utilizam para formação de 

pomares e roças, além praticarem a mineração para venda como produto de jardinagem e 

paisagismo. A Terra Preta é encontrada em toda a Amazônia, não apenas em áreas de 
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várzea, mas também na terra firme (KÄMPF; KERN, 2005; NEVES, 2006, 2012; MACEDO 

et al., 2009). 

As áreas de relevante interesse mineral presentes no alto rio Madeira e identificadas 

pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) apresentam as seguintes 

substâncias: argila, arsênio, bauxita, cascalho (laterita), cristal de rocha, estanho, granito 

(brita), ouro, pirita, quartzo hialino, quartzo leitoso e seixos diversificados (CPRM, 2007). 

Os grupos pretéritos que viveram na região utilizaram a argila, a laterita, o granito, o 

quartzo e seixos como matérias-primas para utilização e elaboração de artefatos diversos. A 

argila, utilizada para cerâmica, atualmente é extraída em dezenas de fontes localizadas 

desde a margem esquerda do rio madeira, até a região entre a margem direita desse rio e o 

rio Candeias. A laterita, presente em grandes porções espalhadas ao longo do rio Madeira e 

em seu entorno, foi usada para a produção de corantes e adornos. O granito serviu de 

matéria-prima para instrumentos polidos como lâminas de machado, ou utilizados de forma 

bruta, como percutores, polidores e suportes para vasilhas que iam ao fogo. O granito é 

encontrado sobre a forma de matacões, em diversos pontos no rio Madeira, e em lajedos, 

nos rios da região. Os quartzos hialino (translúcido) e leitoso (“branco”) foram lascados ou 

polidos, formando artefatos para uso cotidiano e adornos (NISINGA, 2014; NOLETO, 2015). 

Seixos são encontrados em todo o rio Madeira (TIZUKA, 2013) e poderiam ter sido 

utilizados no alisamento de vasilhas cerâmicas ou como matéria-prima para a elaboração de 

adornos (ZUSE, 2014, 2016; COSTA, 2016). 

O clima na região do alto rio Madeira é o Equatorial, com domínio climático quente e 

subdomínio climático úmido, e caracterizado por dois períodos distintos: seco, durante o 

outono e o inverno, e chuvoso, na primavera e no verão. 

O clima é ainda influenciado por três massas de ar: a Equatorial continental, 

responsável por fortes chuvas, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Em março, 

ocorre transição para a massa Tropical continental, com gradual diminuição das chuvas. 

Nos meses de junho, julho e agosto, a massa de ar Subtropical pode provocar bruscas 

quedas de temperatura, quando ocasionalmente ocorre o fenômeno da “friagem”. Setembro 

é o mês mais quente, ao fim do qual reiniciam esparsas chuvas; outubro e novembro são 

meses com massa de ar Subtropical, antes do reinício do ciclo, com a estação chuvosa 

(NIMER, 1989; CORTEZ, 2004). 

As temperaturas médias sempre são superiores a 20º C, exceto na ocasião em que 

ocorre o fenômeno da “friagem”, quando a temperatura pode cair até 19º C. No período das 

chuvas, a média é de 25º C, enquanto que na estação seca a média é de 30º C. 

Em relação à vegetação, o curso superior do rio Madeira está inserido no Bioma 

Amazônia, um dos seis biomas continentais do Brasil (IBGE, 2004). Com área aproximada 

de 4.196.943 km², o Bioma Amazônia apresenta, no alto rio Madeira, quatro tipos de 
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vegetação: Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas, Floresta 

Ombrófila Submontana e Contato Savana/Floresta Ombrófila. Em Rondônia, os três 

primeiros tipos de vegetação têm percentual aproximado de cobertura de 98,8%, seguido do 

último tipo, o qual está presente em 0,2% do território estadual. 

A Floresta Ombrófila se estende desde a margem esquerda do rio Madeira, à altura da 

foz do rio Abunã, e por toda a margem direita, até próximo à foz do Jamari. Por sua vez, a 

Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas pode ser encontrada isolada na margem 

esquerda do rio Madeira, nas proximidades das extintas cachoeiras Girau e Caldeirão do 

Inferno, num primeiro trecho, e abaixo da cidade de Porto Velho, no segundo trecho, porém 

na margem oposta. À margem esquerda do rio Madeira, em um trecho compreendido entre 

a cacheira Pederneira e a extinta cachoeira do Girau, encontram-se duas serras: Três 

Irmãos e Karipuninhas. Nesse espaço, está a Floresta Ombrófila Submontana. A margem 

esquerda do rio Madeira, desde fronte à foz do rio Jaci-Paraná, até pouco abaixo de Porto 

Velho, está coberta pelo Contato Savana/Floresta Ombrófila. 

Dentre as espécies vegetais representativas mais conhecidas na região, estão a 

Castanheira (Bertholletia excelsa), Samaúma (Ceiba petandra), Jatobá (Hymenaea 

courbaril), Angelim (Dinizia excelsa), Mulateiro ou Pau-mulato (Calycophyllum spruceanum) 

e Piquiá (Caryocar villosum), além da Pupunheira (Bactris gasipaes), Cupuaçuzeiro 

(Theobroma grandiflorum), Cacau (Theobroma cacao) e Cacauí (Theobroma speciosum). 

Pesquisas arqueológicas associam a domesticação de plantas ao início da ocupação 

humana no alto rio Madeira (NEVES, 2006, 2012; CLEMENT et al., 2016; WATLING et al., 

2018). Ainda hoje, os povos indígenas e as comunidades tradicionais da região conhecem 

muitas plantas, utilizadas para fins alimentares, fitoterápicos, mágicos e como matérias-

primas. Além disso, madeira e fibras são matérias-primas para a manufatura de canoas, 

armas, instrumentos musicais, casas e para a cestaria, dentre outros artefatos. 

A fauna encontrada no alto rio Madeira reflete a diversidade de espécies que ocorrem 

no Bioma Amazônia. Foram identificadas centenas de espécies de insetos, aves, 

mamíferos, anfíbios, répteis, além de milhares de espécies de peixes (QUEIROZ et al., 

2013). 

O alto rio Madeira oferece, portanto, importantes recursos cinegéticos, os quais podem 

ter sido preados pelos coletivos indígenas, seja para alimentação ou para a fabricação de 

plumárias e outros artefatos. As cachoeiras de Teotônio e Santo Antônio eram altamente 

piscosas, tendo sido ocupadas por povos indígenas desde tempos pretéritos. No entorno 

dessas cachoeiras há uma série de sítios arqueológicos já identificados e estudados. Alguns 

desses sítios, como Teotônio, Santa Paula, Garbin e Ilha de Santo Antônio são formados 
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por registros arqueológicos cerâmicos e pré-cerâmicos, esses últimos datados em mais de 7 

mil anos AP10. 

Infelizmente, hoje a riqueza faunística está ameaçada pelas ações humanas de 

colonização, garimpo, extração ilegal de madeira, pesca predatória, além dos grandes 

empreendimentos planejados para a Amazônia, como usinas hidrelétricas. Especificamente 

na região estudada, há várias espécies animais em extinção, como o Cervo-do-pantanal 

(Blastocerus dichtomus), Cachorro-vinagre (Speothos venaticus), Gato-do-mato (Leopardus 

tigrinus), Gato-maracajá (Leopardus wiedii), Onça-pintada (Panthera onca) e Tamanduá-

bandeira (Myrmecophagus tridactyla) (IBGE, 2010). 

Estão localizados, no alto rio Madeira, os municípios de Nova Mamoré e Porto Velho, 

capital de Rondônia. No mesmo trecho, se encontram distritos pertencentes à Nova Mamoré 

(Araras, Jacinópolis, Nova Dimensão e Palmeira) e à Capital, a saber: Abunã, Calama, 

Demarcação, Extrema, Fortaleza do Abunã, Jaci-Paraná, Mutum Paraná, Nazaré, Nova 

Califórnia, São Carlos e Vista Alegre do Abunã. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), para 2016, nos municípios de Nova Mamoré e Porto Velho a 

população estava estimada, respectivamente, em 28.255 e 511.219 habitantes. 

O município de Porto Velho tem sua origem associada à construção da ferrovia 

Madeira-Mamoré, no início do século XX. Alguns de seus distritos foram pontos de parada 

da linha férrea, como Abunã, Jaci-Paraná e Mutum Paraná. Os distritos de Calama, 

Demarcação e São Carlos foram sedes de seringais. 

Anteriormente, discutiu-se em arqueologia o uso de teorias ecológicas na Amazônia, 

as quais ora consideravam as terras baixas amazônicas como lugar hostil ao 

desenvolvimento humano, ora dividiam a Amazônia em compartimentos ambientais mais ou 

menos favoráveis ao desenvolvimento sociocultural. De acordo com essa perspectiva, a 

várzea, propiciaria às sociedades humanas recursos alimentares e, consequentemente, o 

desenvolvimento cultural, enquanto que a área de interflúvio, conhecida como terra firme, 

dificultava ou inviabilizava a ocupação de povos pretéritos devido à pouca disponibilidade de 

recursos aquáticos (LATHRAP, 1975; MEGGERS, 1987; NEVES, 1999, 2006). 

Segundo Clark Erickson (2014), essas visões interpretavam que as culturas 

amazônicas, tanto do passado, quanto do presente, eram determinadas pelo ambiente, ao 

qual se adaptaram: 

 

traditional historical, geographical, anthropological, and archaeological 
perspectives on native Amazonia share these negative views. In the classic 
literature, past and present Amazonian cultures are considered to have been 

                                                           
10 AP significa “Antes do Presente”, isto é, o ano 1950, data em que se usou pela primeira vez a 
datação radiocarbônica. Considerando a datação dada acima, devem-se contar 7000 anos antes de 
1950. 
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determined largely by the environment to which they adapted (ERICKSON, 
2014, p. 157). 

 

Considera-se, atualmente, que as premissas ecológicas são equivocadas. Admite-se, 

pelo contrário, que a arqueologia é uma disciplina multi/interdisciplinar. Nessa direção, este 

capítulo, mais do que apresentar as características geográfica, ambiental e ecológica do alto 

rio Madeira, objetiva reconhecer os grupos humanos como agentes 

transformadores/modificadores da paisagem durante extenso período de tempo, tal como 

preveem a história indígena de longa duração e a ecologia histórica (BRAUDEL, 1987; 

BALÉE, 2008; CORRÊA, 2013; ERICKSON, 2014; BESPALEZ, 2015). 

O trecho encachoeirado do alto rio Madeira pode ser entendido como uma paisagem 

cultural associada a uma história de longa duração de muitos e diversos povos indígenas, 

cuja interação com o meio efetuou, segundo Balée (2008, p. 9), “transformações primárias 

na paisagem”. Um lugar significativo e persistente, dada a sua importância sócio simbólica, 

tanto para a sociedade local atual quanto, provavelmente, para os indígenas que 

transformaram a área. Um ecótono, isto é, um lugar favorável à ocupação humana não 

apenas pela fartura de peixes, quelônios e outros animais aquáticos, mas também pela a 

fertilidade da terra preta, a visibilidade do entorno e os demais aspectos defensivos dos 

topos das margens da cachoeira do Teotônio, além da disponibilidade de matérias-primas 

líticas e outras (ALMEIDA; KATER, 2017). Cachoeiras são consideradas lugares sagrados 

para muitos grupos indígenas. Nesse sentido, cabe assinalar que foram identificados muitos 

e extensos sítios arqueológicos, com diversidade de conjuntos lito-cerâmicos, os quais 

foram identificados no trecho encachoeirado do rio Madeira e em seu entorno (MILLER, 

1978, 1987a; ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014, 2016; COSTA, 2016; VASSOLER, 2016; 

ALMEIDA; KATER, 2017; KATER, 2018). Consoante a essas ideias, o capítulo seguinte 

explanará sobre a diversidade cultural e étnica dos povos indígenas na região. 
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3. HISTÓRIA CULTURAL DA OCUPAÇÃO INDÍGENA NO ALTO RIO 

MADEIRA 

 

...Somos muchos; aquí en el Abona, aquí cerca hay tres pueblos 
más...Somos muchos...Mas allá hay muchos...en la banda de este rio hay 
otros... ¡Somos muchos! (MACCHETI, [1869] 1886). 

 

A diversidade cultural observada por cronistas, viajantes e antropólogos 

apresentados na introdução, está associada, do ponto de vista arqueológico, a uma história 

de longa duração dos povos indígenas na região. Diversos autores compreendem que a 

região do alto rio Madeira está ocupada há milênios por grupos humanos (MILLER, 1987a, 

1987b; NEVES, 2012; ALMEIDA, 2013; PESSOA; COSTA, 2014; ZUSE, 2014; MONGELÓ, 

2015). 

Entende-se que essa ocupação teria se iniciado na transição do Pleistoceno para o 

Holoceno, com populações pré-ceramistas. A arqueologia em Rondônia tem interpretado 

que essa é uma das poucas regiões amazônicas com evidências de ocupação indígena 

contínua, inclusive no Holoceno médio, período marcado por hiatos arqueológicos em outras 

áreas na Amazônia (NEVES, 2006, 2012). 

 

3.1 Ocupações pré-ceramistas 

 

Essas ocupações identificadas no alto Madeira foram associadas arqueologicamente 

a complexos e fases11 definidas pelo pesquisador Eurico Theófilo Miller. São os Complexos 

Periquitos e Girau e as Fases Itapipoca, Pacatuba e Massangana (MILLER, 1987a, 1992a, 

1992b). 

O Complexo Periquitos foi observado nos sítios RO-GM-12: Periquitos e RO-PV-107: 

Cai n’Água, ambos localizados no município de Porto Velho, sendo o primeiro na zona rural 

e o último na zona urbana. No sítio Periquitos, foram encontradas evidências materiais, 

supostamente muito antigas, de grupos caçadores-coletores (e possivelmente também 

pescadores). Os artefatos foram descritos como lascas e seixos pequenos, em quartzito, os 

quais não foram retocados. Miller (1987a, p. 63) registrou a coleta de “um biface lítico 

lanceolado com 7.2 x 2.6 x 1.2 cm em matéria prima extremamente alterada”, e lascada pela 

técnica de percussão. No sítio Cai n’Água, implantado abaixo de um paleocanal datado de 

                                                           
11  Complexo é um termo relativo a conjuntos líticos e cerâmicos cuja tecnologia e estilo são 
recorrentes em uma temporalidade e espaço restritos. Fase se refere a conjuntos líticos e cerâmicos 
encontrados em um ou mais sítios arqueológicos que mantém relação temporal e espacial 
(BARRETO; LIMA; BETANCOURT, 2016). 
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11940 AP, registrou-se a localização de remanescentes ósseos humanos12, compostos por 

crânios e fragmentos de mandíbulas. 

O Complexo Periquitos não apresenta datações absolutas, mas estimou-se em 

12000-13000 anos AP as ocupações ditas paleoíndias associadas a esse complexo 

arqueológico (MILLER, 1987a, 1992b). 

O complexo Girau foi identificado em 6 sítios, nas cachoeiras Girau, Pederneiras, 

Paredão, Periquitos, Ribeirão, e no sítio Teotônio. Os artefatos que o caracterizam são 

“lascas, percutores, núcleos e possíveis raspadores em quartzo, sílex e rochas graníticas 

alteradas” (MILLER, 1992b, p. 222). Os grupos humanos que produziram esses 

instrumentos teriam vivido durante o Holoceno Médio, entre 9000 e 6000 anos AP, não 

havendo datações absolutas para as ocupações relacionadas a esse complexo (MILLER, 

1987b). 

Ambos os complexos, entretanto, apresentam problemas que implicam na sua 

contextualização e datação, pois são evidências materiais obtidas de atividades 

mineradoras (MILLER, 1987b, 1992b). 

A fase Itapipoca, cuja cronologia é 8320 ± 100 AP e 6970 ± 60 AP, para o sítio RO-

PV-48, no rio Jamari, tem como artefatos raspadores, percutores, lascas e núcleos 

esgotados, feitos em basalto, calcedônia, quartzo e rochas cristalinas. 

A fase Pacatuba, no mesmo rio, datada de 6090 ± 130 AP a 5210 ± 70 AP, está 

representada por lascas, microlascas, raspadores pequenos, percutores e núcleos. As 

matérias-primas escolhidas foram o quartzo, pouca calcedônia, rochas cristalinas e basalto. 

A fase Massangana, também no rio Jamari e com datações de 4780 ± 90 AP a 2640 

± 60 AP; possui como registros arqueológicos a terra preta e artefatos líticos como 

microlascas, lascas, raros raspadores pequenos, bigornas, pilões, mãos-de-pilão toscas, 

moedores, corantes em hematita, além de pequenas e raras lâminas de machado, 

elaboradas pelas técnicas de picoteamento, lascamento e com acabamento grosseiro 

(MILLER, 1992a). 

Essa fase está associada à ocupação de grupos caçadores-coletores com as terras 

pretas mais antigas na Amazônia, e ela não se restringe ao rio Jamari, sendo identificada 

em sítios arqueológicos no rio Madeira como o Garbin, onde foi obtida uma datação de 7740 

± 50 AP (ROMANO, 2016). Segundo as pesquisas, o sedimento escuro dessa fase estaria 

associado ao possível início do processo de sedentarização indígena na Amazônia, com a 

domesticação de plantas como a mandioca (Manihot esculenta), pupunha (Bactis gasipaes), 

abóbora (Curcubita sp.), feijão (Phaseolus sp.), além de frutos como pequiá (Caryocar sp.) e 

goiaba (Psidium sp). (NEVES, 2006, 2012; WATLING et al., 2018). Os sítios Teotônio e Ilha 

                                                           
12 Veja as imagens desses remanescentes ósseos no quinto capítulo. 
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de Santo Antônio também apresentaram evidências de ocupações pretéritas mais antigas. O 

primeiro apresentou datas de 3170 ± 30 AP e 6495 a 6400 AP e no último, obteve-se a 

datação de 7760 ± 50 AP. (ALMEIDA, 2013; MONGELÓ, 2015; PESSOA, 2015)13 14. 

 

3.2 Ocupações ceramistas 

 

Os grupos produtores de cerâmica por sua vez, ocuparam o alto rio Madeira desde 

pelo menos o primeiro milênio a.C. Foram identificados ao menos seis conjuntos cerâmicos, 

entendidos como seis estilos tecnológicos distintos (MILLER, 1987b, 1992a; ALMEIDA, 

2013; ZUSE, 2014, 2016, KATER, 2018). Esses conjuntos são atribuídos a povos indígenas 

de tradições culturais diversas. 

A tecnologia cerâmica mais antiga no rio Madeira é a Saladóide/Pocó-Açutuba. Esse 

conjunto caracteriza-se por grande variabilidade plástica (incisões, escovado, acanalado, 

ungulado, exciso, modelados, apliques zoomorfos, ponteados e inciso-ponteados) e 

morfológica (vasilhas com pescoço, vasilhas rasas, vasilhas com flanges labiais, mesiais e 

assadores) (ZUSE, 2014, 2016). 

Na Amazônia, essa tecnologia cerâmica está associada aos complexos Açutuba, 

Itacoatiara (Amazônia Central), Amanã (rio Solimões), Pocó (nos rios Trombetas e 

Nhamundá – limite entre os estados do Amazonas e Pará), e Saladero (rio Orinoco, 

Venezuela) A cerâmica Saladóide teve sua origem na planície aluvial do baixo rio Orinoco, 

onde foi datada em pelo menos 3000 anos AP. Com grande dispersão espacial, essa 

tecnologia foi associada a povos indígenas de matriz cultural Arawak (HILBERT, 1955; 

LATHRAP, 1975; BARRETO; LIMA; BETANCOURT, 2016). 

No rio Madeira, essas cerâmicas foram identificadas nos sítios Garbin, Veneza, Boa 

Vista, Vista Alegre, Foz do Jatuarana, Santa Paula, Teotônio, e Ilha Dionísio, onde foi 

escavada nos níveis estratigráficos mais profundos. Relativamente à datação, elas 

apresentaram: 14C 2851 ± 28 AP e 1811 ± 34 AP (sítio Ilha Dionísio) (COSTA, 2016), 2780 

± 30 AP (sítio Foz do Jatuarana) 2080 ± 30 AP (sítio Vista Alegre), 2010 ± 30 AP (sítio Boa 

Vista), 1710 ± 40 AP (Garbin) (ZUSE, 2014; ROMANO, 2016). 

Em torno de 1800 anos AP, oleiras de certos grupos no alto rio Madeira produziram 

uma cerâmica distinta da cerâmica Saladóide/Pocó-Açutuba. Os dados sobre essa cerâmica 

                                                           
13 As duas datações relativas ao sítio Teotônio, conforme Mongeló (2015, p. 109) “correspondem, 
respectivamente, ao topo e à base da ocupação Massangana”. Segundo o arqueólogo mencionado, 
as ocupações humanas pré-ceramistas no sítio Teotônio são representativas do complexo Girau e 
fase Massangana; o primeiro, em solo laterítico e a segunda em terra preta. 
14  Deve-se ressaltar que a datação obtida na Ilha de Santo Antônio proveio de uma madeira 
carbonizada, associada à ocupação pré-cerâmica da Ilha, sem a presença de terra preta. 
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são poucos, razão pela qual ela ainda não pode ser relacionada a outros conjuntos 

conhecidos na Amazônia (ZUSE, 2014). 

Suas vasilhas têm as superfícies polidas ou com alisamento fino e receberam nas 

partes superiores tratamentos plásticos incisos, modelados (abstratos) e ponteados. Por 

outro lado, não apresentam engobo ou pinturas. As incisões são mais largas que as das 

cerâmicas Saladóide/Pocó-Açutuba e foram feitas na pasta ainda úmida, e formam linhas 

circulares e horizontais. As vasilhas apresentam bordas diretas inclinadas externamente e 

algumas delas possuem flanges labiais (ZUSE, 2014). 

Essa ocupação foi identificada em quatro sítios arqueológicos: Morro dos Macacos I, 

Vista Alegre, Foz do Jatuarana e Teotônio, sendo que no primeiro foram escavadas e 

posteriormente remontadas parcialmente três vasilhas. Quanto às datações, foram obtidas: 

1890 ± 30 AP (sítio Foz do Jatuarana) e 1810 ± 40 AP (sítio Morro dos Macacos I). Não há 

datação para essa ocupação no sítio Vista Alegre, a qual se postula ser contemporânea à 

de Morro dos Macacos I e Foz do Jatuarana. A cerâmica encontrada no sítio Morro dos 

Macacos II, datada em 1940 ± 30 AP, não foi analisada, mas as pesquisas sugerem que a 

cerâmica desse último sítio possa pertencer à tecnologia cerâmica em questão (ZUSE, 

2014). Por fim, os fragmentos encontrados no sítio Teotônio não apresentam datação 

(KATER, 2018). 

O conjunto em questão ainda não foi rotulado, em termos de fases e tradições. No 

entanto, fica cada vez mais claro que se trata de um conjunto diferente dos demais e, 

provavelmente teve origem local. Esse material foi encontrado em uma área conhecida 

historicamente como Sirga do Macaco e posteriormente como Macacos ou Morro dos 

Macacos (BRAUN, 1784; SERRA, 1790; MACHETTI, 1869; KELLER, 1870, 1874; 

FONSECA, 1880; CHURCH, 1912). Nesse sentido, poderá ser interessante denominar essa 

cerâmica de Morro dos Macacos (ZUSE, 2018 – comunicação pessoal). 

A seguir, datações em torno de 1550 ±30 AP são as mais antigas, no alto rio 

Madeira, para a ocorrência da cerâmica conhecida como Barrancóide, atribuída a índios de 

ethos Arawak. Essa cerâmica apresenta, ao que tudo indica, a maior variação tanto dentro 

da mesma tradição quanto entre os seis conjuntos tecnológicos identificados no alto Madeira 

(ZUSE, 2014). 

A cerâmica Barrancóide identificada na região é composta por vasilhas de paredes 

finas, mas com bases anelares e em pedestal mais espessas, o que também foi observado 

nos assadores. Nesse conjunto, as superfícies apresentam alisamento fino, polimento e 

brunidura, com incisões, modelados, apliques em forma de esfera ponteada ou zoomorfa, 

lábios por vezes modelados. Raras são as pinturas, ao contrário do engobo vermelho e da 

barbotina, mais comuns. Foram identificadas asas e alças, além de fragmentos reciclados 
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para possível reutilização como adornos ou fusos. Outros materiais característicos são as 

bolotas de argila, além de adornos e lâminas de machado polidas (ZUSE, 2014). 

Conjuntos cerâmicos Barrancóides foram escavados em diversas áreas na 

Amazônia, como Barrancas (rio Orinoco), Caiambé (rio Solimões), Mabaruna (Guiana), 

Manacapuru, Paredão, Silves (Amazônia Central), Mangueiras (Ilha de Marajó) e Wonotobo 

(Suriname) (BARRETO; LIMA; BETANCOURT, 2016). As mais antigas datações da 

cerâmica Barrancóide foram feitas no Orinoco, e correspondem a 2800 anos AP (HOWARD, 

1947; LATHRAP, 1975). 

Nos sítios Ilha de Santo Antônio, Santa Paula e Brejo, a presença dessa cerâmica se 

faz nos níveis intermediários. Cerâmicas semelhantes à Barrancóide foram encontradas 

também nos sítios Ilha de São Francisco, Ilhas das Cobras e Ilha do Japó, nos níveis mais 

profundos. Todavia, há a necessidade de se estudar mais as cerâmicas desses últimos 

sítios, apesar de suas características apontarem para possível associação à tradição 

Barrancóide (ZUSE, 2014). 

Quanto às datações, temos 1.550 ±30 AP, 1.530 ± 30 AP e 1.520 ± 40 AP (Santa 

Paula). No sítio Brejo, as datações são C14 1390 ± 40 AP, 1.160 ± 40 AP, 1.120 ± 40 AP, 

1.040 ± 60 AP, 1.040 ± 40 AP, 940±30 AP, 890 ± 40 AP e 760 ± 40 AP. Para o sítio Ilha de 

Santo Antônio, obteve-se a datação 990 ± 40 AP. Portanto, os indígenas portadores da 

tradição Barrancóide ocuparam a região das cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio 

durante um intervalo de, ao menos, 500 anos, entre os séculos VI e XI d. C (ZUSE, 2014). 

O quarto conjunto tecnológico cerâmico identificado no alto rio Madeira foi 

denominado “cerâmicas das ocupações indígenas mais recentes nos sítios a montante” 

(ZUSE, 2014, 2016), mais conhecido, nos corredores da arqueologia regional, como 

cerâmica Dionísio, por ter sido identificado primeiramente no sítio Ilha Dionísio, localizado 

em frente à foz do rio Jaci Paraná. 

A cerâmica Dionísio é composta por vasilhas manufaturadas com pasta contendo 

cauixi e minerais. A técnica de confecção foi a do acordelamento. As vasilhas apresentam 

bordas espessas, lineares e expandidas, e sofreram queima oxidante em sua maioria, sendo 

algumas com queima reduzida. Quanto ao tratamento de superfície, as vasilhas em geral 

foram bem alisadas. Em relação à decoração, as vasilhas receberam engobo vermelho, 

porém, duas apresentaram pintura vermelha e branca, e vermelha, branca e preta, aplicadas 

sobre engobo. Muitas das vasilhas apresentavam fuligem, indicando seu uso inicial em 

atividades domésticas. Foram identificadas também as bolotas de argila. Uma singularidade 

dessa tecnologia cerâmica é a presença de trempes (suportes) cerâmicas (ZUSE, 2014, 

2016; COSTA, 2016). 

Identificado nos sítios Ilha São Francisco, Ilha das Cobras, Ilha do Japó e Ilha 

Dionísio, e, possivelmente, no Teotônio, esse conjunto foi escavado em contextos 
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interessantes para este trabalho, pois, muito provavelmente alguns são funerários (ZUSE, 

2014). Angislaine Costa, em sua dissertação, identificou dois “Setores Funerários” no sítio 

Ilha Dionísio, os quais a pesquisadora acredita serem “demarcadores da aldeia” (COSTA, 

2016, p.177). Esse conjunto não recebeu atribuição. Ao que tudo indica, trata-se de um 

fenômeno local e regional. Nesse sentido, a cerâmica Dionísio pode estar associada a 

grupos de língua Pano ou a outros grupos conhecidos na área, como os Txapakúra. 

No tocante à cronologia, para as cerâmicas Dionísio, escavadas no sítio Ilha Dionísio 

foi datado o Setor Funerário Sul: C14 1001 ± 30 AP e 780 ± 30 AP, e o Setor Funerário 

Norte: 1005 ± 26 AP e 882 ± 25 AP. Para a área de ocupação, foram obtidas as datações 

930 ± 30 AP e 924 ± 29 AP (COSTA, 2016). 

O quinto conjunto é representativo da Tradição Polícroma da Amazônia (TPA), cujos 

portadores ocuparam o alto rio Madeira a partir do século VIII d. C., até pelo menos o século 

XV d.C., com possíveis contextos associados a essa tradição no século XVII. Na região 

estudada, a TPA possui uma subtradição, a Jatuarana, caracterizada por vasilhas de 

variadas formas compostas. Geralmente esses vasilhames possuem ângulos nas paredes, 

flanges labiais, além de ampla decoração incisa, acanalada e são polícromos, com engobo 

branco, sobre o qual são aplicadas pinturas preta e branca, e também vermelha e branca, 

em desenhos geométricos (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014, 2016; PESSOA, 2015; ALMEIDA; 

MORAES, 2016; VASSOLER, 2016). 

A TPA apresenta grande dispersão espacial, sobretudo na porção ocidental da 

Amazônia. As cerâmicas típicas dessa tradição 15  estão classificadas em diversas 

subtradições: Aristé recente (Amapá), Apuaú, Cupuru, Guarita e Miracanguera (Amazônia 

Central), Borba (baixo rio Madeira), Marmelos (médio rio Madeira), Tefé (região de Tefé), 

Manauacá (alto rio Negro), Santa Luzia (alto rio Solimões), Nofurei (rio Caquetá, Colômbia), 

Zebu (região de Leticia, Colômbia), Napo (rio Napo, Equador) e Caimito (alto Amazonas e 

Ucayali, entre Iquitos e Pucalpa, Peru) (HOWARD, 1947; NEVES, 2012; BARRETO, LIMA, 

BETANCOURT, 2016). 

A cerâmica Polícroma16 tem sido associada ao Tupi (BROCHADO, 1989). Estudos 

linguísticos sugerem que as línguas Tupi tiveram seu centro de origem na região de 

Rondônia (RODRIGUES, 1964). Todavia, as datações mais recuadas para a TPA, e 

disponíveis para o alto Madeira são poucas e questionáveis. Ademais, datas mais antigas 

                                                           
15 Tradição é a nomenclatura utilizada para se referir a conjuntos tecnológicos e estilísticos, tanto 
líticos quanto cerâmicos, caracterizados por grande dispersão espacial e persistência temporal 
(BARRETO; LIMA; BETANCOURT, 2016). 
16  É necessário salientar que, na Amazônia, existem ao menos quatro conjuntos cerâmicos que 
apresentam vasilhas cujas superfícies são pintadas com policromia. São as cerâmicas Saladóide, 
Marajorara, da Tradição Polícroma da Amazônia e Aristé. Nesta monografia, sempre que forem 
apresentadas as palavras “Polícroma” ou “Polícromo”, deverá ser entendido que se trata de 
cerâmicas associadas à Tradição Polícroma da Amazônia. 
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para a cerâmica em questão estão nos rios Solimões e Negro (BELLETTI, 2016). Sendo 

assim, ainda não se chegou a um consenso acerca da relação entre cerâmica Polícroma e 

matriz cultural Tupi (NOELLI, 1996; HECKENBERGER; NEVES; PETERSEN, 1998). 

Os sítios arqueológicos com cerâmica Polícroma frequentemente apresentam 

enterramentos secundários em urnas antropomorfas confeccionadas para essa finalidade 

(NEVES, 2012; ALMEIDA, 2013; BELLETTI, 2015, 2016; BARRETO; OLIVEIRA, 2016). De 

acordo com Beletti (2016, p. 359), “a presença de urnas funerárias antropomorfas é um dos 

elementos definidores” dessa tradição arqueológica e “são encontradas em grande 

quantidade e diversidade nos pontos de dispersão”. No rio Madeira, urnas ligadas à TPA 

foram escavadas na maioria dos sítios uni/multicomponenciais em que esse conjunto 

cerâmico foi identificado (MOUTINHO; ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2010; ALMEIDA, 2013; 

ZUSE, 2014; VASSOLER, 2016). 

A cerâmica Polícroma, subtradição Jatuarana, 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, Bom Futuro, dentre outros. Em referência à cronologia da subtradição 

Jatuarana no alto Madeira, as ocupações estão situadas em um intervalo de pelo menos 

800 anos: 1250 ± 30 AP (sítio Teotônio); 980 ±40 AP a 620 ±40 AP (sítio Associação 

Calderita); 620 ± 60 AP a 540 ± 40 AP (sítio Itapirema); 500 ± 30 AP (São Domingos); 490 ± 

50 AP (sítio Novo Engenho Velho) e 370 ± 40 AP (sítio Campelo) (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 

2014; PESSOA, 2015). 

O sexto conjunto tecnológico cerâmico é o da Tradição Jamari. Essa tradição, 

subdividida em 4 fases (Urucuri, Jamari, Cupuí e Matapi), está implantada ao longo da bacia 

do rio Jamari, tendo sido identificada em 95 sítios (MILLER, 1992a; ALMEIDA, 2013). 

A cerâmica Jamari foi feita pela técnica de acordelamento de pasta temperada com 

caraipé e areia, raramente com cauixi. As vasilhas possuem formas de tigelas rasas a 

profundas, vasos hemisféricos e globulares e raras vasilhas geminadas. Foi aplicado 

engobo vermelho (ocasionalmente amarelo) na superfície dessas vasilhas, que são bem 

alisadas. É possível que a cerâmica Jamari possua origem local, uma vez que não foi 

associada a quaisquer conjuntos cerâmicos tecnológicos identificados na Amazônia. 

Quanto às datações, esse conjunto tecnológico está cronologicamente estabelecido 

entre os séculos VII a.C. e XVIII d.C, com as seguintes datações absolutas: fase Urucuri, 

C14 2500 ±90 AP. a 2230 ±90 AP; fase Jamari 2130 ±140 AP. a 470 ±70 AP; fase Cupuí 

1350 ±60 AP e fase Matapi 420 AP. a 230 ±80 AP (MILLER, 1992a). 

Trabalhos recentes observaram a presença de cerâmica Jamari próxima à margem 

direita do rio Madeira; trata-se do sítio Jacarezinho, datado em 980 ±40 AP, 860 ±40 AP e 

660 ±40 AP (ALMEIDA, 2013). Escavações recentes no sítio Teotônio trouxeram à luz 
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fragmentos cerâmicos dessa tradição (MONGELÓ, 2015). Com esse dado, a dispersão 

espacial desse conjunto cerâmico se amplia para além da bacia do rio Jamari. No sítio 

Teotônio, a cerâmica Jamari foi datada em 1170 ± 85 AP e 1036 ± 105 anos AP (KATER, 

2018). 

Outros registros de grupos ceramistas foram reportados no trecho à montante do alto 

rio Madeira. São as cerâmicas das fases Ribeirão, Pederneiras, Jaci-Paraná, Curuquetê, 

além da cerâmica da Serra da Muralha (MILLER, 1987b, 1992b). 

A fase Ribeirão foi identificada em dois sítios localizados na cachoeira homônima. O 

conjunto cerâmico é composto por vasilhas simples e simétricas, tigelas rasas e vasos 

globulares com fundo arredondado, todas com bordas introvertidas e extrovertidas. A pasta 

dessa cerâmica contém areia grossa, fina e mica como antiplásticos, e a superfície da 

cerâmica é bem alisada. 

Para a fase Pederneiras, 4 sítios apresentaram cerâmica de formas “simples”, tigelas 

rasas, vasilhas com gargalo, globulares e carenadas, com caraipé como antiplástico e com 

incisões e ponteados decorando a superfície em poucos dos fragmentos analisados. 

A fase Jaci-Paraná, identificada na região homônima, é composta por vasilhas cuja 

pasta contém areia e caraipé como antiplásticos; as formas são simples e com ausência de 

decoração. 

Dois sítios localizados nas cachoeiras de Pederneiras e Três Irmãos continham 

cerâmica da fase Curuquetê, cuja temporalidade foi associada ao período colonial ou 

posterior. O conjunto é composto por vasilhas pequenas e médias, em forma de tigelas ou 

globulares, com grande abertura de boca. A pasta é temperada com areia fina e grossa. 

No sítio Serra da Muralha apareceram apenas poucos fragmentos cerâmicos, os 

quais foram datados em 1290 ± 60 anos AP (MILLER, 1987b, 1992b). 

À exceção dos fragmentos da Serra da Muralha, todas as demais cerâmicas 

apontadas nesse parágrafo ainda não possuem datação (ALMEIDA, 2013). 

Convém registrar a cerâmica do sítio arqueológico Donza, localizado à jusante de 

Porto Velho, às margens do rio Madeira. O conjunto cerâmico desse sítio é formado por 

vasilhas globulares, grandes, pequenas e assadores. A pasta contém caraipé como 

antiplástico. As vasilhas possuem bases biplanas e anelares. Quanto à decoração, algumas 

possuem engobo vermelho, outras possuem incisões formando linhas paralelas e/ou 

geométricas próximas à borda. A maioria das vasilhas, porém, não possui decoração, 

embora todas sejam bem alisadas. Essa cerâmica ainda está em fase de análise. Dessa 

forma, é necessário assinalar que os dados são preliminares e ainda não há datação para 

esse conjunto (DARQ, 2017). 

Alguns desses grupos indígenas mantiveram-se na região pelo menos até o século 

XVIII, como os portadores das cerâmicas Polícroma e Jamari. Deve-se destacar que, a todo 
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o momento, apenas elenquei tecnologias cerâmicas e suas atribuições a povos de matrizes 

culturais variadas. Nenhuma menção a denominações étnicas de grupos indígenas. Nos 

próximos parágrafos, o quadro se inverte: há uma série de designações étnicas, mas ainda 

não é possível associá-las definitivamente a qualquer tradição ceramista. 

 

3.3. Contexto histórico e etnográfico 

 

A partir do período colonial, e até o período republicano brasileiro, conquistadores, 

exploradores, militares, viajantes, religiosos, comerciantes, naturalistas e antropólogos 

contataram diversos grupos indígenas em toda a extensão do rio Madeira, destacando a 

diversidade cultural e a densidade demográfica regional. Em linhas gerais, à medida que 

avançam os anos, os relatos, a princípio escassos, tornam-se mais frequentes. A despeito 

disso, como alguns autores reconhecem, muitas fontes apresentam-se fragmentárias, com 

informações ora pontuais, ora mais detalhadas (MENÉNDEZ, 1992; RAMIREZ, 2010; 

PESSOA; COSTA, 2014). 

Esses autores enfatizam que os relatos históricos acerca dos povos indígenas que 

habitavam todo o curso do rio Madeira começaram a ser escritos no início da colonização 

ibérica. Assim, no século XVI, publicaram-se a Crônica de Gaspar de Carvajal (1541) e a 

Relação de Juan Álvarez Maldonado (1567), exploradores espanhóis que estiveram, 

respectivamente, na foz e nas cabeceiras do Madeira. 

Na década de 1630, coletivos indígenas Tupinambá, migrando desde Pernambuco, 

chegaram às cabeceiras do rio Madeira. Ali, encontrando-se com colonizadores espanhóis, 

entraram em conflito e desceram o rio, até se estabelecerem na ilha de Tupinambaranas, já 

na foz, onde foram contatados por Pedro Teixeira, em 1637 e por Cristóbal de Acuña em 

1641 (FERNANDES, 1948; HEMMING, 2007). 

Os Tupinambá fugiam da escravidão portuguesa, e sua migração foi descrita pelo 

religioso João Felippe Betendorf: 

 

vinte e oito leguas da boca do rio da Madeira, está uma formosa ilha de 
sessenta leguas de largo e consequentemente mais de cem de circuito, 
povoada antigamente de Tapinambás [sic], mui valentes descendentes dos 
que da conquista do Brazil e terras de Pernambuco sahiram fugindo do rigor 
dos Portuguezes, e foram bastantes que despovoaram oitenta e quatro 
aldeias, não deixando creatura viva, chegaram alguns delles a encontrar-se 
com os castelhanos do Peru em as cabeceiras do rio da Madeira, com os 
quaes estiveram algum tempo, e porque um hespanhol açoitou um [índio] 
por lhe ter morto uma vacca, se assentaram todos pela correntezas 
primeiras do rio da Madeira; vieram dar nessa ilha [Tupinambaranas] que 
habitavam ainda quando os Portuguezes vieram de volta de Quito no anno 
de 1639 [sic] (BETENDORF, [1698] 1910, p.56-57). 
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Em 1649, Antônio Raposo Tavares navegou o rio Madeira em todo o seu curso. Sua 

expedição foi narrada numa carta, escrita pelo padre Antônio Vieira em 1653 (CORTESÃO, 

2012). Em 1662, Maurício de Heriarte esteve no baixo rio Madeira, cujas margens eram 

habitadas por povos indígenas de várias etnias. Heriarte registrou que o rio estava “mui 

povoado de Indios barbaros de diferentes nações” ([1662] 1874, p. 42-43). Ainda no século 

XVII, os religiosos Samuel Fritz ([1691] 1917) e o já citado Betendorf mencionaram os 

grupos indígenas na região. O último citou para o rio Madeira a populosa nação dos 

Irurizes17. Pertenciam a essa nação os grupos Iruri, Onikoré, Aripuanã, Paraparixânas e 

Torerizes, habitando extensa área ao longo do rio Madeira, tanto nas ilhas quanto na 

margem direita (BETENDORF, [1698] 1910; MENÉNDEZ, 1992). 

Para o século XVIII, as fontes são mais numerosas; nesse sentido, os povos 

indígenas contatados/citados nas fontes também são em maior número. Naquele século, a 

fonte mais antiga data de 1714. Trata-se da carta escrita pelo jesuíta Bartolomeu Rodrigues, 

a qual enumera os grupos Iruri, Aripuanã, Anhangatiinga, Terari, Unicoré, Mura, Muca, 

Aruaxi, Jaraguari, Torá, Torarize, Arara, Maní, Curupu, Pureru, Jaguaretu, Abacaxi 

(Chichirinins), Pama, Camateri, Guaraju e Matiri, como habitantes da margem direita do rio 

Madeira. Na margem oposta estavam assentados os Oanta, Guajari, Purupurú, Capaná, 

Guarace e Jãoens. Os Cajaripunás [Caripuna] e os Pama, por sua vez, ocupavam ambas as 

margens no trecho encachoeirado (LEITE, 1943). 

Em 1722-23, a expedição de Francisco de Melo Palheta navegou o rio Madeira e 

relacionou os grupos indígenas que o ocupavam. O alto curso era ocupado pelos Iaguerites, 

Caripuna, Pama e Matiri. O relato de Palheta posicionou os primeiros na cachoeira do 

Teotônio: “... fomos à cachoeira dos Iaguerites, aonde chegávamos véspera de S. João e 

nela vimos sem encarecimento uma figura do Inferno” (ABREU, 1975, p. 116). 

Possivelmente, os Iaguerites fossem os Jaguaretu contatados por Rodrigues em 1714. 

Em 1749, José Gonçalves da Fonseca subiu o rio Madeira desde sua foz. O referido 

cronista mencionou os índios Ferreirús, os quais ocupavam o rio Abunã, um afluente da 

margem esquerda do rio Madeira. “Ha noticia de que nesse rio habita huma nação de gentio 

chamado Ferreirús, gente pacifica, (...)” (FONSECA, [1749] 1826, p. 65). 

A partir da segunda metade do século XVIII, várias denominações indígenas 

deixaram de ser registradas nas fontes históricas. Por outro lado, a partir dessa época, os 

Pama e os Caripuna passam a ser citados com mais constância (NORONHA, [1768] 1862; 

BRAUN, 1784; SERRA, [1790] 1857). No século seguinte, esses dois grupos continuariam 

referenciados por exploradores e etnógrafos. Ambos ocupavam a região compreendida 

                                                           
17 O naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, em fins do século XVIII, registrou que no passado o rio 
Madeira era denominado rio dos Iruris (FERREIRA, 2007). Por outro lado, segundo Betendorf, o 
mesmo rio tinha o nome Cuyari: “os naturaes o chamam Cuyari” ([1698] 1910, p.56). 
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pelas cachoeiras pelas cachoeiras de Três Irmãos18 e Girau, e a foz dos rios Mutumparaná e 

Jaci Paraná. 

Juntamente com os Matiri, os Pama e os Caripuna consideravam-se mutuamente 

cunhamenas, ou seja, “parentes próximos”, com “alianças feitas por casamentos”. Nesse 

sentido, Pessoa e Costa (2014), consideram que os Pama, Caripuna e Matiri possuíam 

afinidades linguísticas e culturais. As palavras dos autores a esse respeito são as seguintes: 

“podem corresponder a grupos locais falando uma língua em comum e que integraram uma 

rede unida por casamentos que engloba o baixo curso do rio Mamoré e quase todo o trecho 

encachoeirado do alto rio Madeira” (PESSOA; COSTA, 2014, p. 119). 

Finalmente, enfatizo que a foz do rio Jamari era a fronteira dos Mura, 

constantemente citados nos relatos do século XVIII como índios “hostis”, que conflitavam 

principalmente com os colonizadores, mas que também chegaram a guerrear contra os 

Pama19. 

As fontes do século XIX continuam a mencionar algumas das sociedades indígenas 

acima listadas. Na região do alto rio Madeira, ainda habitavam os Pama e os Caripuna 

(figura 7). Na segunda metade do século XIX, esses foram bastante contatados e 

mencionados por viajantes, como José Agustín Palacios, em 1846, por políticos, como 

Herculano Ferreira Penna, em 1853, e religiosos, como Frei Jesualdo Maccheti, em 1873 

(PENNA, 1853; PALACIOS, 1893; HUGO, 1959). 

Entretanto, para os anos 1800, torna-se perceptível a progressiva diminuição de 

grupos contatados. Isso se deve às funestas consequências de séculos de colonização de 

origem europeia, marcados por guerras, escravidão, etnocídios e doenças. Franz Keller 

registrou a diminuição populacional dos Caripuna, cuja causa foi o contato com os 

colonizadores, que transmitiam doenças e provocavam conflitos: 

 

algunos navegantes antíguos del [rio] Madera nos aseguran que durante los 
últimos 15 a 18 años los Caripuna han disminuido considerablemente, sin 
que se sepa si ello es debido a las enfermedades o porque se hayan 
internado huyendo del contacto de los blancos, tantas veces funesto para 
ellos. 
El número de individuos de cada tribu o familia que encontramos, tanto a la 
subida como a la bajada, no pasaba de 50 (KELLER, 1870, p. 10). 

 

                                                           
18 No século XVIII, Palheta registrou que a cachoeira do Girau era conhecida como “dos Apama” 
(ABREU, 1975, p. 117). 
19 Apesar de a foz do rio Jamari ser a fronteira dos Mura, por vezes esses índios a rompiam, pois 
realizavam incursões às cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio, onde entravam em combate com 
outros grupos indígenas e atacavam a missão religiosa e a vila instaladas naquele lugar (AMOROSO, 
1992; PESSOA; COSTA, 2014). 
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Figura 7 - Localização dos grupos Pama (margem esquerda) e Caripuna (margem direita), no alto rio 
Madeira, entre as cachoeiras Caldeirão do Inferno e Girau (modificado). Fonte: Carte du cours du rio 
Madeira despuis son embouchure jusqu’au rio Mamoré. Francis de Castelnau, 1853. 
 

Além disso, com os estudos para a viabilidade da construção de uma linha férrea, e 

logo depois, as primeiras tentativas de construção da ferrovia Madeira-Mamoré, na década 

de 1870, não apenas se intensificou o contato com os Caripuna, Pama e outros povos, 

como também se acentuou a diminuição populacional indígena no alto Madeira (KELLER, 

1874, PINKAS, 1883, PALACIOS, 1893). 

Para aquele século, é necessário assinalar a referência a indígenas denominados 

Acanga-Piranga. Também conhecidos como Cabeças-vermelhas, foram mencionados 

primeiro pelo engenheiro Júlio Pinkas, membro da comissão de estudos da ferrovia Madeira-

Mamoré (Comissão Morsing), durante os anos 1880. Ele localizou esses índios como 

habitantes das cabeceiras do rio Jamari, e da área compreendida entre elas e o rio Jaci-

Paraná, e das proximidades da vila de Santo Antônio. 

O primeiro contato entre esses indígenas e os trabalhadores da ferrovia ocorreu em 

1878, ocasião em que os Acanga-Piranga supostamente “mataram para roubar a tres 

cearenses e um americano que se achavam isolados no matto visinho a Santo Antonio” 

(PINKAS, 1887, p. 299). Posteriormente, foram mencionados pelo capitão Manoel Theophilo 

da Costa Pinheiro, em 1909, vivendo no alto curso do rio Jaci Paraná. Tal como Pinkas, 

Pinheiro dá destaque apenas aos ataques indígenas, baseando-se na dicotomia 

evolucionista da selvageria/barbárie contra a civilização (PINKAS, 1883, 1887; PINHEIRO 

[1910] 1949). 
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Os seringueiros da região do Jaci Paraná forneceram informações divergentes, sobre 

quem poderiam ser esses índios20, restando ser difícil associar os Acanga-Piranga a algum 

grupo indígena de hoje. Nesse sentido, Mauro Leonel ratifica esse problema, ao afirmar que 

essa designação étnica pode ser genérica: 

 

...pode tratar-se de mais um genérico, ou referente até mesmo a grupos 
cavaíbas-parintintins migrando na direção em que mais tarde se 
encontrariam os uruéus-au-aus. Mas tão vagas referências não levam muito 
longe, ou, pelo menos, não servem de suporte a conclusões que se querem 
mais rigorosas. A referência geográfica de Pinkas [...], “acangas-pirangas, 
que habitam entre o Jamari e o Jaci-Paraná”, poderia servir também aos 
hoje conhecidos caritianas, de língua tupi-ariqueme, [...], contatados no rio 
Candeias e transportados pela Funai para o rio das Garças, onde se 
encontram, ao norte de Rondônia. Também aos orouaris [sic] e cavaívas-
uruéus-au-aus encontrados no Mutumparaná, Laranjinhas, Jaciparaná, 
Formoso, Capivari, considerados neste trabalho a partir dos documentos do 
SPI. O mais provável é que vários destes grupos enfrentaram-se, no final do 
século passado, com seringalistas e a EFMM. E acangas-pirangas fosse 
mais um termo genérico, relativo ao outro, desconhecido, perigoso e 
escondido na floresta. O rio que conserva a denominação Canga-Piranga 
está nas proximidades da AI Uruéu-au-au, mas não se pode saber mais 
sobre esta denominação (LEONEL, 1995, p. 41). 
 

No século XX, durante a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, continua constante 

as menções ao grupo Caripuna até por volta de 1930. Os atuais Karipuna - contatados pelo 

Serviço de Proteção aos Índios (SPI e hoje FUNAI) nos anos 1940 - nada têm a ver com os 

primeiros, que viviam no trecho encachoeirado do Madeira. Os de hoje são tupi-kawahíb 

(LEONEL, 1995; RAMIREZ, 2010). 

Em 1909, Cândido Rondon, à frente da Comissão de Linhas Telegráficas, fez um dos 

primeiros registros textuais dos Karitiana, povo falante da língua homônima, única 

representante sobrevivente da família linguística Arikém, do tronco Tupi (LEONEL, 1995; 

VANDER VELDEN, 2010). 

Segundo Rondon, esses índios foram encontrados “nas margens dos rios Candeias 

e Massangana” (RONDON, 1909, p. 329). Manoel Pinheiro registrou a presença desse povo 

no curso médio do rio Jaci Paraná e no rio Branco, seu afluente: “as tribos que habitam as 

margens do Jaci, pelas informações que tomei, são em número de três – a dos Caripunas, 

Caritianas e Acanga-Pirangas...” (PINHEIRO, [1910] 1949, p. 19). Na mesma época, Edgar 

                                                           
20Pinheiro, referindo-se a um conflito entre índios e membros da Comissão Rondon no rio Jaci-
Paraná, descreveu fisicamente os primeiros como “pintados de vermelho, de estatura média, 
enfeitados com cocares e tangas de penas”. Os homens que se envolveram no conflito com os 
indígenas não souberam informar qual a designação étnica dos últimos: “há dúvidas quanto à tribo a 
que pertencem tais índios, dizendo o prático serem Caripunas, Tapaiunas, Acanga-pirangas ou 
Caritianas”. Posteriormente, um seringalista, observando as flechas usadas no ataque às atribuiu aos 
Caritiana (PINHEIRO [1910] 1949, p. 117-118,121). 
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Roquette-Pinto, na obra Rondônia, localizou os Karitiana como habitantes do curso superior 

do rio Jaci Paraná (ROQUETTE-PINTO, 1919)21. 

Atualmente, vários povos indígenas habitam o alto rio Madeira e seus afluentes 

(Tabela 4). Esses grupos falam diversas línguas, as quais evidenciam a multiplicidade 

linguística e cultural na região. São os coletivos: Karitiana (Tupi-Arikém); Karipuna (Tupi-

Kawahíb), ambos habitantes de terras indígenas localizadas na porção sul do município de 

Porto Velho. Aikanã e Salamãi 22  (Aikanã/isolada), que habitam uma minúscula reserva 

indígena à beira da rodovia BR-364, no perímetro urbano da mesma cidade. Kaxarari 

(Pano), localizados próximos à fronteira com o Acre e Wari’ (Txapakúra), na região de 

Guajará-Mirim (ISA, 2006). É interessante notar que, à exceção dos Kaxarari, todos os 

outros grupos vivem à margem direita do rio Madeira. 

Tabela 4 - Terras e Povos Indígenas no alto rio Madeira. 

 

Terra Indígena Grupos étnicos Família 
linguística 

População Município(s) 

Cassupá Aikanã/Salamãi Aikaná/isolada 149 (2013) Porto Velho 

Igarapé Lage Wari’ Txapakúra 783 (2010) 
Nova Mamoré/ 
Guajará-Mirim 

Igarapé 
Ribeirão 

Wari’ Txapakúra 289 (2010) Nova Mamoré 

Jacareúba/ 
Katawixi 

Isolados - - 
Lábrea/ 
Canutama/ 
Humaitá (AM) 

Karipuna 

Karipuna Tupi-Kawahíb 55 (2014) 
Porto Velho/ 
Nova Mamoré 

Isolados do rio 
Formoso  

- - Porto Velho 

Isolados do rio 
Jaci-Paraná 

- - Porto Velho 

Isolados do rio 
Mutumparaná 

- - Porto Velho 

Karitiana 

Karitiana Tupi-Arikém 333 (2014) Porto Velho 
Isolados dos rios 
Branco e 
Candeias 

- - Porto Velho 

Kaxarari Kaxarari Pano 445 (2014) 
Porto Velho/ 
Lábrea (AM) 

- 
Isolados do rio 
Karipuninhas 

- - Porto Velho 

Fonte: Instituto Socioambiental (adaptado). 

                                                           
21 Em mapa anexo à referida obra, consta uma localidade nominada Caritianas, às margens do rio 
Jamari e ao norte do posto telegráfico de Ariquemes. Atualmente, próxima à cidade de Itapuã do 
Oeste, Rondônia, existe uma localidade com aquela toponímia, também às margens do mesmo rio. 
Seria interessante realizar pesquisas arqueológicas para avaliar a possibilidade de ambas as 
localidades se tratarem do mesmo lugar. 
22  O território original desses grupos estava localizado no sul de Rondônia, onde está a Terra 
Indígena Tubarão Latundê. Ambos os grupos são conhecidos, respectivamente, pelos antropônimos 
Kassupá e Salamãi (RAMIREZ, 2010). 
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Além dessas etnias, é digna de nota a presença de grupos indígenas isolados, que 

também vivem na área delimitada neste trabalho. O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 

identificou índios isolados nas cabeceiras dos rios Formoso23 e Jaci-Paraná; nos rios Branco 

e Candeias, nas proximidades da Terra Indígena Karitiana24; no rio Karipuninha, Serra Três 

Irmãos (margem esquerda do rio Madeira) e no rio Mutumparaná próximos à Terra Indígena 

Karipuna, em Porto Velho (CIMI, 2011, 2015). 

Além disso, a Terra Indígena Jacareúba/Katawixi, localizada próxima à fronteira 

Amazonas/Rondônia, está em processo de identificação, com uso restrito a não indígenas. 

Nessa T.I. foram encontrados indícios de povos isolados, os quais podem estar vulneráveis 

aos impactos provocados pelas hidrelétricas construídas no rio Madeira e por propostas 

políticas da cessação de demarcação de novas Terras Indígenas, além da redução territorial 

e exploração econômica das existentes. (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Terras Indígenas reservadas ao longo do alto rio Madeira, destacadas pelo polígono, e 
localização dos grupos indígenas isolados que habitam a região. Adaptado de ISA, 2017. 

                                                           
23 O rio Formoso é o limite oriental da T. I. Karipuna e está dentro da extensão territorial de Porto 
Velho. 
24 A T.I. Karitiana estava habitada, em meados do século XX, por indígenas chamados Joari, falantes 
de um dialeto muito inteligível aos Karitiana, com os quais se fundiram. Para os mais velhos Karitiana, 
suas terras tradicionais estão no rio Candeias, onde em 2004, fundaram outra aldeia, Byyjyty 
ot’soop’waky (VANDER VELDEN, 2010). 
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Considerando toda essa trajetória histórica dos grupos indígenas no alto rio Madeira, 

os dados históricos e etnográficos chamam a atenção para o fato de que a localização dos 

povos indígenas mencionados acima corresponde com a localização de muitos sítios 

arqueológicos, de grande extensão, uni e multicomponenciais. Mais importante ainda, 

alguns dos sítios arqueológicos antes citados são aqueles em que foram evidenciadas 

estruturas que muito provavelmente estão relacionadas a contextos funerários, a exemplo 

dos sítios Ilha Dionísio, Santa Paula, Teotônio, Morro dos Macacos, Brejo, Ilha de Santo 

Antônio e Donza, entre outros. 

As evidências arqueológicas desses sítios têm mostrado que eram locais 

densamente habitados. Nesse sentido, elas estão em sintonia com as descrições dos 

primeiros cronistas. Vale frisar que esses grupos populosos observados no período colonial 

podem ou não estar associados aos grupos pretéritos que ocuparam os sítios arqueológicos 

listados. 
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4. PRÁTICAS MORTUÁRIAS INDÍGENAS NO ALTO RIO MADEIRA 

 

...E o acha, oh dor, em fúnebre aparato. 
Dando o eterno repouso a um caro filho. 

Já o cadáver dentro da Igaçaba 
Com as guerreiras armas de que usara, 

Tinha sido enterrado em funda cova. 
 (Gonçalves de Magalhães, A confederação dos Tamoios). 

 

Neste capítulo, apresento os dados obtidos após a revisão bibliográfica das fontes 

históricas e etnográficas sobre as práticas mortuárias entre os povos indígenas no rio 

Madeira. Das leituras das fontes históricas e etnográficas, foram auferidas descrições 

relativas a sete coletivos indígenas da região, a saber: Tupinambá, Caripuna, Pama, Mura, 

Pirahã, Wari’ e Karitiana. 

Esclareço que, para os grupos Tupinambá, Mura e Pirahã, as notícias sobre práticas 

mortuárias foram coligidas em áreas adjacentes ao recorte geográfico dessa pesquisa. Não 

obstante, conforme está escrito no capítulo anterior, os Tupinambá passaram pela região 

antes de se assentarem na ilha de Tupinambaranas, o território tradicional dos Mura era 

formado pelo curso do rio Jamari, e os Pirahã foram inseridos na mesma família linguística 

dos Mura. 

 

4.1 Tupinambá 

 

Primeiro grupo ameríndio a ser contatado pelos exploradores portugueses, cuja 

população apresentava homogeneidade cultural e linguística com a Guarani, e os demais 

povos falantes de línguas Tupi-guarani. Esses dois grandes grupos ocupavam extensa área 

desde a bacia dos rios Paraná e Paraguai até o litoral setentrional do atual Brasil, e apesar 

de suas fronteiras serem fluidas, convencionou-se a área Guarani desde a bacia acima 

citada até o litoral sul do hoje estado de São Paulo. Toda a área litorânea daí em diante no 

sentido setentrional era ocupada por grupos Tupi, não unicamente, mas com intermitências 

de grupos indígenas não Tupi (FAUSTO, 1992). 

Cabe destacar que a designação Tupinambá foi usada pelos cronistas, no início da 

colonização da América portuguesa, para denominar o “conjunto tupi da costa brasileira” 

(FAUSTO, 1992, p. 383). Com esta base, os coletivos Tupi foram assim denominados, em 

cada região onde contatados: Tupiniquins (litoral de São Paulo); Tupinambás (ou, Tamoios, 

do norte de São Paulo até Cabo Frio, Rio de Janeiro); Temiminós, na baía da Guanabara; 

Tupiniquins (novamente, no Espírito Santo e sul da Bahia); Tupinambás (outra vez, desde o 

Recôncavo baiano até a foz do rio São Francisco); Caetés, na Paraíba; Potiguares, litoral 
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setentrional até o Ceará; e Tupinambás (terceiro grupo homônimo, no Maranhão)(FAUSTO, 

1992; ALMEIDA; NEVES, 2015). 

Os ritos mortuários dos Tupinambá estão entre as mais antigas anotações históricas 

no Brasil, datando do século XVI. Esses registros foram feitos no litoral, principalmente nas 

atuais regiões Nordeste e Sudeste, por conquistadores, colonizadores e religiosos, como 

Manuel da Nóbrega ([1549] 1931), Hans Staden ([1557] 1930), André Thevet ([1558] 1944), 

Pero de Magalhães Gandavo ([1576] 2008), Jean de Léry ([1578] 1961), Fernão Cardim 

([1583-1601] 1925), Yves d’Évreux ([1613] 1874) e Claude d’Abbeville ([1614] 1874). 

Posteriormente, já no século XX, as fontes sobre práticas mortuárias Tupinambá foram 

coligidas e sistematizadas por Alfred Métraux ([1928] 2012) e Florestan Fernandes (1948). 

O registro mais antigo das práticas mortuárias dos Tupinambá é de autoria do padre 

luso Manoel da Nóbrega (1517-1570). Jesuíta, Nóbrega chegou ao Brasil em 1549, junto 

com o primeiro governador-geral da colônia, Tomé de Sousa. Na América Portuguesa, 

dedicou-se à catequese dos índios, combatendo e condenando a antropofagia. No mesmo 

ano em que desembarcou na Bahia, iniciou a escrita de cartas, nas quais descrevia a terra e 

os costumes dos índios. 

O registro de Nóbrega fornece dados sobre as questões materiais e sociais das 

práticas funerárias dos Tupinambá na Bahia, diferenciando o enterramento de um principal 

do enterro dos demais moradores da aldeia. Assim, de acordo com o referido cronista, o 

corpo era envolvido numa rede e depositado, em posição fletida, no interior de uma cova 

redonda, aberta durante a preparação do cadáver para o sepultamento. Sendo o enterro de 

um principal, sobre seu túmulo era construída uma casa de palha: 

 

quando morre algum dos seus, põe-lhe sobre a sepultura bacias cheias de 
viandas [alimentos], e uma rede, em que elles dormem, mui bem lavada; e 
isto porque crêm, segundo dizem, que depois que morrem tornam a comer 
e descansar sobre a sepultura. Deitam-os em umas covas redondas, e si 
são Principaes, fazem-lhe uma choça de palma (NÓBREGA, [1549] 1931, 
p.100). 

 

Entende-se que a sepultura, bacias, viandas, rede, cova redonda e choça de palma 

compõem a cultura material na prática mortuária Tupinambá. 

O cronista também se refere à preocupação dos Tupinambás da Bahia em envolver 

o cadáver de seus mortos em uma rede previa e cuidadosamente limpa. Registrou-se a 

crença que o defunto comia e descansava; por isso, o envolvimento do corpo na rede, para 

o descanso, e a oferenda de alimentos, colocados nos anexos funerários sobre a cova. A 

casa de palha sobre o túmulo do principal poderia ser uma representação da casa onde o 

chefe morou em vida, conforme poderá ser lido nas fontes posteriores. 
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O Padre Nóbrega difere de seus contemporâneos por ser econômico em palavras ao 

descrever o cuidado dos mortos Tupinambá. Dada a sua vocação religiosa e o pensamento 

típico de seu tempo, as práticas fúnebres eram vistas por religiosos e colonizadores como 

parte de práticas pecaminosas. Ainda assim, podemos filtrar e absorver informações 

históricas e culturais e que são importantes para a arqueologia, sobretudo em se tratando 

das regiões em que a ocupação Tupinambá foi muito mais longa e densa. 

Hans Staden (c. 1525 - c. 1576) foi um mercenário germânico nascido em Homberg 

(Efze) e que veio para o Brasil em duas ocasiões: em 1548, quando combateu, a serviço da 

Coroa portuguesa, invasores franceses, e em 1550, ocasião em que naufragou duas vezes, 

a última delas no hoje litoral paulista, onde foi capturado por índios Tupinambá, os quais o 

mantiveram preso na aldeia denominada Uwatibbi (Ubatuba), por aproximadamente nove 

meses. Staden esteve perto de ser sacrificado e devorado em um ritual antropofágico, mas 

ao final foi poupado, posteriormente resgatado e levado de volta para a Europa, onde, na 

cidade de Marburg, escreveu Viagem ao Brasil, em 1557. 

Na narrativa pormenorizada de Hans Staden, durante o tempo em que esteve preso 

entre os Tupinambás de Ubatuba, ele registrou o adoecimento e morte de oito índios, 

próximos ao cacique: “... morreram mais ou menos oito de sua amizade...”. Segundo narrou 

Staden: 

 

“... e começaram a morrer. Morreu-lhes uma creança, depois morreu a mãe 
do rei [cacique], uma mulher velha, a qual queria fazer os potes no quaes 
pretendiam fabricar a bebida [caium] quando tivessem de me devorar. 
Alguns dias depois morreu um irmão do rei, depois mais uma creança, e 
mais um irmão, que era aquele que me tinha dado a notícia quando tinham 
ficado doentes” (STADEN, [1557] 1930, p. 86). 
 

Staden não descreveu os ritos fúnebres. Não obstante, sua obra foi associada a 

duas xilogravuras publicadas em edições distintas, sendo uma de autoria desconhecida, 

publicada em 1557, intitulada “Como o chefe doente Nhaêpwepô-oaçu voltou para casa”, e a 

outra de Theodore de Bry, “Wie die Krankte Konig Teppipo Waʃu Wide hem kam” vinda a 

público em 1592. (figuras 9 e 10). Todavia, dessas imagens é possível extrair os seguintes 

dados ligados às práticas mortuárias: o amortalhamento dos cadáveres em redes, com 

cordas atando braços e pernas, a abertura de covas redondas, na área da praça central da 

aldeia, os corpos eram carregados e baixados às covas por homens (enterramento 

primário). 

Segundo a xilogravura da edição de 1557, os enterros eram realizados à noite, 

conforme se depreende dos desenhos da lua e estrelas. Esse dado suscita questionamento 

quanto ao momento do dia em que era realizada a inumação, uma vez que as fontes 

selecionadas neste trabalho silenciam quanto a isso. 
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Em termos de informações materiais, as imagens apresentam outros dados, como a 

localização da aldeia de Ubatuba próxima ao litoral, um porto, a paliçada, o plano da aldeia, 

a praça central, as pinturas corporais, os cortes de cabelo nos homens e o maracá na mão 

do pajé. 

 

 

Figura 9 - Xilogravura representando os Tupinambá da aldeia de Ubatuba enterrando seus mortos. 
Fonte: STADEN, 1557 (1930), p. 85. 

 

 

Figura 10 - Enterro Tupinambá na mesma aldeia. Desenho de Theodore de Bry (1592). 
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André Thévet, por sua vez, foi um religioso franciscano francês nascido em 

Angoulême, em 1502. Nos anos 1550 embarcou para a América Portuguesa em direção à 

baía de Guanabara, onde participou da tentativa francesa de colonização, a França 

Antártica. Permaneceu na área durante dois anos, entre 1555 e 1556, para logo retornar ao 

seu país, onde, em 1558, publicou Singularidades da França Antártica, a que outros 

chamam de América. Daquele ano em diante, Thévet atuou como cosmógrafo a serviço da 

monarquia francesa, até a sua morte, em 1590. 

Thévet descreveu a forma como os Tupinambá preparavam os corpos de seus 

defuntos. O cadáver era amarrado com cordas feitas em algodão ou fibras, para que o 

mesmo não voltasse ao mundo dos vivos. Os pertences do morto eram depositados na 

cova, como acompanhamento funerário: 

 

finalmente, depois que os selvagens restituem ao morto aquilo que lhe 
pertencia, ligam-no e amarram-no com algumas cordas, feitas de algodão 
ou de casca de certas árvores, de tal modo que, segundo a opinião dos 
índios, não seja possível ao defunto retornar ao mundo, — coisa, aliás, que 
muito temem. Dizem os selvagens que isso já aconteceu, outrora, aos seus 
maiores e ancestrais, motivo pelo qual resolveram tomar a deliberação de 
enlaçar o cadáver (THÉVET [1558] 1944, p. 223-222). 

 
Nessa fonte, existe um desenho sem autoria definida, ilustrando um enterramento 

Tupinambá na baía da Guanabara (figura 11). 

 

 
Figura 11 - Enterro Tupinambá, segundo Thévet. (THÉVET, [1558] 1944, p. 259). 
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O cadáver tinha suas mãos e braços atados por cordas. Sobre sua cabeça foi 

colocado um cocar e provavelmente estava vestindo uma tanga de penas. Homens abriam 

uma cova redonda com o auxílio de pás, próximo às casas, onde o corpo era inumado em 

posição sentada sobre os pés (enterramento primário). O local escolhido para a inumação, 

ao que tudo indica, foi a praça central da aldeia. Observa-se um índio colocando flechas na 

cova, e próximo à sepultura estavam arcos e borduna que possivelmente acompanhariam o 

corpo. Sobre a cabeça do defunto, foi posta uma vasilha. 

A ilustração demonstra o caráter coletivo do enterramento, com a presença das 

mulheres que choram o defunto; os homens encarregados de realizar o enterro e um pajé, 

diante da cova, segurando maracá. Notam-se também os cortes de cabelo, em sinal de luto. 

Alguns homens vestiam tangas e usavam cocares. 

Thévet deixou anotado o luto que os Tupinambá guardavam de quatro a cinco dias 

após a morte de um membro do grupo. Homens e mulheres choravam, lamentavam e 

faziam discurso de elogio ao morto: 

 

...há um luto fechado, todavia, que se guarda apenas nos quatro ou cinco 
primeiros dias após o falecimento. Nessa ocasião, ouvi-los-eis levantar tal 
ruído e harmonia quais os que fazem os cães e os gatos. Isto é, homens e 
mulheres, alguns estendidos em suas redes, outros acocorados em terra e 
abraçados uns aos outros (...), exclamam em sua língua: — Como nosso 
pai e amigo foi um homem de bem! Como combateu na guerra! Como 
destruiu tantos inimigos! Como era forte e possante, trabalhando bem os 
campos e apanhando caças ou peixe para o nosso alimento! Morreu! Nunca 
mais o veremos, senão após a morte, junto aos nossos amigos, na região 
onde já os viram os pajés, segundo nos contam! E dizem outras palavras 
mais nesse mesmo tom, que repetem, em seus lamentos, mais de dez mil 
vezes, dias e noites, por espaço de quatro ou cinco horas cada vez. 
(THÉVET [1558] 1944, p. 260-261, grifos no original). 

 

Comparadas as ilustrações presentes nas obras de Staden e Thévet, entende-se que 

havia certas regularidades nas práticas mortuárias Tupinambá, as quais podem ser 

caracterizadas como tradicionais e estruturais. 

O francês Jean de Léry (1534-1611) calvinista, seminarista e sapateiro, chegou 

exilado ao Brasil em 1558, em consequência de sua conversão religiosa. Na América 

Portuguesa, foi colaborador “na tentativa colonizadora de Villegagnon” (LÉRY [1578] 1961, 

p.5), ocasião em que viveu durante quase um ano junto aos Tupinambá, na baía da 

Guanabara, sendo contemporâneo de André Thevet. Dessa convivência, Léry anotou os 

costumes indígenas, incluindo as práticas mortuárias. 

Quando morria um homem, seus braços e pernas eram atados por cordas. O 

enterramento era primário, com o corpo em posição fletida e depositado em uma cova 

redonda. Sobre o túmulo, eram colocadas grandes vasilhas, contendo alimentos e bebidas. 

Se o defunto fosse um principal, seu corpo era adornado com colares, plumas e envolvido 
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em uma rede. Abria-se uma cova dentro da casa onde o morto vivia, acompanhado de seus 

objetos pessoais, tais como arcos, flechas e bordunas: 

 

...depois de aberta a cova, não comprida como as nossas, mas redonda e 
profunda como um tonel de vinho, curvam o corpo e amarram os braços em 
torno das pernas, enterrando-o quase de pé. Se o finado é pessoa de 
destaque sepultam-no na própria casa, envolvido em sua rede, juntamente 
com os seus colares, plumas e outros objetos de uso pessoal (LÉRY, [1578] 
1961, p. 197). 

 

Outra informação relativa às práticas mortuárias Tupinambá observadas por Léry é a 

demarcação de antigas sepulturas, localizadas em aldeias abandonadas. Essas sepulturas 

eram identificadas com cobertura de palha:  

 

...quanto às sepulturas costumam colocar pequenas coberturas de folhas de 
pindóba de modo a que os viandantes reconheçam a localização dos 
cemitérios e a que as mulheres lenhadoras, ao se lembrar de seus maridos, 
desatem a chorar com gritos de se ouvirem à distância de meia légua 
(LÉRY, [1578] 1961, p. 198). 

 

Léry ainda escreveu que os Tupinambá cuidavam dos doentes até sua morte, 

momento em que iniciavam rituais lacrimosos, lamentações, gritos e elogio dos feitos e 

qualidades do defunto. Isso não demorava mais de meio dia, pois logo teria de se enterrar o 

corpo: 

 

todavia se ocorre morrer o doente, principalmente em se tratando de um 
bom chefe de família, converte-se cantoria em súbito pranto e tal barulho 
fazem que se nos encontrarmos em uma aldeia onde tenha morrido alguém 
não nos será possível fechar os olhos para dormir. As mulheres, sobretudo, 
se exaltam nas lamentações e gritam tão alto que mais parecem cães ou 
lobos a uivarem. 
Berram umas, arrastando a voz: "Morreu quem era tão valente e tantos 
prisioneiros nos dava a devorar!”. 
E outras replicam no mesmo tom: "Era bom caçador e excelente pescador". 
E outras acrescentam: "Que bravo matador de pêros e margaiá era ele, e 
como nos vingava". E assim, excitando-se mutuamente e se abraçando, não 
cessam a ladainha de seus louvores enquanto o cadáver estiver presente e 
dizem por miúdo, tudo o que em vida o defunto praticou. 
(...) 
Assim fazem as nossas americanas repetindo a cada estância o estribilho: 
"Morreu, morreu, aquele que agora carpimos". E os homens a isso 
respondem dizendo: "Em verdade não o veremos mais, a não ser quando 
formos para além das montanhas, onde como nos ensinam os nossos 
Caraíbas, dançaremos com eles". 
Tal cerimônia dura em geral apenas meio dia, pois não conservam mais 
tempo os cadáveres insepultos (LÉRY, [1578] 1961, p. 196). 

 
Para os Tupinambá conhecidos por Léry, a comida e a bebida significavam uma 

oferenda para o Anhangá, ser mitológico que devoraria o defunto, caso não encontrasse 

provisões:  
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...voltando aos nossos tupinambás, direi que depois que entraram em 
contato com os franceses já não enterram mais coisas de valor como 
costumavam fazer; mantêm porém uma superstição muito extravagante, 
como vereis. Acreditam firmemente que se Anhangá não encontrar 
alimentos preparados junto das sepulturas desenterrará e comerá o defunto; 
por isso colocam, na primeira noite depois de sepultado o cadáver, grandes 
alguidares de farinha, aves, peixes e outros alimentos e potes de cauim e 
continuam a prestar esse serviço verdadeiramente diabólico ao defunto, até 
que apodreça o corpo (LÉRY (1578) 1961, p. 196). 

 
Em comparação com as fontes anteriormente apresentadas, o texto de Léry é o 

primeiro a registrar que os principais poderiam ser enterrados dentro das casas onde viviam, 

bem como a dizer quais alimentos eram ofertados ao morto. Também nessa fonte, anotou-

se o uso de adornos no defunto. 

Pero de Magalhães Gandavo, português de ascendência flamenga e nascido 

provavelmente na década de 1540, em Braga, viveu no Brasil no mesmo período em que 

Mem de Sá foi governador-geral da colônia (1558-1572). Sabe-se que morou na Bahia, 

onde trabalhou na Fazenda Pública, mas também esteve em São Vicente (hoje, no estado 

de São Paulo). Voltando à sua pátria, morreu por volta de 1580. Acredita-se que sua obra 

Tratado da Terra do Brasil já estivesse escrita no início dos anos 1570, sendo publicado em 

1576. Em síntese, esse texto está dividido em quatro grandes partes, onde Gandavo dá 

notícias da terra, com seus aspectos geográficos e políticos, além de tratar da fauna, flora e 

dos indígenas. 

De acordo com Gandavo, a cultura material associada às práticas mortuárias dos 

Tupinambá era formada pela rede, pela cova e pelo acompanhamento funerário, além do 

corpo do falecido. A rede era colocada sobre as costas do morto, o qual, por sua vez, era 

posto dentro da cova e enterrado, como se estivesse sentado sobre os pés. O 

acompanhamento funerário, ao seu turno, era formado por vasilhas contendo comida e 

bebida, as quais poderiam ser depositadas tanto com o cadáver, quanto sobre a sepultura. 

A rede e as oferendas de comida e bebida eram necessárias para que o morto descansasse 

e se alimentasse no além-túmulo. 

 

...e quando algum morre, costumam enterrá-lo em uma cova assentado 
sobre os pés com sua rede às costas que em vida lhe servia de cama. E 
logo pelos primeiros dias põem-lhe seus parentes de comer em cima da 
cova e também alguns lho costumam meter dentro quando o enterram, e 
totalmente cuidam que comem e dormem na rede que têm consigo na 
mesma cova (GANDAVO, [1576] 2008, p. 134). 

 
Apesar de ser cronista, Gandavo pouco escreveu sobre as práticas mortuárias 

indígenas. Enfatizou, assim como outros cronistas, religiosos e colonizadores, a 

antropofagia e outros costumes, vistos pelos portugueses como pecaminosos. Em sua obra, 
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não há informação sobre os enterramentos dos principais, de seus filhos e de mulheres, 

como posteriormente fizeram outros escritores. 

Fernão Cardim foi um português nascido em 1549. Tornou-se jesuíta em 1566. Em 

1583, viria para o Brasil, onde desempenharia funções religiosas em várias capitanias do 

litoral. Aqui ficou até 1598, quando retornou a Portugal. Seis anos depois, retornou 

definitivamente ao Brasil, como Provincial da Companhia de Jesus. Morreu em Salvador, 

Bahia, em 1625. 

A obra de Cardim, “Tratados da Terra e da Gente do Brasil”, foi escrita ao longo de 

cerca de 20 anos. No entanto, a obra como um todo apenas foi publicada em 1925. No 

tratado intitulado “Do princípio e origem dos índios” foram localizados os dados específicos 

da temática aqui estudada. O tópico “Dos seus enterramentos” descreve todo o processo 

funerário, desde a morte do moribundo até o fim do luto. 

Assim, de acordo com Cardim, práticas mortuárias dos Tupinambá eram encadeadas 

da seguinte maneira: lavagem e pintura do corpo, o qual era envolvido em fios de algodão, o 

que pode significar cobrir o morto com um tecido, talvez sua rede. Colocava-se uma cuia no 

rosto do falecido. O cadáver era colocado dentro de uma urna funerária, em posição 

sentada sobre os pés, e dentro da urna, eram colocados os adornos e objetos de uso 

pessoal do defunto. O enterramento era primário, com a urna depositada na terra em 

posição vertical. A urna era tampada, para que não caísse terra no corpo. Sobre a sepultura, 

era construída uma casa de palha, onde eram oferecidas comidas, como oferenda ao morto, 

pois os Tupinambá tinham a crença de que o falecido dançava até se cansar, quando então 

sentia fome, saciada com as comidas que eram depositadas sobre a sepultura: 

 

...depois de morto o lavão, e o pintão muito galante, como pintão os 
contrarios, e depois o cobrem de fio de algodão que não lhe parecem nada, 
e lhe metem uma cuya no rosto, e assentado o metem em um pote que para 
isso têm em debaixo da terra, e o cobrem de maneira que não lhe chegue 
terra, e ao pote cobrem de terra, fazendo-lhe uma casa, aonde todos os 
dias lhe levão de comer, porque dizem que como cança de bailar, vem ali 
comer, e assim os vão chorar por algum tempo todos os dias seus parentes, 
e com elle metem todas as suas joias e metaras, para que as não veja 
ninguem, nem se lastime... (CARDIM, [1583-1601] 1925, p. 177-178). 

 

O principal era chorado por toda a aldeia. Os rituais de prantos e lamentações por 

vezes causavam a morte dos lamentadores (CARDIM, [1583-1601], p.177). No dia seguinte 

ao enterro, as mulheres cortavam os cabelos. O luto seguia por cerca de um mês e o seu 

fim era sinalizado por uma festa em que as mulheres se pintavam de preto e os homens 

cortavam seus cabelos: 

 

depois de enterrado o defunto os parentes estão em continuo pranto de 
noite e de dia, começando uns, e acabando outros; não comem senão de 
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noite, armão as redes junto aos telhados, e as mulheres ao segundo dia 
cortão os cabelos, e dura este pranto uma lua, a qual acabada fazem 
grandes vinhos para tirarem o dó, e os machos se tosquião, e as mulheres 
se enfeitão tingindo-se de preto... (CARDIM, [1583-1601] 1925, p. 178). 

 
O sepultamento descrito por Cardim foi elaborado para o enterramento de um 

principal, e a narrativa foi a primeira a mencionar o enterramento em urna funerária. 

Nascido na França por volta de 1577, Ives d’Évreux foi um padre capuchinho que 

chegou à Ilha do Maranhão em 1612, ocasião em que foi estabelecida a França Equinocial e 

fundada a cidade de São Luís, cujo nome honrava o rei francês Luís IX. Nos dois anos 

subsequentes, catequizando na ilha, anotou os costumes e crenças dos índios Tupinambá 

que habitavam a colônia, as quais foram convertidas na obra Viagem ao norte do Brasil. 

O capítulo XXXI, “da morte e dos funerais dos índios” descreve que o sepultamento 

Tupinambá ocorria da seguinte maneira: na preparação do corpo, os braços eram 

ornamentados com penas e sobre a cabeça era colocado um cocar. Cavava-se uma cova 

redonda e profunda, na qual o corpo era inumado em posição sentada sobre os pés. Eram 

depositadas, à esquerda do defunto, suas armas e ferramentas. À direita do morto eram 

colocados carne, peixe, farinha e água. Fazia-se uma fogueira em um buraco, próximo ao 

defunto: 

 

...tomam o corpo, ja cheio de pennas na cabeça e nos braços, uns o vestem 
com um capote, outros lhe dão um chapeo, si o ha, trasem-lhe o massinho 
de petum, seo arco, frexas, machados, foices, fogo, agoa, farinha, carne e 
peixe e o que em vida elle mais apreciava. 
Faziam depois um buraco fundo e redondo em forma de poço: assentavam 
o morto sobre seos calcanhares conforme era o seo costume, e á cova 
desciam-no de mansinho accommodando ao redor d’elle a farinha, a agoa, 
a carne, o peixe e ao lado de sua mão direita afim de poder pegar em tudo 
com facilidade e na esquerda arrumavam os machados, as foices, os arcos 
e as frexas. 
Ao lado d’elle faziam um buraco, onde acendiam fogo com lenha bem secca 
afim de não apagar-se, e despedindo-se d’elle o incubiam de dar muitas 
lembraças á seos paes, avós e amigos, que dançavam nas montanhas, 
alem dos Andes, onde julgam ir todos os mortos. 
Um dão-lhes presentes para levarem a seos amigos, e outros lhe 
recomendam, entre varias coisas, muito animo no decorrer da viagem, que 
não deixem o fogo apagar-se, que não passem pela terra dos inimigos, e 
que nunca se esqueçam de seos machados e foices quando dormirem 
n’algum lugar (ÉVREUX, [1613] 1874, p 113-114). 

 

Évreux também se refere à preocupação que havia no grupo, em relação a uma 

pessoa morta não ser chorada: 

 

...os habitantes do Brasil nada mais receiam, após a morte, do não serem 
chorados e lamentados, isto é, que para elles, na morte, não hajam da parte 
dos seos parentes, lagrymas, lamentações, e outras ceremonias embora 
supersticiosas (ÉVREUX, [1613] 1874, p. 112). 
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Os doentes eram cuidados até o momento em que a morte estava iminente, quando 

então os parentes mais chegados e outras pessoas rodeavam o moribundo, que assistido 

por várias pessoas, expirava. À sua morte, seguiam-se os choros e lamentações, além do 

panegírico do defunto: 

 
quando chega a hora da morte, reunem-se todos os seos parentes, e 
geralmente todos os seos concidadãos, cercam-lhe o leito do moribundo, os 
parentes mais perto, depois os velhos e as velhas, e assim de idade em 
idade: não dizem uma só palavra, olham-no com toda a atenção, banham-
se de lagrymas constantemente; mas apenas a pobre criatura exhala o 
ultimo suspiro, dão berros e gritos, fazem lamentações compostas por uma 
musica de vozes fortes, agudas, baixas, infantiz, emfim de todo o genero, 
(...). 
Depois de muitas lamentações, o Principal da aldeia ou Principal dos 
amigos fazia um grande discurso muito comovente, batendo muitas vezes 
no peito e nas coxas, e então contava as façanhas e proesas do morto, 
dizendo no fim – Ha quem d’elle se queixe? Não fez em vida o que faz um 
homem forte e valente? (ÉVREUX, [1613] 1874, p. 113 – grifos no original). 
 

Algumas das fontes discutidas anteriormente (cf. LÉRY (1578) 1961) observaram a 

crença que os Tupinambá tinham em uma terra além das montanhas, onde os ancestrais 

viviam, dançavam, se alimentavam, descansavam e reencontravam os antepassados. 

Nessa direção, Évreux registrou que, quando a cova era fechada com terra, os Tupinambá 

davam adeus aos seus mortos:  

 
cobrem-no depois pouco á pouco terra, e ficam ainda por algum tempo junto 
á cova, chorando-o muito e dizendo-lhe adeos: de vez em quando ahi 
voltam as mulheres ora de dias ora de noite, choram muito e perguntam á 
sepultura, se elle ja partio (ÉVREUX, [1613] 1874, p.114). 

 

Das fontes selecionadas para a sistematização de dados sobre as práticas 

mortuárias entre os Tupinambá, a obra de Évreux talvez seja o maior expoente da 

catequização dos grupos indígenas, no que se refere ao combate às práticas religiosas e 

reverência aos mortos e aos antepassados, costumes esses muitas vezes demonizados 

pelos colonizadores e especialmente pelos religiosos. Nessa direção, Évreux esforçava-se 

sempre para inibir práticas indígenas que considerava pagãs. 

Apesar de repudiar as crenças indígenas, o religioso utilizou-se delas para afugentar 

mulheres indígenas que choravam um morto recém-falecido: 

 

enterraram um bom velho em distancia de 50 passos de minha casa. Dia e 
noite consumiam-se as velhas em seos choros. 
Para adquirir socego lembrei-me de mandar esconder n’uma moita em 
caminho, perto da cova, dois rapazes francezes, que commigo moravam. 
Mais adiante mandei tambem esconder dois escravos nossos, a quem 
ensinei o que deviam fazer. 
A noite todos occuparam as suas posições, e no fim de um quarto de hora 
quando vieram as velhas, todas juntas, e que principiaram a gritar na cova, 
responderam os franceses, imitando Jeropary, e ellas cheias de susto 
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despararam a correr, e quando no caminho encontraram outros dois 
Jeropary, redobraram os esforços, e saltando por abrolhos e espinheiros 
chegaram á casa mais mortas do que vivas, e ahi sobresaltando a todos 
mandaram fechar as portas para que não entrasse o tal Jeropary. 
Estava eu perto e muito gostei d’esta comedia por alcançar socego, visto 
não regressarem mais as velhas (ÉVREUX, [1613] 1874, p. 114-115 – grifos 
no original). 

 
Em outra ocasião, repreendeu aos indígenas por ter enterrado, à maneira 

Tupinambá, um índio convertido ao cristianismo, deixando, portanto, de receber o 

sacramento da extrema-unção (sem o qual, segundo a religião católica, o morto não poderia 

ser enterrado). Por fim, o padre francês censurou à viúva desse mesmo índio, a qual 

chorava enquanto depositava alimento sobre a sepultura: 

 
morreo um selvagem, e foi enterrado na estrada perto de São Francisco, 
lugar no Forte de São Luiz. 
Fora baptisado antes da sua morte, e com tudo, sem seiencia nossa, 
enterraram-no ahi e com as ceremonias que já descrevi. Mortifiquei-me 
muito com isto, ralhei bastante, porem não pude descobrir o culpado por já 
haver decorrido três ou quatro dias. 
Passando por ahi achei sua mulher, que voltava da roça, assentada sobre a 
sepultura, chorando amargamente, e espalhando n’ella algumas espigas de 
milho. 
Indagando-lhe o que fazia, respondeo-me estar perguntando a seo marido 
se elle já tinha partido, porque receiava haverem amarrado muito as suas 
pernas, e não lhe terem dado a sua faca, pois havia levado comsigo apenas 
o seo machado e sua foice, e que lhe trasia o milho para comer e partir no 
caso de já não ter mais provisões. 
Fil-a sahir, mostrando como pude, a sua ignorancia e superstição 
(ÉVREUX, [1613] 1874, p. 115- grifos no original). 

 

No último parágrafo do excerto, Évreux registra que o defunto teve suas pernas 

amarradas, o que sugere enterramento em posição fletida, e estava acompanhado apenas 

de duas ferramentas. A preocupação da viúva denota a crença de que o morto, estando 

firmemente atado, teria dificuldades de seguir em sua jornada além-túmulo (cf. THÉVET, 

[1558] 1944). 

Certa vez, morto um menino índio batizado, seu funeral seguiu as prescrições 

cristãs, tendo sido enterrado no cemitério da capela do Forte de São Luiz. Mulheres 

Tupinambá choraram a morte da criança e tentaram colocar oferendas junto à sepultura, 

mas foram repelidas pelo padre capuchinho: 

 

falleceo um menino com doença no ventre, de dois anos de idade, e duas 
horas depois de baptisado. 
Eu, o Sr. De Pezieux e outros franceses fomos amortalhal-o n’um lençol 
d’algodão. 
Encontramos o corpo cercado por muitas velhas, fazendo algazarra capaz 
de quebrar uma cabeça de aço, carregado de missangas, que trasem para 
ahi os francezes, e de muitos busios, de que usam nos seos adornos e 
enfeites para as grandes festas. 
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Não podemos convencer ás velhas afim de serem tirados tais enfeites, e 
sendo assim mesmo conduzindo n’uma prancha por um francez, fizemos o 
seo funeral a maneira da Europa, levando o seo corpo á capella do Forte de 
São Luiz, onde recitamos as orações presciptas pela Igreja para esse fim. 
Seguiram-nos as velhas de bem perto, e não se animando a entrar, 
começaram a entoar uma musica tão alta e forte, que não nos entendiamos 
dentro da Igreja. 
Imposemos silencio, e o corpo foi enterrado no cemiterio junto á capella. 
As velhas se metteram entre os francezes, umas trazendo fogo, agoa, 
farinha, e outras o mais que ja dissemos para o caminho, o que mandei 
deitar fora fazendo-lhes vêr a asneira por intermedio do interprete. 
Recolheram-se as suas casas, onde se fartaram de chorar (ÉVREUX, 
[1613] 1874, p. 115-116). 

 

Ignorância e superstição são algumas das palavras constantemente proferidas pelos 

religiosos e colonizadores, para qualificar os costumes e crenças indígenas. Para além da 

violência física, outra violência, igualmente desumana, massacrou os povos ameríndios: a 

violência cultural. Na maioria das fontes reproduzidas nessa monografia, os autores não 

tentaram ver, de forma relativa, os hábitos indígenas. Por outro lado, deve-se evitar praticar 

o anacronismo histórico, julgando colonizadores e religiosos como pessoas providas de 

maldade. Eram pessoas que estavam em sintonia com as ideias de sua época, em que se 

viam as crenças e costumes indígenas como atitudes pagãs. Apesar disso, igualmente não 

posso deixar de tecer a crítica histórica ao que cronistas, religiosos e exploradores 

escreveram em relação aos índios. 

É desconhecido o ano de nascimento do francês Firmino Foullon. É certo que tenha 

nascido na segunda metade do século XVI. Em 1601, ingressou no convento dos 

capuchinhos, ocasião em que mudou seu nome para Claude d’Abbeville. A data de sua 

morte é igualmente incerta: ou em 1616, ou em 1632. Juntamente com Yves d’Évreux, 

chegou à ilha do Maranhão em 1612. Tal como seus companheiros religiosos, descreveu a 

terra, fauna e flora. Os índios receberam especial atenção, pois os religiosos sentiam-se no 

dever de catequizá-los, retirando-os da “vida de vícios” em que viviam. 

Da obra História da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e suas 

circunvizinhanças, cabe destacar que Abbeville registrou que grande parte da ilha estava 

habitada por grupos Tupinambá, tendo o religioso enumerado 27 aldeias, com seus nomes e 

os nomes de seus principais, isto é, seus chefes. 

Sobre as práticas mortuárias, Abbeville deixou informações sobre o enterro de um 

guerreiro Tupinambá, morto durante a guerra: “... si morre algum no combate, fazem 

grandes lamentações quando o enterram, e n’um discurso exaltam-lhe a valentia e a 

coragem” (ABBEVILLE, [1614] 1874, p. 337). 

As informações sobre as práticas mortuárias descritas nessa fonte referem-se à 

preparação do corpo, o qual era vestido e enfeitado. Os homens abriam uma cova mais ou 
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menos profunda, na qual o corpo era enterrado em posição hiperfletida. Terminada a 

inumação, a cova era fechada, conforme podemos ler no trecho a seguir: 

 

quando morre algum d’elles, reunem-se, choram, como já dissemos, e 
entoam-lhe louvores. Vestem-nos depois com todos os seos vestidos e 
ornatos, fazem uma cova de 4 a 5 pés de profundidade, curvam o corpo de 
forma que os pés toquem na cabeça, e assim deitam-no na cova. 
No meio de altos gritos e lamentações cobrem-no de terra, e ahi o deixam, 
(ABBEVILLE, [1614] 1874, p. 380). 

 

Não há informações sobre acompanhamentos do corpo e anexos funerários, como 

vasilhas e cuias contendo alimentos e bebida. Todavia, provavelmente os Tupinambá 

observados por Abbeville colocavam acompanhamentos e oferenda nas sepulturas. 

Outra referência feita por Abbeville aponta para uma prática que tem relação direta 

com a morte: a purificação, seja de um indivíduo, seja de todo o grupo. Abbeville escreveu 

que, na aldeia Timbohu, morreu o filho do Principal e o corpo foi exibido em várias outras 

aldeias. O pajé de Timbohu determinou que os moradores das aldeias por onde o corpo 

passou se lavassem, a fim de evitar uma doença, possivelmente espiritual, uma vez que, 

físico e espiritual muitas vezes se confundiam: 

 

quando estivemos em Juniparan, morreu um menino, filho do Principal de 
Timbohu. Ordenou o Pagé que se lavassem os moradores de todas as 
aldeias por onde passou o cadáver do menino, si quizessem evitar uma 
molestia cruel, que os ameaçava: Todos obedeceram a esta ordem, e todas 
as manhãs lavavam-se em agua fria. 
O proprio Japy-açú, o mais notável [Principal] de toda a Ilha, era primeiro á 
lavar-se... (ABBEVILLE, [1614] 1874, p. 375). 

 

Fazendo comparação entre todas as informações até agora descritas sobre os 

aspectos materiais das práticas mortuárias Tupinambá, a obra de Abbeville se destaca por 

dar a profundidade da cova, a qual media 1,20m a 1,50m. As outras fontes afirmam que a 

cova era muito profunda (LÉRY [1578] 1961; ÉVREUX, [1613] 1874). 

Nascido na Suíça em 1902, Métraux estudou na França, onde, em 1928, defendeu 

sua tese, intitulada A civilização material das tribos tupi-guarani. Nos anos 1930, percorreu 

vários países da América do Sul, pesquisando com várias etnias indígenas, e revisando as 

fontes sobre grupos que viveram na América colonial, anotando seus aspectos culturais, 

dentre eles as práticas funerárias (MÉTRAUX, 1947). Em 1941 naturalizou-se norte-

americano, tendo participado das ações bélicas promovidas pelos Aliados na Europa, quatro 

anos depois. No fim da década seguinte, retornou à França, onde morreu, em 1963. 

O antropólogo suíço-americano foi o primeiro pesquisador a sistematizar os dados 

históricos e etnográficos sobre a religião a cultura material tupinambá, nas obras A religião 

dos Tupinambá, e sua relação com a das demais tribos tupis-guaranis, já citada e A 



65 
 

civilização material das tribos tupi-guarani, igualmente publicada em 1928. As edições 

revisadas neste trabalho são, respectivamente, de 1979 e 2012. 

As práticas mortuárias tupinambá, segundo Métraux, se iniciavam com a preparação 

do corpo, o qual era “untado com mel e emplumado” (MÉTRAUX, 2012, p. 386). O defunto 

era enterrado em posição fletida ou hiperfletida, sendo atado com cordas de algodão ou 

fibras, e amortalhado em suas redes. Sobre a cabeça, era depositada uma vasilha cerâmica 

ou cuia. Se havia sido enterrado um principal, sobre sua sepultura era feita uma pequena 

casa de palmeiras pindoba (MÉTRAUX, 2012). 

A inumação poderia ser feita em uma cova redonda, aberta geralmente na praça 

central da aldeia. O morto era enterrado dentro de uma urna funerária ou diretamente na 

cova. A fonte explica que os dois tipos de sepultamento eram “opcionais” e tinham como 

finalidade evitar que o sedimento pressionasse o cadáver, isto é, “esses dois modos de 

sepultamento não se excluíam um ao outro. De qualquer maneira, o essencial ao enterrar o 

morto era evitar a pressão direta da terra sobre o corpo” (MÉTRAUX, 2012, p. 386). 

Ao abandonar suas aldeias, os Tupinambá marcavam as sepulturas com as mesmas 

palmeiras. Métraux (2012, p. 386) escreveu que: 

 

quando os Tupinambá abandonavam suas aldeias e destruíam suas casas, 
eles tinham o hábito de colocar folhas de palmeira pindó no lugar onde 
jaziam seus mortos para que o local do sepultamento fosse facilmente 
reconhecível. 

 

Métraux organizou sua síntese das práticas funerárias Tupinambá a partir dos 

seguintes dados: os rituais lacrimosos, modos de enterramento, local do enterramento, 

abertura da cova, preparação do corpo, posição de enterramento do cadáver, 

acompanhamentos do corpo, anexos funerários e elementos indicadores da localização da 

sepultura. Para todos esses dados, o autor em questão confrontou as fontes entre si, para 

então elaborar uma síntese pormenorizada das práticas mortuárias desses grupos 

(MÉTRAUX, 1979; 2012). 

Florestan Fernandes nasceu em São Paulo, em 1920. Iniciou seus estudos na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em 

1941, graduando-se em Ciências Sociais. Ainda naquela década, defendeu sua dissertação 

A organização social dos Tupinambás (FERNANDES, 1948). Em 1987, tornou-se deputado 

federal, tendo participado da Assembleia Nacional Constituinte. Exerceu essa função pública 

até 1995, ano em que morreu. 

Na obra em destaque, Fernandes levantou e revisou as fontes históricas e 

etnográficas quinhentistas e seiscentistas que continham informações sobre as práticas 

mortuárias entre os Tupinambá, as quais foram interpretadas pelo sociólogo como “culto dos 
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antepassados” (FERNANDES, 1948, p. 161). Em consonância com seu pensamento 

funcionalista, afirmou a finalidade social das práticas mortuárias, as quais procuravam, de 

acordo com Fernandes (1948, p. 161) “restabelecer o equilíbrio do sistema de relações 

sociais por meio da exclusão do membro falecido e da atribuição de um novo status ao 

morto, na sociedade dos ancestrais”. 

O pesquisador sintetizou as práticas mortuárias dos Tupinambá da seguinte maneira: 

fazia-se o pranteamento e o panegírico do morto. Os homens eram responsáveis pela 

preparação do corpo, o qual amarravam em cordas de fibras ou algodão. Os homens abriam 

a cova e depositavam o cadáver em seu interior, juntamente com objetos pessoais e armas. 

Após a inumação, os Tupinambá faziam oferendas de alimentos temendo que o defunto 

fosse devorado pelo Anhangá. Isto feito, em sinal de luto, homens deixavam crescer os 

cabelos e mulheres os cortavam. Depois de um mês, os parentes do morto encerravam o 

luto oferecendo cauinagens, ocasião em que as mulheres tingiam o corpo com jenipapo e os 

homens cortavam o cabelo (FERNANDES, 1948). 

Muitas pessoas eram enterradas no interior das casas. Um principal ou um grande 

guerreiro era inumado com o corpo envolvido em rede, acompanhado de seus objetos e 

adereços pessoais. Ao mudarem-se para outros lugares, marcavam as sepulturas com 

pequenas casas de palha. De acordo com Fernandes (1948, p. 165): 

 

grande número de mortos era enterrado no seu próprio lar, no interior da 
maloca. “Se o finado é pessoa de destaque sepultam-no na sua própria 
casa, envolvido em sua rêde, juntamente com os seus colares, plumas e 
outros objetos de uso pessoal”. Cuidavam da sepultura zelosamente, 
abrigando-a com coberturas de pindoba quando se mudavam para outra 
região. 

 

A despeito de poucas informações sobre os aspectos materiais, a obra de 

Fernandes, assim como Métraux, subsidia os primeiros passos para se pensar a simbologia 

das práticas mortuárias dos povos indígenas no alto rio Madeira. 

 

4.2 Caripuna 

 

Sob o etnônimo Cajaripunás, os Caripuna foram mencionados pela primeira vez há 

304 anos, na carta do padre Bartolomeu Rodrigues, escrita ao padre Jacinto de Carvalho: 

 
aqui tive uma carta de Vª. Revª., em que me pedia algumas notícias do 
Gentio, que há por essas partes, (...). 
De todas essas nações, as mais populosas são os Purupurues, Jãoens, e 
Pamas. Segue-se as das Cajaripunás, cuja multidão denotam as muitas e 
mui populosas, que debaixo desse nome, ocupam grande parte desse 
sertão [alto rio Madeira] (LEITE, 1943, p. 393-394). 
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Esse povo indígena, constantemente mencionado daquele ano de 1714 até por volta 

de 1930, se autodenominava Jau-Navo25 e falava uma língua da família Pano (MARTIUS, 

1867; GRASSERIE, 1889; RAMIREZ, 2006; FLECK, 2013, PESSOA; COSTA, 2014). Uma 

das fontes selecionadas nessa monografia (PALACIOS, 1893) descreveu um grupo 

Caripuna e sua aldeia que habitava um trecho encachoeirado do rio Madeira, logo após as 

confluências dos rios Beni e Madre de Dios. 

A aldeia era composta por duas malocas ovaladas, a das mulheres e a dos homens, 

cujas medidas aproximadas eram 25m de extensão por 15m de largura, e com teto alto. A 

maloca habitada pelos Caripuna era asseada e continha os objetos de uso doméstico. 

Mulheres usavam um adorno labial com 16 cm de comprimento em cor marrom e cobriam o 

púbis com uma folha larga. Na maloca ocupada pelos homens, cada um tinha, em seu 

espaço particular, a rede, um banco, seu bastão e um cesto para guardar penas, além de 

seus arcos e flechas. Os homens cobriam a região pubiana com uma corda 26 , que 

contornava a cintura. Mulheres e homens usavam como adornos presas de javali nas 

orelhas e pequenas penas eram inseridas nas narinas. Usavam também pulseiras, adornos 

nos braços e panturrilhas (figura 12). Quando se pintavam, o faziam na fronte, na cor 

vermelha; sobrancelhas e lábios eram pintados de preto (PALACIOS, 1893). 

 

 

Figura 12 – Caripuna contatado por Franz Keller próximo à cachoeira Caldeirão do Inferno 
(modificado). Fonte: KELLER, 1869. 
 

Não há descrições diretas sobre as práticas mortuárias. Contudo, algumas fontes 

descrevem estruturas funerárias observadas em aldeias desse povo e apresentam 

                                                           
25 “Povo da queixada”. 
26 “lo mismo hacen con los perros” (PALACIOS, 1893, p. 29). 
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informações etnográficas, obtidas dos próprios Caripuna, sobre as práticas mortuárias. 

Essas fontes são: José Agustín Palacios (1893), Franz Keller (1874) e George Earl Church 

(1912). 

O boliviano Palacios (1802-1875) foi um geógrafo e explorador, nascido na cidade de 

La Paz, oriundo de família da elite local. Em 1843, foi nomeado governador do 

Departamento do Beni e nessa condição realizou, no ano seguinte, uma expedição científica 

com o objetivo de conhecer os problemas de navegabilidade da região. Em 1845, foi 

incumbido pelo governo boliviano de dar prosseguimento aos trabalhos de exploração, com 

o escopo de realizar estudos sobre a viabilidade de se estabelecer comunicação fluvial entre 

os departamentos setentrionais e orientais bolivianos, tarefa que concluiu em 1847. Ainda 

no âmbito dessa expedição, desceu o rio Madeira até a cachoeira de Santo Antônio. No 

trajeto, contatou os Caripuna, em fins de 1846. O geógrafo registrou que a aldeia era 

composta por duas malocas, habitadas por homens, 8 mulheres, 9 crianças e 2 meninas 

maiores. 

Sua observação é pontual. Não há informações sobre as práticas mortuárias 

caripuna, como a preparação do corpo, a abertura da cova, posição do cadáver dentro da 

cova, acompanhamentos e anexos funerários, exceto breve informação sobre a distinção de 

enterro por sexo, sendo os homens enterrados dentro das casas, enquanto as mulheres 

eram inumadas nos campos: “los cadáveres de los aquellos son enterrados parados en el 

lugar que habitan, y á los de las mujeres les dan sepultura en el campo” (PALACIOS, 1893, 

p. 29)27. 

No seu relato, Palacios descreve em linhas gerais os usos e costumes que observou 

entre os Caripuna, ao contrário de Franz Keller. 

Franz Keller-Leuzinger (1835-1890) foi um engenheiro, cartógrafo e explorador, 

nascido em Munique, Alemanha. Chegou ao Brasil aos 20 anos de idade e, na companhia 

do pai, Joseph Keller, realizou trabalhos diversos para os governos provinciais. Em 1867 

realizou uma expedição ao rio Madeira, em caráter oficial e a serviço do governo brasileiro, 

com a finalidade de explorar esse rio e avaliar a possibilidade de implantação de uma 

ferrovia que superasse toda a extensão encachoeirada. Os resultados etnográficos e 

arqueológicos da expedição foram divulgados em separatas e no livro The Amazon and the 

Madeira rivers, publicado em 1874. 

Keller contatou os Caripuna à jusante da cachoeira Caldeirão do Inferno, na margem 

direita do rio Madeira. A aldeia distava cerca de 1 km da margem do rio e era formada por 

três grandes malocas e outra maloca menor, a casa dos homens. Nessa última, o 

explorador alemão observou estruturas funerárias compostas por cinco urnas, as quais se 

                                                           
27  “Os cadáveres dos homens são enterrados no lugar em que habitavam, e as mulheres são 
sepultadas no campo” (tradução livre). 
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supôs conter apenas os remanescentes ósseos humanos e pedras planas28, colocadas 

sobre as vasilhas. A fonte não informa se os sepultamentos eram primários ou secundários, 

embora se registrou que as práticas mortuárias caripuna eram semelhantes às de outros 

grupos. Quanto às questões simbólicas, Keller anotou que os Jau-Navo prestavam respeito 

aos seus mortos, através da confecção de instrumentos musicais usados nas lamentações 

fúnebres. Além disso, não gostavam que estranhos mexessem nas sepulturas. As 

considerações de Keller (1874) sobre as estruturas funerárias e as lamentações fúnebres 

entre os Caripuna são as seguintes: 

 

some slight cavities in the ground, with flat stones in the middle of each, 
showed us clearly that the Caripunas followed the custom of many other 
tribes, of burying their warriors in large earthen urns (or igaçabas) in the 
cottages. We counted five of them; and it was easy to see that soon the 
burial-ground would have to be enlarged, or the whole tribe would require to 
shift, if they were all to have the same honours (...) As the igaçabas were 
barely covered with earth, we suppose that they contained only the clean 
bones of the dead. We could not, of course, think of excavating one of them 
or even of looking closer at the tombs; the more so as a characteristic 
incident revealed to us the degree of respect and awe with which they 
regarded whatever has to do with their dead. I asked one of the younger 
Indians to give me, in exchange for a pair of scissors, a very queer-looking 
instrument, consisting of a thin board of half a yard length, which, when 
whirled about by a slender cord drawn through the middle, must give a 
whizzing sound. The boy, immediately turning round to one of the elder 
Indians, explained to him my request, in a tone whose excitement contrasted 
strangely with his former self-possession and impassibility. 
With a very serious face, but with a sort of quiet politeness which I could not 
but admire, the old man tried to make me understand that these instruments, 
whose howling tone he imitated while marching slowly and majestically 
round the burial-places, were used for their lamentations over the dead, and 
could not be parted with like any profane object. Such an exhibition of 
sentiment by a real naked savage, in a real dense primeval forest, struck me 
indeed even more than the solemn manner in which the announcement was 
delivered (KELLER, 1874, p. 123-124)29. 

                                                           
28  É possível que as pedras planas observadas por Franz Keller sejam fragmentos cerâmicos 
reutilizados como tampas para as urnas funerárias. No sítio Ilha Dionísio, que será discutido no 
próximo capítulo, foram escavadas urnas funerárias tampadas com fragmentos grandes de outras 
vasilhas. Todavia, não se pode ignorar que talvez Keller realmente tenha observado fragmentos de 
rochas na estrutura funerária. 
29 “Algumas pequenas cavidades no chão, com pedras achatadas no meio de cada uma, mostravam-
nos claramente que os Caripunas seguiam o costume de muitas outras tribos, de enterrar seus 
guerreiros em grandes urnas de barro (ou igaçabas) nas cabanas. Nós contamos cinco delas; e era 
fácil ver que em breve o cemitério teria que ser ampliado, ou toda a tribo precisaria mudar, se todos 
tivessem as mesmas honras (...). Como as igaçabas estavam mal cobertas pela terra, supomos que 
continham apenas os ossos limpos dos mortos. Não poderíamos, é claro, pensar em escavar uma 
delas ou mesmo em olhar mais de perto os túmulos; tanto mais que um incidente característico nos 
revelou o grau de respeito e reverência com que eles consideravam tudo o que tenha a ver com seus 
mortos. Pedi a um dos índios mais jovens que me desse, em troca de uma tesoura, um instrumento 
estranho, consistindo de uma tábua fina de meio metro de comprimento, que, quando girada por um 
fino cordão fixado no meio, dava um som de zumbido. O rapaz, voltando-se imediatamente para um 
dos índios mais velhos, explicou-lhe meu pedido, num tom cuja excitação contrastava estranhamente 
com seu antigo autocontrole e impassibilidade. 
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Portanto, os Caripuna cuidavam de seus mortos, prestando-lhes culto; o zunidor visto 

por Keller era considerado sagrado e tinha a função específica de marcar o ritmo das 

lamentações fúnebres. É possível que esse grupo, ao cuidar de seus cemitérios, cultuava 

seus antepassados. Conforme observado acima, Fernandes (1948) concluiu que os 

Tupinambá também cultuavam seus antepassados. 

Nascido nos Estados Unidos, em 1835, George Earl Church foi um engenheiro civil e 

emissário do governo de seu país em missões políticas na América Latina. Em fins da 

década de 1860, foi designado pelo governo da Bolívia para explorar matérias-primas e 

estabelecer a navegação entre os rios Mamoré e Madeira. Pouco depois, lhe foi concedida, 

pelo governo brasileiro, a construção e exploração de uma ferrovia às margens do rio 

Madeira, tendo efetuado duas tentativas, em 1872 e 1879, sem sucesso. Nos anos 

seguintes, coordenou outros projetos ferroviários, até sua morte, em 1910. 

Church revisou fontes de viajantes que estiveram na região, desde o século XVIII até 

meados do século XIX, e, em suas expedições, registrou vários grupos indígenas e seus 

costumes. Suas anotações foram publicadas em 1912, na obra Aborigines of South 

America. Essa fonte também localizou os Caripuna no trecho encachoeirado do rio Madeira, 

onde habitavam em aldeias30, compostas por várias casas, uma delas na praça central era 

usada como cemitério (CHURCH, 1912). 

O engenheiro mencionou o tratamento dispensado a um guerreiro Caripuna morto 

em guerra, o qual era imediatamente levado para a aldeia e enterrado: “...a Caraipuna [sic] 

who falls in battle is immediately carried to his village and buried”31. Durante a guerra, os 

Caripunas demonstravam seu desprezo pelas flechas inimigas, pisando-as. Não obstante, 

guardavam como troféus suas flechas manchadas com o sangue dos inimigos mortos 

(CHURCH, 1912). 

Na fonte considerada, registrou-se que uma das grandes casas dentro de uma aldeia 

caripuna servia de cemitério aos guerreiros. Dentro dela, além das sepulturas, haviam sido 

depositados os objetos pessoais do morto e ocasionais crânios dos inimigos, considerados 

troféus. Dentro dessa casa, apenas os homens podiam executar danças e lamentações 

                                                                                                                                                                                     
Com um rosto muito sério, mas com uma espécie de polidez discreta que eu não podia deixar 

de admirar, o velho tentou me fazer entender que esses instrumentos, cujo tom uivante ele imitava 
enquanto marchava lenta e majestosamente ao redor dos cemitérios, eram usados nas suas 
lamentações pelos mortos, e não podiam ser dados como qualquer objeto profano. Tal exibição de 
sentimentos por um verdadeiro selvagem nu, em uma densa floresta primitiva real, me impressionou 
de fato ainda mais do que a maneira solene pela qual o anúncio foi feito” (tradução livre). 

30  Segundo Church (1912, p. 130), as aldeias Caripuna eram circundadas por “trincheiras” e 
caminhos, semelhantes, segundo o engenheiro, aos assentamentos entrincheirados dos Canichanas, 
em Mojos. 
31  “Um Caripuna que tomba em batalha é imediatamente levado para sua aldeia e enterrado” 
(tradução livre). 
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mortuárias. Na citação a seguir, pode-se observar a diferenciação social e o local do 

enterramento: 

 

(…) still, they pay respectful worship to the dead, and one of their big 
barracks is reserved as a sort of burial-place for some of their brave 
warriors. Some of the belongings of the defunct are hung over each grave, 
such as bows, arrows, tambourines and flutes; and, occasionally, skulls of 
their enemies as trophies. On certain days, only men meet in this burial 
place and dance over the dead to the accompaniment of melancholy tunes 
(CHURCH, 1912, p. 130-131)32. 

 
A observação etnográfica feita por Keller no século XIX foi reproduzida por George 

Church em sua obra33. Para o último, as urnas funerárias vistas pelo engenheiro alemão 

continham os remanescentes ósseos dos guerreiros: “they buried their warriors in the cabins 

in large earthen urns (or igaçabas), which being barely covered with earth probably 

contained only the clean bones of the dead” (CHURCH, 1912, p. 129-134)34. 

As três fontes compulsadas apresentam dados que se complementam entre si, 

embora não haja descrições mais detalhadas acerca das práticas mortuárias caripuna, 

exceto ao local do enterramento, ou seja, homens dentro de uma casa e mulheres nos 

campos (PALACIOS, 1893) e aos anexos funerários, quais sejam, os objetos pessoais do 

morto e os crânios de inimigos, troféus de guerra (CHURCH, 1912). 

Quanto aos aspectos simbólicos ligados ao status, lemos que os guerreiros mortos 

em guerra eram prontamente levados para suas aldeias, onde eram inumados dentro de 

uma casa separada e para eles eram realizadas danças e lamentações fúnebres (KELLER, 

1874; CHURCH, 1912). Além disso, as cinco estruturas funerárias vistas por Keller estavam 

no mesmo lugar, todavia e ao que tudo indica, eram enterramentos secundários. 

Da leitura das fontes, não é possível inferir se esse local de enterramento era 

particularidade dos guerreiros ou se homens comuns também eram enterrados no mesmo 

lugar. Todavia, em sociedades igualitárias, todos os homens são guerreiros, inexistindo 

distinção no tratamento mortuário. Outro dado alude a um dos tipos de relações sociais mais 

associados à morte, ou seja, a guerra, onde a vitória sobre o inimigo é lembrada através das 

flechas colecionadas e dos ocasionais troféus de crânios (CHURCH, 1912). 

                                                           
32 “Ainda assim, são respeitosos aos mortos e uma de suas casas é reservada como uma espécie de 
local de enterro para alguns de seus bravos guerreiros. Alguns dos pertences dos defuntos estão 
pendurados sobre cada sepultura, como arcos, flechas, pandeiros e flautas; e, ocasionalmente, 
crânios de seus inimigos como troféus. Em certos dias, apenas homens se encontram nessa casa 
onde dançavam para os mortos acompanhados de melancólicas melodias” (tradução livre). 
33 É necessário destacar que Church afirma que o encontro entre Keller e os Caripunas ocorreu nas 
proximidades do salto do Teotônio. Em contraste, Keller escreveu que o acontecimento se deu à 
justante da cachoeira do Caldeirão do Inferno. 
34 “Eles enterraram seus guerreiros nas cabanas em grandes urnas de barro (ou igaçabas), que mal 
cobertas com terra provavelmente continham apenas os ossos limpos dos mortos” (tradução livre). 
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Em síntese, as práticas mortuárias caripuna podem ser interpretadas da seguinte 

maneira: enquanto as mulheres eram enterradas nos campos, provavelmente fora da área 

de habitação, os homens eram inumados dentro da casa dos homens. Sobre as covas, 

eram pendurados os objetos pessoais do morto e crânios dos inimigos. Entende-se que os 

Caripuna realizavam o enterramento secundário em urnas funerárias, as quais eram 

tampadas com fragmentos de rochas e enterradas dentro da casa dos homens. Em certas 

ocasiões, eram realizadas danças e lamentações fúnebres, as quais denotavam o culto aos 

antepassados. 

 

4.3 Pama 

 

Conforme sublinhado acima, os Pama habitavam o trecho encachoeirado do rio 

Madeira e interagiam com os Caripuna (CHURCH, 1912). Entretanto, apesar de manterem 

alianças de parentesco e matrimônio, há relatos de conflitos entre os dois grupos, 

(MACCHETI, 1869). Além dessas relações, é possível que os Pama falassem uma língua da 

família Pano (RAMIREZ, 2010). No entanto, ainda há dúvidas sobre a filiação linguística. 

Vimos, no capítulo anterior, que o primeiro registro dessa sociedade está na carta de 

Bartolomeu Rodrigues, de 1714. Os Pama foram um grupo muitas vezes mencionado, por 

aqueles que navegaram o rio Madeira, como índios que colaboravam com os luso-

brasileiros, no auxílio da varação de embarcações, nos trechos encachoeirados. Embora, na 

maioria das vezes, fossem descritos de forma romantizada, “dóceis” e de “boa aparência”, 

os Pama, entraram em conflito com os colonizadores, matando e afugentando-os. 

Os Pama deixaram de ser mencionados na década de 1870 (NIMUENDAJU, 1981). 

Provavelmente, eles desapareceram ou abandonaram a região devido às pressões 

provocadas pela exploração da borracha e a construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré. De qualquer maneira, as informações disponíveis sobre os Pama contêm poucas 

menções à sua cultura material. 

Não obstante, Vitor Hugo, em Desbravadores, escrito em 1959, fornece informações 

sobre as práticas mortuárias Pama. Hugo (1921-2003), italiano de nascimento, chegou 

jovem ao Brasil, vivendo em Humaitá e Porto Velho, durante grande parte de sua vida, como 

padre salesiano. Sua obra é, em linhas gerais, a história da Igreja Católica na Amazônia, 

especialmente da catequização de indígenas ao longo de todo o rio Madeira, desde o tempo 

dos jesuítas até o ano da publicação. 

De fato, as informações sobre os ritos fúnebres dos Pama trazidas à luz por Hugo 

(1959) consistem em uma reprodução das observações do frei Jesualdo Maccheti, datadas 

de 1873. A narrativa dá notícia da morte de três homens (o cacique, seu filho e o filho do 



73 
 

pajé), moradores de uma aldeia Pama no alto rio Madeira 35 . Os três morreram 

conjuntamente, durante uma tempestade, quando um raio caiu próximo às casas. O relato 

afirma que os demais indígenas tentaram salvar as vítimas do raio, levando-as aos padres, 

mas não tendo sucesso. 

 

num daqueles dias desencadeou-se uma forte tempestade. Um raio caiu 
diretamente nas proximidades das palhoças e matou o cacique, seu filho e o 
filho do pajé. Levaram os corpos à morada dos padres e estes tentaram 
reanimá-los, mas tudo em vão (HUGO, 1959, p. 163). 
 

No dia seguinte ao acidente, os mortos foram enterrados junto com seus pertences 

dentro das casas em que moravam, além de receberem oferendas. Enquanto a cova era 

fechada, o pajé, os mais velhos e demais presentes realizaram cantos fúnebres. Seus 

animais domésticos foram mortos também e, após isso, as casas que lhes serviram de 

túmulo foram incendiadas. 

 
na manhã seguinte, enterraram os cadáveres, segundo o rito dos Pama: 
cavaram a sepultura debaixo da palhoça, onde os defuntos tinham vivido. 
Jogaram na cova o penacho [acanitara], o arco, as flechas, comida e 
bebida. Depois, enquanto cobriam a cova, os parentes executavam cantos 
fúnebres, formando vários coros: cantavam de um lado o pajé e os mais 
velhos da tribo, uma parte, que era correspondida pelo coro dos demais 
homens e das mulheres. Em seguida, todos os presentes com o pajé na 
palhoça dos mortos, destruíram os objetos nela encontrados, ateando fogo 
à mesma. Também os animais domésticos foram mortos. Outrora 
costumavam matar até a mulher do finado (HUGO, 1959, p. 163-164). 

 

Dada a importância dos mortos, estes foram chorados e lamentados mesmo após o 

enterramento. Segundo frei Maccheti, o luto durou vários dias: “ainda por muitos dias se 

repetiram as lamentações. Afinal, aliviou-se a dor geral” (HUGO, 1959, p. 164). 

Os mortos Pama eram homenageados com danças fúnebres, organizadas de acordo 

com o status dos presentes, sendo o pajé e os mais velhos os condutores do ritual, 

acompanhados dos demais homens e mulheres do grupo. Outro dado interessante trata-se 

do costume antigo de se matar a companheira do morto. Ao que sugere a fonte, o costume 

estava abandonado no terceiro quartel do século XIX. Tal prática se assemelha à observada 

por Betendorf no século XVII, quando esteve entre os Iruri, na foz do rio Madeira. Quando 

um principal morria, era enterrado vivo junto a este, um casal jovem: “Os principaes 

enterram-se dentro de uns grandes paus furados a modos de grandes pipas, e ahi tambem 

                                                           
35 A aldeia estava implantada na foz do rio ou riacho Aruanã, cuja localização é desconhecida. Outra 
dificuldade refere-se à fonte original, acessada por Vitor Hugo. O autor indica duas fontes distintas, 
mas não informa com precisão de qual delas extraiu o trecho reproduzido nessa monografia. As 
fontes são: Notizie interessanti sulla Provincia delle Amazoni nel Nord del Brasile (1882) 1943 e 
Missão Franciscana no estado do Amazonas (1870-1902) 1943-45. 
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enterram viva a sua manceba mais querida e o seu mais mimoso rapaz” (BETENDORF, 

1698 [1910], p. 466-467). 

 

4.4 Mura 

 

Falantes da língua homônima (embora também falem o português) os Mura habitam 

41 terras indígenas na região do baixo rio Madeira, várias delas demarcadas no município 

amazonense de Autazes, além de municípios vizinhos. O grupo atualmente conta com 

18.328 pessoas (Siasi/Sesai, 2014). 

No passado, ficaram conhecidos como “índios de corso”. Desde que foram 

mencionados por Bartolomeu Rodrigues, em 1714, os Mura tiveram sua imagem associada 

a roubos, assassinatos e guerras. Repetidas vezes, colonizadores que buscavam explorar 

os recursos naturais no rio Madeira se queixavam da dificuldade de realizar incursões, 

sempre temerosos dos ataques desses índios. Nas palavras de Marta Rosa Amoroso (1992, 

p. 297): 

 

a vida dos Mura, argonautas que habitavam originalmente o rio Madeira, 
índios de língua isolada, (...), nos chega na forma de um repetitivo noticiário 
de guerra. Sobre essa população nos foi legado pelo século XVIII um 
documentário onde se destacam as palavras-chave "sequestro, saque e 
pirataria", com as quais o conquistador português procurou caracterizar o 
perfil do selvagem rebelde, inimigo dos brancos e dos outros índios.  
Foram conhecidos como "gentio de corso”, imagem náutica utilizada no 
período colonial para definir os povos que permaneciam afastados dos 
povoamentos, constituindo uma ameaça aos empreendimentos coloniais, 
saqueando e roubando as aldeias de índios domésticos e as embarcações 
coloniais. 

 
Conforme lido às páginas 28 e 51 desta monografia, os Mura habitaram, em tempos 

históricos, o rio Madeira, nas cercanias da foz do seu afluente, o Jamari, e chegaram até a 

cachoeira de Santo Antônio, onde conflitaram com religiosos e Pamas. Todavia, para 

sistematização de dados para práticas mortuárias entre os índios Mura utilizei um exemplo 

obtido no baixo rio Madeira. 

O título da fonte revisada é Les indiens Mura de la région de l’Autaz (Haute 

Amazone), artigo escrito em 1923 pelo padre francês Constant Tastevin (1880-1962). Esse 

religioso chegou ao Brasil em 1919, estando entre os Mura das hoje Terras Indígenas 

Apipica e Murutinga, ambas em Autazes, Amazonas, e ainda hoje habitadas pelo mesmo 

grupo. Tastevin, além dos cuidados religiosos, dedicou-se à geografia, à etnografia e à 

linguística. 

Segundo o religioso francês, os Mura, já cristianizados, inumavam seus mortos no 

cemitério de Murutinga, seguindo os princípios cristãos. Mas não abandonaram totalmente 
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suas práticas tradicionais: construíam túmulos em palha de babaçu e, sendo a cova de um 

homem, nela eram depositados os pertences do morto, além de oferendas de alimentos e 

bebidas fermentadas (cf. MÉTRAUX, 1947). Os Mura cuidavam das tumbas por pelo menos 

um ano, quando então não mais o faziam. 

Tastevin especula que os Mura, antes da cristianização, praticavam o enterramento 

secundário de ossos humanos em urnas funerárias: 

 

j’ai déjà dit qu’on a trouvé à l’Apipica une urne funéraire, portant à l’extérieur 
une figure sculptée. Il est donc probable qu’avant d’avoir adopté la sepulture 
chrétienne, les Mura enterraiment um moins les os de leurs morts dans les 
«igassabas». Je serais porté à croire qu’ils le faisaient, comme d’autres 
Indiens, au bout de l’anée, à l’époque où ils cessaient de porter à manger à 
leurs défunts.Une fois dans l’urne, on était classé comme une pièce de 
musée (TASTEVIN, 1923, p. 528)36. 

 

Embora não exista menção direta ao formato da cova e a disposição do cadáver 

dentro dela, pode-se inferir que aquela era retangular, com o corpo enterrado em posição 

entendida, tal como num enterramento cristão. Também não há menção ao uso ou não de 

caixões ou redes. Não obstante, considerando-se o caráter religioso da inumação, 

igualmente é plausível que os mortos fossem enterrados em redes ou caixões. Também 

havia a aposição de armas (se o morto fosse homem) e a construção de uma pequena casa 

sobre a cova, feita com palhas de babaçu. Os Mura depositavam oferendas de alimentos e 

bebidas fermentadas feitas com frutas da estação. Além disso, as mangueiras do cemitério 

eram dedicadas aos mortos: 

 

il y a vingt ans passés,voici comment les Mura soignaient leurs morts au 
cimitière du Murutinga. Ils les enterraient come les chrétiens, suivant les 
principes que leur avait legués le P. Gaspar; mais, en plus, sur chaque tertre 
ils construisaient un petit abri de feuilles d’iwawasú. Chaque jur ils 
déposaient sur la tombe, à côté des armes du defunt, si c’était un homme, 
un peu de nourriture et des boissons fermetées faites avec les fruits de la 
saison. Les fruits du maguier du cimitiére étaient exclusivement réservés à 
l’usage des morts (TASTEVIN, 1923 , p. 528)37 

 

                                                           
36 “Já disse que uma urna funerária, encontrada em Apipica, apresentava uma figura esculpida. É 
provável que antes de adotarem o enterro cristão, os Mura enterrassem os ossos de seus mortos em 
“igassabas” [sic]. Eu acredito que eles o faziam, como outros índios, ao término de um ano [da morte], 
quando deixavam de oferendar comida aos que se foram. Uma vez na urna, os restos mortais eram 
tratados como peças de museu” (tradução livre). 
37 “Há vinte anos [início do século XX], era assim que os Mura cuidavam de seus mortos, no cemitério 
de Murutinga. Enterravam-nos à maneira cristã, seguindo os princípios ensinados por P. Gaspar; 
mas, além disso, em cada túmulo, construíam um pequeno abrigo por cima da cova, feito com palhas 
de iwawasú [babaçu]. Todos os dias, depositavam ao lado do túmulo, as armas do falecido, se este 
fosse homem, e um pouco de alimentos e bebidas fermentadas, feitas com frutas da estação. As 
mangueiras do cemitério eram reservadas exclusivamente para os mortos” (tradução livre). 
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O autor também aponta que os Mura depositavam as oferendas e armas para o 

morto por um ano, ocasião em que acreditavam que os mortos já estavam providos, no 

além, de armas e plantações: 

 

Au bot d’un an, lorsque l’on s’était convaincu que le mort ne reviendrait 
plus,persuadés sans doutre que le trépassé possédait déjà au ciel des 
armes et des platations nouvelles, et qu’il n’avait plus besoin du secours 
d’ici-bas, les vivants se désintéressaiment de son sort. (TASTEVIN, 1923, 
528)38. 

 

No segundo excerto, podemos notar que as oferendas eram postas nos túmulos dos 

homens. Sem a intenção de minimizar o trabalho de Tastevin, podemos notar que as 

distinções das práticas mortuárias mura por sexo e status não estão totalmente 

esclarecidas, haja vista que o missionário francês apenas relatou o tratamento dado a 

homens. Não obstante, percebem-se mudanças, mas também permanências nas práticas 

mortuárias. O colonialismo europeu não apagou completamente da memória os ritos 

antigos. 

 

4.5 Pirahã 

 

O grupo Pirahã, autodenominado Hiaitsiihi, é composto por 592 pessoas que habitam 

uma única terra indígena nos rios Maici e Marmelos, no município de Humaitá, Amazonas. 

Sua família linguística é a Mura, que sugere que o grupo em questão tenha uma origem em 

comum com os Mura. Foram mencionados em fontes somente em fins do século XIX, tendo 

sido contatados por Curt Nimuendaju em 1921. 

As práticas mortuárias Pirahã são consideradas nesse trabalho por duas razões: 

Esses últimos possuem filiação linguística, material e social com os Mura, os quais, como já 

justificado, realizavam incursões ao alto rio Madeira e habitavam, no século XVIII, o rio 

Jamari. 

As práticas mortuárias dos Pirahã foram registradas em fotografias por Cândido 

Mariano da Silva Rondon, na década de 1920 (RONDON, 1946), e pelo antropólogo Marco 

Antônio Gonçalves, durante sua permanência com esse povo nas décadas de 1980 e 90 

(GONÇALVES, 2001). 

A figura de Rondon (1865-1958) possui afinidade com a história recente de 

Rondônia, especialmente da colonização da região pela sociedade brasileira. Um dos 

                                                           
38“ Depois de um ano, quando os Mura se convenciam de que o morto já possuía armas e plantações 
[no além], e que ele não precisaria mais da ajuda desse mundo, os vivos deixavam de se preocupar 
com sua sorte” (tradução livre). 
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fundadores do Serviço de Proteção ao Índio (SPI – hoje FUNAI), Rondon chefiou diversas 

expedições onde hoje está Rondônia, entre os anos de 1909 e 1914. Nessas incursões, 

entrou em contato com diversas etnias indígenas, registrando seus costumes. 

Rondon publicou, na obra Índios do Brasil do Centro, Noroeste e Sul de Mato-Grosso 

(1946), duas fotografias que mostram o enterramento de um chefe Pirahã idoso, de nome 

Faustino, o qual morreu e provavelmente foi enterrado no posto indígena no rio Maici, em 

Humaitá, Amazonas. Na primeira imagem, é possível visualizar que o corpo foi envolvido em 

uma rede, pendurada em uma vara, sendo levado para a cova por dois homens. Ao que 

sugere a imagem, outros Pirahã acompanharam o defunto até o local do enterro (RONDON, 

1946) (figura 13). 

 

 
Figura 13 - Enterro de Faustino, chefe Pirahã. Foto da Expedição Científica da Filadélfia. Fonte: 
Rondon, 1946. 
 

Na segunda fotografia, foi registrado o momento anterior à inumação do cacique 

Faustino, cujo corpo, ainda envolvido em rede, estava diante da cova, ladeado por outros 

Pirahã, além de funcionários do SPI e da Expedição Científica da Filadélfia (RONDON, 

1946). 

A fonte não contextualiza o enterramento, apenas apresenta as imagens. Assim, não 

há informações sobre a preparação do corpo, a abertura da cova, acompanhamentos e 

anexos funerários, local e orientação da sepultura. Não obstante, algumas informações de 

interesse etnoarqueológico podem ser inferidas da imagem (figura 14), como a preparação 

do corpo, amortalhado em rede, Pirahãs acompanhando a inumação, cova retangular, 
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sugerindo enterramento primário do corpo, em posição estendida. Não está claro, mas 

observa-se a presença de estacas, o que sugere a abertura da cova dentro de uma casa. 

 

 

Figura 14 - O corpo de Faustino diante da cova. Foto da Expedição Científica da Filadélfia. Fonte: 
Rondon, 1946. 
 

O Antropólogo Marco Antônio Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, que esteve entre os Pirahã entre fins dos anos 1980 e início da década seguinte, 

realizando estudos etnográficos, os quais foram publicados na obra O mundo inacabado: 

ação e criação em uma cosmologia amazônica (2001). Entre outras informações, Gonçalves 

relatou as práticas mortuárias dos Pirahã, apresentando dados sobre preparação do corpo, 

abertura da cova, orientação da cabeça, aspectos sócio-simbólicos. 

Assim, de acordo com a fonte pesquisada, é costume que uma pessoa prestes a 

morrer saia de sua aldeia, a fim de que morra na aldeia de “estranhos”, isto é, parentes 

distantes. Uma vez morta, a pessoa não é chorada. As atividades cotidianas não são 

interrompidas. O corpo fica exposto sobre uma esteira durante algumas horas, até que se 

decida o local do sepultamento, o qual deverá ser à montante ou à jusante do rio e sempre 

na direção contrária da aldeia onde viveu o defunto, isto porque os Pirahã creem que os 

espectros do morto, Kaoaiboge (“pacífico”) e Toipe (“canibal”), “habitam o patamar 

subterrâneo abaixo da sepultura” (GONÇALVES, 2001, p. 204). 
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O morto é preparado com uma pintura corporal vermelha, à base de urucum, 

especialmente no rosto e pálpebras. Uma mulher Pirahã teve seu corpo pintado no rosto, 

ventre e pernas. Então, o cadáver foi embrulhado em panos, colocado sobre uma esteira, e 

levado até o local onde seria enterrado. O local escolhido para a inumação da mulher citada 

foi o alto de um barranco. Homens abriram a cova, a qual media 170 cm de comprimento, 60 

cm de largura e 60 cm de profundidade. A orientação foi contrária à do curso do rio Maici, 

onde ficava a aldeia da morta. Após o enterro, os Pirahã ofereceram à finada roupas, arco, 

flecha, farinha de mandioca e fósforos (GONÇALVES, 2001). 

Gonçalves publicou uma fotografia de uma sepultura que ficava nas proximidades do 

rio Muqui (figura 15). Observa-se, sobre o túmulo, duas pequenas coberturas sobrepostas, 

uma menor que a outra, feitas com troncos de madeira e palha. A área em que está a 

sepultura possui declive. Nota-se ainda que a cobertura interna indica ter sido feita há algum 

tempo, pois parte dela está caída (GONÇALVES, 2001). 

 

 

Figura 15 - sepultura Pirahã próxima ao rio Muqui. Fonte: Gonçalves, 2001. 

 

As fontes revisadas apresentam alguns dados em comum, relativos às questões 

materiais das práticas mortuárias Pirahã, como o enterramento primário em cova retangular. 

Sobre os aspectos sócio simbólicos, as leituras sugerem não haver distinção social ou de 

gênero durante o enterramento, pois em ambos os exemplos, os mortos foram inumados de 

forma semelhante. 
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4.6. Wari’ 

 

Os Wari’ são falantes de uma língua Txapakúra e estão organizados em seis 

subgrupos étnicos, autodenominados OroMon, OroNao’, OroEo’, OroAt, OroWaram e 

OroWaramXijein39. Na atualidade, os Wari’ são em número de 3956 pessoas (Siasi/Sesai, 

2014). Ocupam 5 terras indígenas: Igarapé Lage, Igarapé Ribeirão, Pacaás-Novos, Rio 

Negro Ocaia e Sagarana, distribuídas entre os municípios de Porto Velho, Nova Mamoré e 

Guajará-Mirim, em Rondônia. 

Wari’ é um “classificador amplo” que essa sociedade índia utiliza para se identificar 

perante a sociedade envolvente, a qual costuma se referir a eles como Pakaa Nova, 

Pakaas-Novos ou Paca Nova. Entretanto, alerta Aparecida Vilaça, embora Wari’ não seja 

um etnônimo, podendo ser traduzido como “nós”, “gente”, é o nome que preferem ser 

chamados (VILAÇA, 2017, p. 41). 

Os Wari’ distinguem-se, em termos de parentesco, em dois grupos: os iri’ nari, 

“parentes verdadeiros”, ou seja, consanguíneos, e os nari paxi (“parentes distantes”), que 

são os afins e parentes mais afastados (cunhada/os, noras/genros, sogra/os, etc.). Essa 

divisão de parentesco é muito importante e isso é notado quando da morte de um Wari’. Os 

iri’ nari do morto são imprescindíveis para o rito fúnebre, isto é, a organização do funeral, 

enquanto que a participação dos nari paxi é fundamental para a execução daquele (VILAÇA, 

2017). 

Para a redação desse subitem, utilizei dados extraídos da obra de Beth Ann Conklin, 

antropóloga norte-americana da Universidade da Califórnia, que realizou estudos culturais e 

de saúde entre os Wari’ nos anos 1985-87, no posto indígena Santo André, no rio Pacaás-

Novos, e de Aparecida Vilaça, antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que 

fez trabalho de campo em uma aldeia Wari’ localizada na Terra Indígena Rio Negro-Ocaia, 

entre 1986-88. Dessa forma, a sistematização de dados relativos às práticas mortuárias está 

fundamentada nas publicações Consuming grief: compassionate, cannibalism in an 

Amazonian society (CONKLIN, 2001) e Comendo como gente: formas do canibalismo Wari’ 

(Pakaa Nova) (VILAÇA, 2017)40. 

                                                           
39  “Oro” é um “morfema coletivizador”, cujo significado por ser entendido como “povo” (VILAÇA, 
2017). Segundo Beth Conklin (2001), os designadores significam: Mon (“fezes”), Nao’ (“morcego”); 
Eo’ (“arroto”); At (“osso”); Waram (macaco aranha); Waram Xijeim (“outro povo macaco aranha”). No 
passado, existiram os grupos OroJowin e OroKao’OroWaji, os quais uniram-se aos subgrupos atuais. 
Conklin explica em pormenores o mito de origem dos Wari’, bem como o significado do nome de cada 
subgrupo.  
40  Vilaça publicou, em 1990, O canibaslimo funerário Pakaa Nova: uma etnografia, e em 1998 
Fazendo corpos: reflexões sobre morte e canibalismo entre os Wari’ à luz do perspectivismo. O 
primeiro texto é reprodução do segundo capítulo da obra Comendo como gente. Por essa razão, e a 
fim de evitar redundância, utilizarei ambas as referências apenas em citações específicas. 
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Em ambas as pesquisas, buscou-se entender as relações sociais e simbólicas Wari’ 

por meio do canibalismo, sendo abordadas desde as histórias sobre a origem no 

canibalismo funerário até a predação de espíritos ancestrais incorporados em animais 

selvagens. Os textos apresentam capítulos sobre as práticas mortuárias, diferenciando as 

praticadas no passado, das modernas (CONKLIN, 2001; VILAÇA, 2017). 

As práticas mortuárias antigas foram realizadas até o início dos anos 1960, momento 

em que os Wari’ já estavam em franco contato com a sociedade envolvente – seringueiros, 

religiosos e funcionários do SPI. O grupo sofreu pressão para abandonar suas práticas 

tradicionais, sob a alegação dos riscos de doenças contraídas através da manipulação de 

cadáveres em decomposição. Nos próximos parágrafos, serão descritas as práticas que 

envolviam a manipulação do defunto e consumo de sua carne e ossos, fazendo-se distinção 

entre mortos adultos e mortos infantis (CONKLIN, 2001). 

Quando morria um Wari’, seus iri’ nari choravam a sua morte ainda mais do que 

quando a pessoa estava moribunda. Se o defunto tivesse matado muitos inimigos, ou uma 

jovem mulher que havia servido muita chicha aos guerreiros que ficavam em reclusão após 

expedições belicosas, antes do funeral, dançava-se com o cadáver, cantando canções 

conhecidas como tamara e derramando doses de chicha em sua boca, conforme observado 

por Conklin (2001, p. 74): 

 

this was a special honor for the deceased, reserved mostly for warriors who 
had killed many enemies and for girls who had served a great deal of chicha 
to their brothers during the warriors' ritual reclusion. In this brief ceremony, 
close kin stood the corpse up on its feet and placed its arms around theirs or 
around the neck of a strong young man who supported it on his back. They 
formed a dance line on each side of the corpse and sang the tamara songs 
that had belonged to the dead person. The intent was to evoke a sense of 
joy and celebration, and the funeral crowd would laugh and cheer as the 
corpse swayed to the music, its head swinging loosely. As in tamara parties, 
the singers stopped once in a while to let the corpse "drink" sweet chicha 
poured into its mouth. When this little celebration was over, the Family 
spokesman announced, "Happiness has ended; now the sadness begins”41. 

 
Constatada a morte, o corpo era levado para a casa do irmão mais velho ou do pai 

do defunto. A partir de então, tinha início o canto fúnebre, onde era contado o que morto 

                                                           
41 “Esta era uma honra especial para o falecido, reservada principalmente para os guerreiros que 
mataram muitos inimigos e para as meninas que haviam servido uma grande quantidade de chicha a 
seus irmãos durante a reclusão ritual dos guerreiros. Nessa breve cerimônia, os parentes próximos 
levantavam o cadáver e colocavam seus braços ao redor deles ou ao redor do pescoço de um jovem 
forte que o apoiava nas costas. Então formavam uma linha de dança em cada lado do cadáver e 
cantavam as canções de tamara que haviam pertencido à pessoa morta. A intenção era evocar uma 
sensação de alegria e celebração, e a multidão do funeral ria enquanto o cadáver oscilava com a 
música, balançando a cabeça frouxamente. Como nas festas tamara, os cantores paravam de vez em 
quando para deixar o cadáver “beber” chicha doce despejada em sua boca. Quando esta pequena 
celebração terminava, o porta-voz da família anunciava: ‘A felicidade acabou; agora começa a 
tristeza’" (tradução livre). 
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havia feito em vida. Nessa casa, o defunto ficava exposto por dois ou três dias, tempo para 

que os nari paxi comunicassem a morte a outros iri nari do morto, que viviam em outras 

aldeias. Esse tempo de espera também era necessário para que o corpo pudesse entrar em 

decomposição. Essa prática tinha importância simbólica para os Wari’: apenas as carnes de 

animais e dos inimigos eram consumidas frescas. Segundo a crença Wari’, a putrefação 

significava o “cozimento extra” da carne do cadáver (CONKLIN, 2001; VILAÇA, 1998, 

VILAÇA, 2017). 

Entre os iri nari do morto, os gestos de choro e dor eram mais evidentes. Pessoas se 

abraçavam ao corpo, desmaiavam, desejavam acompanhar o morto no além. Os iri nari 

questionavam a destinação do corpo, se seria cremado ou consumido. Geralmente, essa 

segunda opção era escolhida. Então, dividiam-se os grupos de organizadores do funeral, os 

iri nari, e os executores, os nari paxi, tanto mulheres quanto homens. É importante ressaltar 

que os parentes próximos jamais comiam o morto. Apenas os parentes afins o poderiam 

fazer (CONKLIN, 2001; VILAÇA, 2017). 

As mulheres preparavam pamonha assada, que seria consumida como 

acompanhamento da carne moqueada. Os homens iam à kaxa’ (casa dos homens), onde 

preparavam as coisas necessárias para assar o defunto, construindo kitam, ou seja, um 

jirau, feito com panajikon xirim, isto é, os esteios de cada casa da aldeia, os quais eram 

pintados com urucum. Recolhiam kijam (lenha) de queima lenta, enfeixada com makori xe 

(cipós) e igualmente pintadas com urucum. Se o morto fosse um guerreiro matador de 

inimigos, a kijam era enfeitada com penas de urubu (significando a morte) e arara vermelha 

(espíritos aquáticos que viviam no mundo dos ancestrais) (CONKLIN, 2001) (figura 16). 

 

 

 

Figura 16 - Práticas mortuárias tradicionais Wari’ (desenho de Wem Quirió, 1987?). À esquerda, 
mulheres nari paxi, sentadas diante de uma esteira de palha, preparam pamonha, que será assada e 
servida como acompanhamento da carne do morto. À direita, um homem cuida da fogueira que está 
assando partes do corpo, a fim de evitar que o iri nari’ do defunto queira se jogar ao fogo. A palha no 
destaque é a usada para embrulhar as vísceras que serão assadas. Fonte: Conklin, 2001, p. 79. 
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A seguir, os nari paxi colocavam o cadáver sobre uma esteira de palha, o qual era 

cortado com mapat, uma lâmina de bambu. Eram retirados os intestinos, genitália e órgãos 

internos, os quais, com exceção do fígado e coração, eram lançados ao fogo. Cabeça, 

tronco, braços e pernas eram seccionados e postos para assar, assim como o coração e 

fígado; porém, esses últimos eram moqueados envolvidos em folhas. Os nari paxi cortavam 

os cabelos e as unhas do cadáver e os colocavam para queimar dentro da tapaxi, uma 

forma de vasilha cerâmica (VILAÇA, 2017) (figura 17). 

 

 

Figura 17 - Práticas mortuárias tradicionais Wari’ (II) (desenho de Wem Quirió, 1987?). No canto 
superior esquerdo, dois parentes dançam e cantam com o morto. À direita, kitam (jirau) e kijam 
(lenha). Em primeiro plano, o cadáver de um guerreiro matador de inimigos é preparado por três nari 
paxi. O corpo está em putrefação, (indicada pela pele pálida e pela evacuação dos intestinos) e foi 
pintado uma faixa de urucum. Um homem tem mapat (lâmina de bambu), outro segura uma esteira, e 
o terceiro segura as pernas do cadáver. Fonte: Conklin, 2001, p. 78. 
 

Enquanto o corpo era assado, alguns iri nari tentavam jogar-se na fogueira, 

desejando morrer e acompanhar o espírito do defunto. Um colaborador Wari’ chamado 

Paletó (Watakao’ Oromixik), em um diálogo com Vilaça, contou que: 

 

Wao Em queria se queimar no fogo. As pessoas o seguraram. “O meu pai 
morreu. Vou me queimar e assim o meu espírito vai encontrar meu pai”, 
pensou Wao Em. [...] Todo mundo o segurava: “Não se queime com o seu 
pai!”, diziam para ele. Seguravam-no. Veio outro filho dele e correu para se 
jogar no fogo. Manim o pegou: “Não se queime junto com teu pai!” 
Choraram o pai dele (VILAÇA, 1998, p. 22). 

 

Assada a carne e vísceras, somente um iri nari as poderia manipular. Eram desfiadas 

em pequenos pedaços, os quais eram servidos juntos com a pamonha assada. Um iri nari 

também preparava palitos de madeira, com os quais os nari paxi comiam. Sempre 
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chorando, um iri nari convidava mulheres e homens nari paxi para o consumo (CONKLIN, 

2001; VILAÇA, 2017) (figura 18). 

 

Figura 18 - Práticas mortuárias tradicionais Wari’ (III) (desenho de Wem Quirió, 1987?). À esquerda, 
kitam (jirau) e kijam (lenha). O fogo assa um corpo inteiro, dividido em 7 partes. Observa-se que os 
olhos estão voltados para cima. Segundo os Wari’, a cabeça deveria estar com a face voltada para o 
fogo, a fim de que os olhos fossem assados primeiro (VILAÇA, 1990). À esquerda: vísceras 
embrulhadas em palha e desenho do cipó makori xe. Fonte: CONKLIN, 2001, p. 80. 

 

No diálogo que teve com Vilaça, o colaborador indígena Paletó falou sobre como os 

mortos eram comidos: 

 

Paletó: Vai falando com um por um, até que chega em um que diz: “Não, 
não quero. Não sei comer Wari’”. 
Aparecida: Havia gente que não queria comer? Por quê? 
P: Havia. Porque está podre. Havia os que vomitavam, havia os que não 
vomitavam. 
A: Pensei que fosse porque tivessem pena do morto. 
Paletó: Não, é porque está podre. 
A: Os parentes do morto ficam com raiva desses que comem? 
Paletó: Não. “Não sei comer Wari’”. “É mesmo?” O que come: “Coma o 
fígado do meu irmão mais velho” “Está bem!”. Há os especialistas, as 
pessoas que sabem comer cadáver. Corta um pedaço de pau e espeta 
pedaço do fígado. Diz: “Está bom!” Come todo o fígado. 
A: Para ele é como carne de caça? 
P: Sei lá. Parece que Wari’ gosta à toa de carne podre. Wari’ danado. Está 
muito podre. Quando a carne propriamente dita está pronta, o parente dele 
[do morto] desfia. Pega pamonha e corta em pedacinhos (do tamanho de 
uma unha). 
A: Pamonha assada ou cozida? 
P: Assada, em outro jirau pelas mulheres [nari paxi]. Desfiam a carne em 
pedaços bem pequenos. Deixam lá. Espetam a pequena pamonha e depois 
a carne. Comem. 
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A: Comem com as mãos? 
P: Não, pega-se um pau. Não é assim: “Esse é teu irmão mais velho?” 
Arranca um pedaço e come. Os parentes do morto vão ficar com raiva da 
gente. 
A: Por que fica parecendo caça? 
P: É como caça. “Você não gosta do meu irmão mais velho”, dizem para os 
que tiram um pedaço da carne para comer. Só é bom quando comer com 
um pauzinho. Os parentes do morto ficam com raiva: “Vocês não gostam do 
meu irmão mais velho!” Comem, comem, comem até acabar (VILAÇA, 
1998, p. 23). 

 

O cérebro era xak (chupado) dentro do crânio partido. Quanto aos ossos, poderiam 

ser karaho (calcinados) ou chupados. Se essa última fosse a escolha, coletava-se mel 

silvestre, o qual era misturado, numa vasilha cerâmica, aos ossos, já torrados e ep’ 

(moídos). Assim como a carne, apenas os nari paxi poderiam chupar os ossos (CONKLIN, 

2001; VILAÇA, 2017). 

Não era necessário consumir toda a carne, vísceras ou ossos. Todavia, o que 

sobrasse deveria ser queimado. Findo o ritual de consumo do morto, o kitam, a tapaxi e as 

outras vasilhas cerâmicas usadas para os ossos misturados ao mel, bem como a esteira 

onde o corpo foi preparado e as sobras eram queimados e enterrados dentro da casa onde 

se deu o ritual. Nas palavras de Conklin: 

 

when the bones were not consumed, they were burned along with any 
remaining flesh. The clay pots, mats, roasting rack, and other items used in 
the funeral also were burned, along with any leftover firewood. When 
everything had been cremated, the male helpers dug a hole where the fire 
had been and swept all the charred remains into it. Using a log, they 
pounded everything into dust, covered the hole with dirt, and swept the 
ground to eradicate all traces of the funeral. Finally, they replaced the 
household sleeping platform over the spot where the ashes were buried 
(CONKLIN, 2001, p. 84)42. 

 
Assim os Wari’ praticavam o enterramento secundário do morto e a estrutura 

funerária formada ao cabo do ritual pode ser pensada como uma feição composta por 

cinzas, vasilhas cerâmicas (tapaxi e outras), fragmentos de ossos calcinados e eventuais 

fragmentos de madeira e palha que não foram totalmente queimados. É importante registrar 

que essa estrutura localizava-se no interior da casa onde o morto foi cortado, assado e 

comido (VILAÇA, 2017). 

Crianças recém-nascidas, se já tivessem mamado quando morriam, eram choradas. 

Ao contrário de um adulto morto, o cadáver de uma criancinha apodrecia mais rapidamente, 
                                                           
42 “Quando os ossos não eram ‘chupados’, eram queimados junto com a carne restante. As panelas 
de barro, esteiras, o jirau e outros itens usados no funeral também eram queimados, junto com os 
restos de lenha. Quando tudo havia sido queimado, homens nari paxi cavavam um buraco onde o 
fogo estava e varriam todos os restos carbonizados para dentro dele. Usando um tronco, eles 
esmagavam os restos, cobriam o buraco com terra e varriam o chão para apagar todos os vestígios 
do funeral. Finalmente, eles substituíam o estrado de paxiúba da casa sobre o local onde as cinzas 
estavam enterradas” (tradução livre). 
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pelo que eram cortados, moqueados e comidos, no mais tardar, no dia seguinte ao 

falecimento. Assim, não era necessária a presença de todos os iri nari da criança. Os nari 

paxi cortavam o corpo, jogando ao fogo as vísceras. Os pedaços cortados eram envolvidos 

em folhas e assados no moquém funerário. Eram comidos com as mesmas “maneiras de 

mesa” do funeral de um adulto (VILAÇA, 2017). 

Outra prática funerária era específica para natimortos ou fetos abordados, fossem ou 

não de forma espontânea. Segundo Vilaça (2017, p. 222), os Wari’ acreditavam que eram 

corpos “podres” ou que tinham “muito sangue da mãe”. Por isso, não eram chorados. Eram 

enterrados na floresta, ou na casa dos pais. 

As crianças filhas de mãe solteiras, por sua vez, eram abortadas ou mortas logo 

após o nascimento. Vilaça (2017) relata o exemplo de uma criança sem pai que foi 

assassinada pelo tio materno e enterrada. O avô da criança, com pena, a desenterrou, 

assou e comeu a carne ainda nos ossos, como se fosse karawa (carne de caça) ou wijam 

(inimigo) (VILAÇA, 2017). 

Estas eram as práticas mortuárias Wari’ tradicionais. Nos dias atuais, os Wari’ 

enterram seus mortos. Porém, ainda há persistências de alguns gestos praticados no 

passado. Quando alguém morre, seus iri nari ainda choram sua morte, realizam o canto 

fúnebre e organizam o funeral. Os nari paxi, assim como no passado, são incumbidos da 

execução. São eles que preparam o corpo, envolvendo-o em rede, cobertor, ou fazendo um 

caixão de madeira. Os nari paxi também são responsáveis por cavar a cova, levar e enterrar 

o corpo. Cada aldeia possui seu cemitério, que fica localizado nas imediações, afastado das 

áreas de atividade humana. Segundo Conklin (2001), as sepulturas não possuem 

marcadores e não são visitadas, o que sugere uma continuidade simbólica da prática de 

fazer o corpo desaparecer. 

 

4.7. Karitiana 

 

Com autodesignação étnica Yjxa, os Karitiana foram mencionados pela primeira vez 

no início do século XX, por membros da Comissão Rondon, conforme lido no terceiro 

capítulo desta monografia. Durante todo o século, os Karitiana transitaram por vários lugares 

na porção norte de Rondônia, desde o rio Jaci-Paraná, passando por áreas entre os rios 

Candeias, Jamari, e alto rio das Garças, até o igarapé Sapoti. 

A maioria dos Karitiana vive na aldeia Kyõwã, localizada na Terra Indígena Karitiana, 

no município de Porto Velho, a cerca de 100 km do perímetro urbano. Não obstante, 

habitam outras quatro aldeias menores, sendo uma na T.I. Karitiana, denominada Joȷb̃it 

Omirimo/Ese Emo (Igarapé Preto/Juari), e outras três no rio Candeias, denominadas Bom 

Samaritano, Caracol e Byjyty Osop Aky. Além disso, alguns Karitiana moram em Porto 
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Velho e Cacoal. Em 2014, eles eram 333 pessoas, falantes da língua Karitiana, última 

remanescente da família Arikém, do tronco linguístico Tupi (STORTO, VANDER VELDEN, 

2005). 

O contato dos Karitiana com a sociedade envolvente teve início há mais de 110 

anos, através de relações de trocas e trabalho com seringueiros. Nos anos 1950, o contato 

se intensificou com a atuação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e de missionários 

religiosos. A partir de então, o grupo entrou em processo de declínio populacional, causado 

por doenças. Todavia, nos últimos 25 anos, a população Karitiana voltou a crescer 

progressivamente, ao mesmo tempo em que tem reafirmado sua cultura e reivindicando 

antigos territórios (VANDER VELDEN, 2010). 

Os Karitiana de hoje representam a união de dois grupos, os Karitiana propriamente 

ditos, e os Juari. Segundo Vander Velden (2010), há algumas décadas, os Karitiana 

contataram os Juari às margens do rio Sapoti, hoje um dos limites da T.I. Karitiana. De 

acordo com relatos orais, quando contatados, os Juari estavam reduzidos a um pequeno 

número de pessoas, especialmente homens, que acabaram por se casar com mulheres 

Karitiana. Vander Velden (2010, p. 56) menciona que os Juari “falavam a mesma língua dos 

Karitiana, com pequena variação dialetal, o que teria permitido o entendimento entre os dois 

grupos”. A aliança por casamento estabeleceu uma relação assimétrica entre os dois 

grupos. Assim, após o contato e a fusão, o novo grupo passou a se denominar unicamente 

Karitiana. O antropólogo citado entende que os dois povos se apartaram no passado, devido 

à pressão da sociedade envolvente e de outros indígenas (VANDER VELDEN, 2010). 

Há referências sobre as práticas mortuárias Karitiana nos escritos de Vitor Hugo 

(1959), Luciana Storto e Meirelles Karitiana (1998), Felipe Vander Velden (2010) e Íris 

Morais Araújo (2014). 

Vitor Hugo, que esteve na localidade Limoeiro, no alto rio Candeias, dedicou dois 

parágrafos para descrever o modo que os Karitiana enterravam seus mortos. Porém, o fez 

com a sua visão religiosa, associando as práticas desse povo a um “culto aos mortos” 

(HUGO, 1959, p. 260). Assim, de acordo com o autor citado, os Karitiana abriam a cova, 

forravam-na com uma esteira de paxiúba, soterravam o corpo e acendiam uma pequena 

fogueira sobre a sepultura, à altura do peito do morto. Com efeito, pode-se depreender, a 

partir do trecho citado, que o sepultamento karitiana era primário e estendido, em decúbito 

dorsal. 

 

(...) os Caritiana crêm num Ser Superior que chamam Botanha43. Porém, a 
ideia religiosa que penetra e se insinua em todo o ato da vida social, é o 
culto aos mortos. Na sepultura colocam o defunto entre duas esteiras de 
paxiúbas: só então é que lançam terra. Por fim, acendem ainda um foguinho 

                                                           
43Botỹj, na grafia atual.  
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sôbre a cova, à altura do peito do defunto que acaba de ser enterrado 
(HUGO,1959, p. 260-261 - grifo no original). 

 
Logo abaixo do excerto citado, Hugo (1959, p.261) também menciona que todos os 

membros do grupo cortavam parte dos cabelos como forma de luto: “... em sinal de luto 

todos os membros da tribo, mesmo as crianças, raspam o cabelo do alto da cabeça, 

coroando à maneira de frades”. 

A linguista Luciana Storto, em co-autoria com Meirelles Karitiana, compilou dados 

específicos sobre as práticas mortuárias Karitiana, tal como eram feitas no passado. As 

informações foram dadas por Nazaré Baixinha [sic] (falecida), em língua Karitiana, e 

traduzidas para o português pelo seu neto, Meirelles. A narrativa resultou no manuscrito 

inédito ‘Ej Akypisibmim, o qual apresenta cada pormenor de todo o rito fúnebre, desde o 

momento da morte, até o fim do luto.  

As informações sobre as práticas mortuárias Karitiana levantadas por Storto e 

Karitiana (1998) diferenciam os enterramentos pela faixa etária do morto, ou seja, entre 

adultos e crianças. Aparentemente, não havia diferenciação por gênero ou status social. 

Em se tratando do sepultamento de um adulto, inicialmente se colocava um pequeno 

pedaço de madeira, denominado gotang boryt (“pauzinho”), sobre o peito do defunto, o qual, 

posteriormente, era envolvido em uma rede, denominada eremy. Sobre a preparação do 

corpo, a narrativa dá conta que “é o ‘Gotang Boryt que a gente coloca sobre o peito. Em 

cima dele, a gente embrulha, enrola a rede, se se está usando rede. Nós não estamos mais 

usando rede quando morremos, meu neto” (STORTO; KARITIANA, 1998, p. 1). 

O enterramento era primário. A cova, chamada ẽmmã, tinha de ser suficientemente 

profunda para que fossem afixados, no seu interior, dois troncos da árvore mĩjo pok pogom. 

Em seguida, a rede com o defunto era amarrada nos dois troncos, dentro da cova. 

Conforme a narrativa: 

 
a madeira conhecida como “miȷõ pok pogom" pode ser usada para amarrar 
a rede, meu neto. Antigamente a gente amarrava (a rede pros mortos), mas 
agora não amarra mais (STORTO; KARITIANA, 1998, p. 2). 

 
No dia seguinte à inumação, as mulheres Karitiana pilavam milho e o espalhavam 

sobre a cova, e os homens iam à floresta em busca de madeiras, cipós e palhas, para a 

construção de uma pequena casa sobre o ejepip, isto é, o túmulo. Para a viga dessa 

casinha era usada a madeira go pyhoko. As palhas eram usadas como cobertura da 

estrutura e também para fazer uma esteira, colocada diante da entrada da construção. 

 

cedinho, no dia seguinte, a gente faz o milho pisado pro túmulo, a gente vai 
atrás do milho pro túmulo, e pisa o milho. 
A gente pisa, pisa, e pisa o milho, e quando está pronto, a gente leva o 
milho moído meio grosso pro túmulo. 
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Aí se aplica em cima do túmulo, cobrindo tudo. É assim que a gente faz com 
o milho pisado. 
Depois que a gente (as mulheres) vem de lá de novo, os homens vão atrás 
da cobertura do túmulo. 
Buscamos palha e cobrimos os olhos de nossa mãe, no caso de ser a mãe 
(que morreu), ou nosso pai. Deve se tirar a quantidade exata de palhas, 
para que não sobre nada. Também se deve tirar a madeira na quantidade 
correta. 
A gente conta cada pedaço de madeira, todos eles, bem certinho e 
resistente, pra casinha de madeira (do túmulo). 
Se a gente faz a viga horizontal do telhado da casinha dos mortos, a gente 
usa a madeira "go pyhoko” (STORTO; KARITIANA, 1998, p. 2-3). 

 

Confeccionava-se, também, uma tocha, designada byrytik, uma “tocha” para iluminar 

o túmulo. ao que parece, era feita com babaçu batido44. 

A tocha é a iluminação dele. 
Antigamente tinha iluminação pro túmulo, meu neto. 
A tocha era a iluminação dele, antigamente. 
A tocha é embrulhadinha (STORTO; KARITIANA, 1998, p. 5). 

 
Oferendas eram colocadas sobre a cova e sobre a esteira que ficava diante da 

pequena casa. Na cova, a viúva ou o viúvo derramava chicha à altura da cabeça do morto e 

deixava outro tanto da bebida em uma vasilha, sobre uma pequena fogueira acesa em cima 

da cova. Sobre a esteira, os Karitiana depositavam “fubá de milho grosso”, e sobre a cova 

era deixado um pouco mais de chicha. Aplicavam então o “remédio” go simima sobre o 

túmulo, a esteira e a chicha oferecida ao morto. De acordo com a narração: 

 

deixa pra fora, daí amassa a folha do remédio ("Go Simima”) em cima da 
casa do túmulo; aí aplica o fubá de milho grosso em cima da esteira que fica 
assim no chão (em frente ao túmulo). 
Aí a gente coloca a bebida em cima dele, e deixa. 
Se aplica o resto do líquido do remédio em cima da esteira do túmulo. Se 
aplica, e termina. Se aplica também o líquido do remédio dentro da chicha 
(STORTO; KARITIANA, 1998, p. 9). 

 
Finalmente, os Karitiana faziam uma refeição com carne de caça moqueada e 

chicha, primeiramente oferecida ao morto, no túmulo, e depois comidos pelos enlutados. O 

luto era explicitado pelo corte de cabelo no alto da cabeça, o que era feito por adultos e 

crianças (HUGO, 1959, ARAÚJO, 2014). Se o morto fosse um chefe, as pessoas que 

cavaram a cova e construíram a casinha deveriam abster-se de relações sexuais por dez 

dias (STORTO; KARITIANA, 1998). 

De acordo com Storto e Karitiana (1998), Nazaré Baixinha demonstrou preocupação 

em se realizar todas as etapas com cuidado. Se as atividades fossem executadas de forma 

                                                           
44 Tanto Storto & Karitiana (1998) quanto Araújo (2014) mencionam o uso de babaçu para se preparar 
algo; todavia, as leituras não permitiram confirmar se, de fato, o babaçu é a matéria-prima para se 
fazer byrytik, embora seja possível fabricar velas a partir dessa fonte vegetal. 
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descuidada, a morte de alguém poderia ser antecipada. Outra questão simbólica se refere à 

oferenda de chicha ao morto, rogando-lhe cuidar dos vivos. Isso também ocorre quando se 

assava carne, dias após a morte de alguém. A comida era oferecida ao espírito do morto, 

em troca de proteção. Além dessas questões, o ritual lacrimoso também está presente nas 

práticas mortuárias Karitiana, desde o momento da morte até o enterro e a oferenda de 

chicha, e mesmo nos dias seguintes, em que os Karitana estão enlutados (STORTO; 

KARITIANA, 1998). 

Quando uma criança morria, seu corpo era amortalhado em uma rede, na qual eram 

colocadas folhas consideradas “remédios”, conhecidas como goyrã, hi ‘opo e ‘ep oȷẽngo. O 

enterramento era primário. As mesmas folhas, além de ep kyn, eram colocadas no fundo da 

cova, abaixo da rede e sobre o túmulo. Nazaré Baixinha contou que 

 

para criança é goyrã, hi ‘opo e ‘ep oȷẽngo. 
A gente põe “goyrã dentro do caixão45 
Com isso, a gente enterra a criança. 
No túmulo, e em baixo da rede também, se colocam as folhas também, 
folha de hi 'opo, folha de goyrã, folha de ‘ep oȷẽng, folha de ‘ep kyn. 
A gente cobre a criança com estas folhas. 
A gente faz assim com a criança (STORTO; KARITIANA, 1998, p.17). 

 

Não há menção sobre construção de uma pequena casa sobre a cova e uso de 

byrytik diante da mesma. Quanto às oferendas, fazia-se uma refeição de luto, com caça 

moqueada e chicha de milho, as quais eram primeiramente oferecidas, diante do túmulo, à 

criança morta, e depois eram consumidas pelas pessoas em luto, tal como se fazia para os 

adultos que haviam morrido (STORTO; KARITIANA, 1998). 

Vander Velden, antropólogo da Universidade Federal de São Carlos, escreveu sobre 

os processos históricos de “territorialização” e “contraterritorialização” dos Karitiana. 

Segundo o autor, a “contraterritorialização” objetiva a afirmação da identidade étnica dos 

Karitiana e a retomada dos seus territórios tradicionais (VANDER VELDEN, 2010).  

Esse pesquisador registrou que os Karitiana da aldeia de Kyõwã enterravam seus 

mortos com a face voltada para o nascer do sol, em um cemitério localizado ao leste da 

aldeia. Com efeito, esta é a direção de Byyjyty ot’soop’waky, aldeia fundada há 15 anos 

pelos Karitiana no alto rio Candeias, durante a reocupação dos seus territórios tradicionais. 

Nesse território tradicional, existem fragmentos cerâmicos, reconhecidos pelos Karitiana 

como sua cultura material, bem como os sepultamentos dos seus antepassados. Segundo 

Vander Velden (2010, p. 63): 

 

                                                           
45 Nessa frase, caixão talvez possa ser entendido como rede, uma vez que a narrativa se refere a 
tempos mais antigos, em que não se utilizavam esquifes nos enterramentos Karitiana. 
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os Karitiana enterram seus mortos com a face voltada para o leste. Durante 
todo o tempo em que viveram no território Juari, pois, os finados olhavam 
para o nascente - o cemitério de Kyõwã estava localizado no limite leste da 
aldeia – certamente mirando para o local onde afluíam os desejos dos vivos; 
ademais dirigiam-se para lá, pois na direção do sol está o caminho das 
almas, que as conduzem ao criador, Botỹj, que os Karitiana chamam de 
Deus. 

 

Outro exemplo etnográfico das práticas mortuárias vem da tese de Íris Morais Araújo, 

antropóloga da Universidade de São Paulo, que esteve em Kyõwã, no ano de 2011, para 

estudar a noção de pessoa entre os Karitiana, pensando nas pessoas consideradas 

“especiais”, ou seja, portadoras de necessidades especiais. Todavia, em seu trabalho foram 

abordadas as questões relativas à morte. 

Araújo (2014, p.173) apresenta uma fotografia de uma sepultura Karitiana (figura 19), 

na qual são observadas: a localização da sepultura, próxima às casas, a casa de palha 

sobre o túmulo, uma esteira servindo de porta para a casa, diante da qual se colocou outra 

esteira sobre a qual estão panelas (uma está emborcada) e vasilha metálica reutilizada, 

possivelmente contendo oferendas e remédio, e um pau fincado na terra, com a tocha. 

 

 

Figura 19 - Túmulo Karitiana coberto por casa feita de palha, na aldeia central, Kyõwã. Foto: Íris 
Araújo, 2012. Fonte: ARAÚJO, 2014. 
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A pesquisadora descreveu as práticas mortuárias Karitiana nos seguintes termos: 

certa mulher morreu e seu corpo foi colocado em um caixão. Abriu-se a cova, atrás da casa 

onde viveu a mulher, e fincaram dois troncos nas suas extremidades. O caixão foi levado à 

cova dentro de uma rede; a qual foi amarrada nos dois troncos. O ato de descer o caixão à 

cova é marcado por momentos de dor e tensão. Parentes ameaçam atirar-se dentro da 

cova, sendo contidos por outras pessoas. A sepultura foi fechada com uma camada de 

troncos e palhas, e sobre essa, foi colocada uma camada de terra, molhada e 

cuidadosamente moldada pelos filhos e netos da finada. Assim, de acordo com Araújo, 

 

... o caixão foi levado, em uma rede, em direção ao túmulo, construído atrás 
da casa da morta [...]. Enquanto dois homens acoplavam a rede à estrutura 
de madeira construída no túmulo para esse fim, marido, filhos e irmãos 
ameaçavam pular na cova. Aqueles que os impediram usaram de força para 
contê-los. O túmulo foi fechado com paus e palha, e sobre eles, terra, 
cuidadosamente revestida com água: filhos e netos moldaram 
cuidadosamente a cobertura com as mãos (ARAÚJO, 2014, p. 132). 

 

Isto feito, homens foram à mata em busca de palha, cipós e madeira gopatoma, para 

a construção de uma pequena casa, à guisa de túmulo, sobre o túmulo, e ofereceu-se 

chicha à morta. Nas palavras de Araújo (2014, p. 132), 

 

...os homens seguiram várias vezes para o mato: buscaram palhas e 
madeiras especiais, - como gopatoma – que servem para fazer a casinha 
que é erguida sobre o túmulo. Ao final do dia, quando a construção foi 
concluída, um pouco de chicha foi deixada para que a morta bebesse. 

 

Considera-se importante que enterramento deve ocorrer ao entardecer, ou no dia 

seguinte à morte. Os Karitiana creem que os pysam’em (quatro espíritos do morto) podem 

sair do corpo antes da inumação. A fonte revisada chama a atenção para as consequências 

espirituais que o mau uso que um artefato de origem ocidental pode trazer ao espírito do 

morto, bem como a preocupação dos Karitiana de que o espírito se desprenda do corpo, e 

saindo da sepultura através de um buraco de calango, siga rumo ao além (ARAÚJO, 2014). 

 

os Karitiana se preocupam em realizar o enterro ao fim da tarde ou, no 
máximo, no dia seguinte ao falecimento, para evitar que os mesmos 
[espíritos] se desprendam do cadáver antes de ser sepultado. O morto 
segue para a cova no caixão, acoplado a uma rede. O uso da urna, embora 
plenamente incorporado, ainda provoca discussão sobre o quanto 
dificultaria a saída do espírito: para se evitar esse tipo de problema, ouvi 
dizer que o esquife deve ser utilizado desparafusado, ou sem o vidro frontal. 
Os Karitiana me explicaram que o espírito atravessa a sepultura através do 
buraco feito por um calango. Do dia seguinte ao enterro em diante, passam 
a verificar o tumulo em busca desse sinal. É por meio dessa passagem que 
os espíritos se desligam, a partir de então, de forma permanente, do corpo 
(ARAÚJO, 2014, p. 123-124 – nota de rodapé). 
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Dessa maneira, as práticas mortuárias Karitiana, para além das questões simbólicas, 

religiosas e cosmológicas, podem ser entendidas pela sua etnicidade, marcada 

especialmente por permanências, como o uso de rede, troncos fincados dentro da cova, 

casa de palha sobre o túmulo e corte no cabelo, em sinal de luto. Há também mudanças, 

influenciadas pela cultura ocidental, o que denota a dinâmica registrada pelas fontes 

estudadas. 
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5. ESTRUTURAS FUNERÁRIAS ARQUEOLÓGICAS 

 

Estrutura funerária é o conjunto formado pelos restos humanos dentro ou 
fora de vasilhas cerâmicas, acompanhados ou não por anexos funerários. 
Urna funerária será utilizada aqui como sinônimo do recipiente cerâmico 
onde estão depositados os restos humanos (NOELLI, 1993, p. 105). 

 

Em Arqueologia, é consenso que o registro arqueológico é formado por apenas uma 

diminuta parcela das atividades humanas de determinado grupo. Apesar de evidenciar 

artefatos líticos, cerâmicos, carvões e, por vezes, materiais ósseos, humanos e/ou animais, 

nem sempre fica marcada no registro arqueológico a utilização de artefatos em resina, 

madeira, fibras vegetais ou palha, considerados outros marcadores de identidade cultural 

(PY-DANIEL, 2016), menos ainda os aspectos sociais de determinado grupo de pessoas. 

Tal raciocínio se estende às estruturas funerárias arqueológicas, no que concordo com as 

palavras de Anne Py-Daniel (2016, p. 89) “[...] o arqueólogo não encontra um ritual quando 

faz uma escavação, pelo contrário, somente os restos de um ritual são acessíveis a um 

arqueólogo”. 

Em muitos sítios arqueológicos, são encontrados fragmentos cerâmicos de tamanhos 

variados. Quando se fala em sítios arqueológicos na Amazônia, a quantidade de fragmentos 

dispersos ou estruturados é superlativa. Em contraste, estruturas funerárias arqueológicas 

são localizadas, algumas vezes, em contextos relativamente bem preservados46. Isso se 

explica pelo fato de que essas estruturas são intencionalmente enterradas (NOELLI, 1993; 

MORAES, 2013; BELLETTI, 2015). Nesse sentido, Py-Daniel (2016, p. 95) sublinha a 

interatividade das urnas funerárias na pesquisa arqueológica que “urnas são mais visíveis e 

se preservam melhor que outros tipos de contextos, muitas delas são perceptíveis desde a 

superfície e direcionam as intervenções dos próprios pesquisadores”. 

As estruturas funerárias arqueológicas identificadas no alto rio Madeira foram 

localizadas, em sua totalidade, nos últimos dez anos, período concomitante às obras de 

construção das duas usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Antes, porém, Miller 

(1978, 1987a, 1987b), no âmbito no âmbito do Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas da Bacia Amazônica (PRONAPABA), realizou pesquisas arqueológicas em 

Rondônia, nas décadas de 1970-80. Assim, os registros feitos por esse pesquisador devem 

ser considerados como os primeiros a fornecerem subsídios referentes às questões 

mortuárias para a região. 

                                                           
46 Bem preservados, se comparados aos contextos onde ocorrem apenas fragmentos cerâmicos. 
Poucas estruturas funerárias de fato são encontradas em contextos bem preservados, uma vez que 
elas são objeto de curiosidade de moradores e de saqueadores, que acabam por desenterrar as 
urnas (BELETTI, 2015). 
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Quanto às pesquisas mais recentes, realizadas no âmbito dos empreendimentos 

hidrelétricos, elas resultaram tanto na reidentificação47 de vários sítios detectados por Miller, 

quanto da identificação de sítios uni/multicomponenciais, pré-históricos e históricos, até 

então desconhecidos arqueologicamente (SCIENTIA, 2008, 2011a, 2011 b, 2011c, 2011d; 

MOUTINHO; ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2010; CALDARELLI; KIPNIS, 2017). Para evitar 

leitura repetitiva de dados, assinalo desde já que os sítios arqueológicos à frente listados 

foram escavados pelas empresas Scientia Consultoria Científica – em se tratando dos sítios 

localizados na área de influência da UHE Santo Antônio - e Documento Patrimônio Cultural, 

responsável pelas atividades arqueológicas na área de influência da UHE Jirau. Alguns 

sítios foram/são objeto de pesquisas posteriores (algumas ainda em andamento), como o 

Teotônio, pelo Projeto Alto Madeira – PALMA, coordenado pelo arqueólogo Eduardo Góes 

Neves. 

No sítio Donza foram realizadas pesquisas pelo Departamento de Arqueologia da 

Universidade Federal de Rondônia. Todas essas pesquisas resultaram em monografias, 

dissertações e teses, e ainda há trabalhos em produção, os quais têm fornecido sólidos 

subsídios para a construção do saber arqueológico da região. 

Contextos claramente ou presumivelmente considerados funerários foram verificados 

nos sítios arqueológicos Ilha Dionísio, Ilha de Santo Antônio, Brejo, Morro dos Macacos I, 

Teotônio, Coração, Aldeia do Jamil, Ilha do Padre III, Ilha do Mutum II, Ilha do Paredão e 

Donza. Utilizo parâmetros cronológicos, culturais e étnicos para apresentar estruturas e 

materiais associados a contextos funerários48. 

 

5.1. Fósseis humanos paleoindígenas 

 

Para esse item, são interessantes as informações tocantes aos ossos humanos 

fossilizados. Miller (1987b) explicou que esse material, associado a grupos pré-cerâmicos, 

foi recuperado pelas máquinas de mineração aurífera. Isto é, material ósseo fora de 

contexto arqueológico, por estar submerso no rio Madeira. É razoável inferir que no passado 

um(a) indígena morto(a) tenha recebido o tratamento mortuário de seu grupo, enterrado(a) 

e, conhecida a dinâmica fluvial do rio Madeira, a qual anualmente desbarranca e molda o 

leito, os ossos tenham submergido, e em contato com a carga sedimentar do Madeira, 

                                                           
47 O sítio multicomponencial Porto Seguro, por exemplo, identificado pela primeira vez por Eurico 
Miller em 1978, foi reidentificado e renomeado Santa Paula, no âmbito das pesquisas arqueológicas 
modernas. 
48 Para o sítio Donza, até a finalização dessa pesquisa, não há datações. Assim sendo, optei por 
fechar as apresentações com os dados desse sítio. 
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tenham entrado em processo de mineralização, como observado em alguns dos exemplares 

que serão apresentados a seguir. 

Continuando, Miller associou os remanescentes ósseos ao Complexo Periquitos, “de 

Tradição Paleoindígena”. Esse complexo foi primeiramente identificado no sítio RO-GM-12: 

Periquitos. Assim, de acordo com Miller: 

 

Pelo aspecto fóssil dos restos ósseos humanos, uma mandíbula e 
fragmentos de ossos longos (mais 2 crâneos [sic] desaparecidos) em igual 
grau de fossilização de mesma posição estratigráfica, dos demais restos 
ósseos fósseis de megafauna extinta (mastodonte, crocodilos, toxodontes, 
megatérios, etc.), é atribuível uma idade entre 12.000 e 15,000 anos a.P., 
para estes relictos humanos e seus testemunhos culturais (MILLER, 1987b, 
p. 6). 

 
O arqueólogo citado considerou que, por terem sido coletados pelas dragas de 

garimpo de ouro, o material ósseo sofreu diversas fraturas e perdas. O pesquisador 

examinou os “fósseis humanos”, publicando os seguintes dados: 

 
Uma mandíbula humana fossilizada, de indivíduo aldulto jovem. Dos 16 
dentes restaram 2; outros 5 dentes foram destruídos na garimpagem, 
restando vestígios ósseos das raízes de 14 dentes. Os ramos verticais 
também foram destruídos pela garimpagem. As septas intrarradiculares e 
intralveolares estão bastante conservadas. Os 2 dentes existentes, um pré-
molar e um molar (direitos), apresentam desgaste muito avançado, junto à 
base do esmalte, portanto sem cúspides, com o canal das raízes à mostra, 
típico de caçador-coletor. 
Dois crâneos [sic] fósseis humanos bem conservados e quase completos 
(...) (MILLER, 1987b, p. 7). 
 

Próximo ao perímetro urbano de Porto Velho, outros remancescentes ósseos 

humanos foram encontrados em iguais circunstâncias. Por estar em contexto com um 

suposto paleocanal pleistocênico, Miller os associou às ocupações paleoíndias: “... os 

mergulhadores de garimpo (balsa) toparam com restos de esqueletos paleoindígenas, dos 

quais trouxeram à tona somente alguns crâneos [sic]; das peneiras das balsas foram 

resgatados restos de mandíbulas, etc.” (MILLER, 1992b, p. 221). 

Em setembro de 2017, a Museóloga e Diretora do Museu da Memória Rondoniense, 

Ednair Rodrigues do Nascimento, concedeu-me acesso aos remanescentes ósseos 

humanos coletados por Miller e que estão sob a guarda do museu. O conjunto, formado por 

oito peças, 7 crânios e 1 mandíbula, passou por atividades de curadoria em 201249,pela 

empresa Scientia Consultoria Científica, ocasião em que foi limpo (pincel a seco e pano 

umedecido) e recebeu identificações individuais (Mero.Arq 131 a Mero.Arq 138). Cada peça 

também possui uma ficha catalográfica. 

                                                           
49 Projeto de curadoria e organização dos acervos de paleontologia e arqueologia do Museu do 
Estado de Rondônia. Scientia Consultoria Científica, 2009. 
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Provavelmente, não foram realizados exames craniométricos nesses crânios e 

mandíbulas (figura 20), de modo a inferir o sexo do indivíduo, faixa etária, patologias, para 

exemplificar. Ainda que o objetivo principal deste trabalho seja compreender os processos 

culturais de formação das estruturas de sepultamento e auxiliar a interpretação dos seus 

significados históricos e culturais, envolvendo as práticas mortuárias, essas análises são 

importantes e, certamente, complementariam este estudo. 

 

 

Figura 20 - crânios (Mero.Arq 131 a 138) e mandíbula (Mero.Arq 137), coletados por Miller. Fotos: 
Leandro Guimarães Ribeiro (2018), arte: Pedro P. Vênere. 
 

As fichas não informam local de procedência, contexto, coletor/doador e data em que 

as peças da coleção foram coletadas. Todavia, existe a possibilidade que o conjunto seja 

composto por alguns fósseis obtidos através das atividades mineradoras. Pode-se inferir, 

pela figura apresentada, que a mandíbula não é a mesma descrita por Miller. Talvez seja 

outra, apenas mencionada pelo pesquisador. Ademais, registrou-se que dois crânios 

desapareceram antes que fossem analisados (1987a). 

 

5.2. Estruturas de sepultamento associadas à cerâmica Dionísio 

 

Foram encontradas estruturas de sepultamento associadas aos contextos 

arqueológicos formados principalmente pelas cerâmicas convencionalmente denominadas 

Dionísio nos sítios Ilha Dionísio e Teotônio (ZUSE, 2014; COSTA, 2016). Conforme visto 
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acima, no capítulo acerca da história cultural de longa duração da ocupação indígena 

regional, o sítio Ilha Dionísio está implantado na ilha fluvial de mesmo nome, localizada no 

rio Madeira, na área do reservatório da UHE Santo Antônio. Esta ilha está em frente à foz do 

rio Jaci-paraná. As pesquisas arqueológicas começaram em 2010. O sítio possui área de 

550m x 350m, com 50 cm de espessura e subdivida em dois setores, Sul e Norte, 

separados por uma área alagável durante a cheia do rio Madeira. Feições de polimento e 

gravuras rupestres foram encontradas junto aos pedrais existentes no sítio (SCIENTIA, 

2011d). 

É formado por materiais arqueológicos associados à cerâmica Saladóide e à 

cerâmica Dionísio, datadas, respectivamente, entre 2851 ± 28 a 1811 ± 28 AP e 1005 ± 26 e 

780 ± 30 AP (COSTA, 2016). As estruturas funerárias descobertas no sítio da Ilha Dionísio 

estão relacionadas ao contexto formado pelas vasilhas e estruturas cerâmicas 

convencionalmente denominadas Dionísio. 

Conforme Costa, este sítio é, no alto rio Madeira, singular, no sentido de possuir 

contextos funerários associados a contextos domésticos. A aldeia tinha formato semicircular, 

e os povos que viveram na Ilha Dionísio utilizaram as duas áreas periféricas, opostas entre 

si, e no sentido norte-sul, para enterrar seus mortos. Essas áreas foram denominadas “Setor 

Funerário Norte” e “Setor Funerário Sul” (COSTA, 2016, p. 160) (Figura 21). 

 

 

Figura 21 – Sítio Ilha Dionísio. Croqui geral, destacando os dois Setores Funerários Norte e Sul. 
Croqui: Michelle Tizuka, 2012. Fonte: Costa, 2016, p.78 (modificado). 
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No Setor Funerário Norte, foi escavada uma área com 32m², onde foi identificada 

uma camada de sedimento escuro, em meio à qual foram evidenciadas 12 vasilhas inteiras, 

com formas e tamanhos variados. Foram escavadas ainda cinco estruturas compostas por 

fragmentos cerâmicos, três estruturas de seixos, estrutura de combustão e lâminas de 

machado. Além disso, foram encontrados muitos fragmentos cerâmicos, bolotas de argila e 

materiais líticos, como seixos, adornos, lascas, placas de laterita e rochas brutas sem 

marcas de uso (figuras 22 e 23) (COSTA, 2016). 

 

 

Figura 22 - Sítio Ilha Dionísio. Estruturas evidenciadas no Setor Funerário Norte. Orientação 
Noroeste-Sudeste. Foto: Scientia, 2011. Fonte: Costa, 2016, p. 99 (modificado). 

 

 

Figura 23 - Sítio Ilha Dionísio. Estruturas evidenciadas no Setor Funerário Norte. Orientação Sul-
Norte. Foto: Scientia, 2011. Fonte: Costa, 2016, p. 99 (modificado). 
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Ao visualizar as estruturas que formam este Setor, nota-se que seis grandes vasilhas 

foram enterradas lado a lado, formando um alinhamento regular no sentido Noroeste-

Sudeste (Vasilhas 12, 11, 10, 15, 17 e 23). A vasilha V12 provavelmente foi tampada com 

fragmentos cerâmicos e V17 foi enterrada com tampa. É possível que V14, 16 e 26, por 

serem de dimensões menores e estarem associadas a recipientes inteiros, não fossem 

urnas, mas acompanhamento funerário contendo oferendas. Nas proximidades da V17, foi 

evidenciada uma estrutura de combustão (E21). V14 apresentou marcas de ter sido apoiada 

por trempes (suportes em cerâmica). Na direção de V11, escavou-se uma estrutura de 

fragmentos cerâmicos (E13). Foram escavadas outras duas pequenas vasilhas, V18 e 19. 

As vasilhas V12, 11, 10 e 23 tinham em seu interior carvões e argilas, os quais foram 

interpretados como possíveis cremações. Três estruturas de seixo foram evidenciadas na 

escavação desse Setor. Os seixos possuíam tamanhos parecidos, menores que 2 cm, em 

formato sub-arredondado, denotando que foram selecionados e talvez usados como 

oferendas. Essas estruturas com pequenos seixos também foram escavadas no Setor 

Funerário Sul. Completando o conjunto material, lâminas de machado e concentrações de 

artefatos cerâmicos foram encontradas (COSTA, 2016) (figura 24). 

 

 

Figura 24 - Sítio Ilha Dionísio. Croqui esquemático do Setor Funerário Norte. Fonte: Costa, 2016, p. 
99. 
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As vasilhas evidenciadas no Setor Funerário Norte parecem estar relacionadas ao 

mesmo contexto cultural, o qual, por sua vez, foi datado em 1005±26 e 882±25 anos AP. 

Pode se interpretar que esse contexto funerário foi formado ao longo de um pouco mais de 

um século (COSTA, 2016). 

De acordo com Costa (2016, p. 173-177), as vasilhas do Setor Funerário Norte são 

as seguintes: V10, V11, V12, V15, V18 e V23. Trata-se de vasilhas com bases planas, 

formas cilíndricas, contornos simples, espessamentos expandidos, bocas abertas, bordas 

diretas vertical e diretas inclinadas externamente, com lábios arredondados e planos. 

Outras seis vasilhas do setor mencionado apresentam, segundo Costa (2016), os 

seguintes atributos: 

A Vasilha 14 apresenta base côncava, forma elíptica, contorno simples, boca aberta, 

borda direta vertical, e lábio arredondado. 

As vasilhas V16 e V26 possuem bases convexas, formas esféricas, contornos 

infletidos, espessamentos lineares e expandidos, bocas abertas, bordas extrovertidas e 

diretas inclinadas externamente, com lábios arredondados e planos. 

A vasilha 17 é constituída por base côncava, forma ovalóide, contorno composto, 

boca fechada com gargalo, borda extrovertida e lábio arredondado. 

A vasilha 19 tem sua base convexa e côncava, forma em meia calota, contorno 

simples, boca aberta, espessamento linear e expandido, borda vertical e direta inclinada 

externamente, e lábio arredondado e plano. 

A vasilha 21 possui base em pedestal, forma de cálice, contorno simples, boca 

aberta, espessamento linear, borda direta inclinada externamente, e lábio arredondado e 

plano. 

Não constam dados sobre as dimensões das vasilhas, pois os mesmos foram 

abordados em termos gerais. Não obstante, as vasilhas descritas, em sua maioria, são 

relativamente grandes, com diâmetro e abertura e altura maiores que 60 cm. Apenas as 

vasilhas V18, V19 e V21 possuem dimensões reduzidas, inferiores a 15 cm (COSTA, 2016). 

O Setor Funerário Sul foi datado em 1001±30 e 780±30 anos AP. O contexto 

arqueológico é formado por grande quantidade de fragmentos de vasilhas cerâmicas, quatro 

estruturas arqueológicas e duas vasilhas cerâmicas inteiras, V1 e V3 (COSTA 2016) (figura 

25). 

A Estrutura I é formada por uma vasilha inteira, enquanto que as Estruturas II, e III 

são formadas por concentrações de fragmentos cerâmicos. A Estrutura IV, por sua vez, é 

composta por materiais líticos. A Vasilha 1, encontrada na área periférica do Setor, continha 

em seu interior uma vasilha semi-inteira e fragmentos cerâmicos. A vasilha 3, escavada nas 

proximidades do barranco da ilha era inteira e estava associada a fragmentos cerâmicos 

provenientes de outras vasilhas. 
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Na Estrutura I, a vasilha inteira foi utilizada como urna, e estava associada uma 

concentração de fragmentos cerâmicos, provavelmente à guisa de tampa. Ainda foram 

encontradas duas feições associadas à Estrutura I, constituídas por sedimentos mais 

escuros que o depósito sedimentar e grande quantidade de carvões. Dentro da urna, 

escavada posteriormente, havia sedimentos acinzentados, bolotas de argila e carvões. A 

urna trata-se de uma vasilha aberta, forma elipsoide, com contorno infletido, base convexa, 

espessamento linear, borda extrovertida, de diâmetro da boca entre 26 e 42 cm, e altura 

entre 13 e 21 cm. É interessante notar que a base da urna apresenta uma perfuração, com 

10 cm de diâmetro. A concentração de fragmentos utilizados como tampa, por sua vez, 

estava associada a outras duas vasilhas cerâmicas, sendo uma vasilha utilizada para 

armazenagem e outra sem forma definida (COSTA, 2016) (figura 26). 

 

 

Figura 25 - Sítio Ilha Dionísio. Croqui realístico das estruturas evidenciadas no Setor Funerário Sul. 
Fonte: Costa, 2016, p. 89. 
 

A Estrutura III era formada por duas concentrações de fragmentos de vasilhas 

cerâmicas sobrepostas. Os fragmentos ósseos foram evidenciados em laboratório, durante 

a escavação da estrutura, sobre a concentração inferior de fragmentos cerâmicos. Nas 

proximidades da Estrutura III, a noroeste, foi encontrada uma concentração de materiais 

líticos medindo 10 cm de altura e 20 cm de largura. A concentração era formada por seixos 

brutos, com forma, tamanho e coloração semelhantes entre si. Apesar de ter sido 

denominada de Estrutura IV, é possível que a concentração de materiais líticos esteja 

acompanhando a Estrutura III (COSTA, 2016) (figura 27). 
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Figura 26 - Sítio Ilha Dionísio. Estrutura I, Setor Funerário Sul. Fotos: Scientia, 2011. Fonte: Costa, 
2016, p. 91. 
 

 

Figura 27 - Sítio Ilha Dionísio. Estrutura III, Setor Funerário Sul. Fragmento de osso (aprox. 1 cm) 
visto na última foto embaixo, à direita. Fotos: Scientia, 2011. Fonte: COSTA, 2016, p. 92. 
 

A estrutura denominada Vasilha 1, encontrada nas proximidades do barranco da Ilha, 

era formada por uma vasilha aberta, forma cilíndrica, contorno simples, borda direta 

inclinada externamente, base plana, altura e diâmetro da boca maiores que 60 cm. Dentro 

da urna, escavada in situ, havia, inicialmente, sedimentos, concentrações de fragmentos de 
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vasilhas cerâmicas, lascas, seixos, bolotas de argila e carvões. Abaixo destes materiais, foi 

descoberto uma porção de sedimentos acinzentados e carvões. Estes, por sua vez, foram 

depositados dentro do segmento superior de uma vasilha emborcada dentro da urna. A 

vasilha é fechada, com forma esférica, contorno complexo, com pescoço, espessamento 

expandido e borda extrovertida. Diâmetro da boca entre 8 e 18 cm e altura entre 13 e 30 cm 

(COSTA, 2016) (figuras 28 e 29). 

 

 
Figura 28 - Sítio Ilha Dionísio. Vasilha 1 e etapas de escavação do sedimento interno. Setor Funerário 
Sul. Fotos: Scientia 2011. Fonte: Zuse, 2014, p. 170. 

 

 
Figura 29 - Sítio Ilha Dionísio. Vasilha 1, vasilha depositada emborcada no interior da estrutura e 
fragmentos utilizados como tampa. Desenhos: Angislaine Costa, 2012. Fonte: Zuse, 2014, p. 362. 

 

Assim como a Vasilha 1, a estrutura denominada Vasilha 3 foi encontrada nas 

proximidades do barranco da Ilha Dionísio. Todavia, a Vasilha 3 estava situada em uma 

área relativamente afastada das outras estruturas descobertas com a escavação do Setor 

Sul. A estrutura em cheque era formada por uma vasilha inteira, a qual, provavelmente, 

constitui uma urna funerária, bem como pela tampa e pelo conteúdo no interior da urna, 
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escavados posteriormente em laboratório. A urna trata-se de uma vasilha fechada, forma 

oval vertical invertida, contorno composto e base suavemente convexa, borda extrovertida, 

lábio arredondado, espessamento linear. Media 40 cm de diâmetro da boca e 35 cm de 

altura. A tampa era formada por fragmentos da parede de outra vasilha, para a qual não se 

conhece mais detalhes. O conteúdo no interior da urna era formado por carvões e pequenos 

remanescentes ósseos (COSTA, 2016) (figura 30). 

 

 

Figura 30 - Sítio Ilha Dionísio. Vasilha 3. Setor Funerário Sul. Fotos: Scientia 2011. Fonte: Costa, 
2016, p. 94. 
 

Os povos indígenas que produziram as vasilhas cerâmicas descobertas em 

contextos funerários ocuparam a Ilha Dionísio durante cerca de 200 anos, entre os séculos 

X e XII d.C. Esse período coincide com o adensamento populacional na Amazônia e, em 

alguns casos, com a formação do mosaico histórico e cultural encontrado pelos europeus a 

partir do século XVI (LEITE, 1943; MORAES; NEVES, 2012; PESSOA; COSTA, 2014). 

Através da análise das estruturas escavadas nesse sítio, verificou-se que várias 

vasilhas utilizadas como urnas funerárias haviam sido usadas primariamente em atividades 

cotidianas, individuais e coletivas, como sugerem as grandes vasilhas, que poderiam ter 

sido usadas primeiramente para preparar e armazenar alimentos líquidos, e as vasilhas 

pequenas para consumir alimentos líquidos e sólidos. Com esses dados, Costa (2016) 

baseia sua dissertação na multifuncionalidade das vasilhas da Ilha Dionísio, as quais teriam 

sido utilizadas tanto para preparar, armazenar e consumir alimentos, quanto urnas, tampas 

e acompanhamentos funerários. Além disso, a autora tece algumas considerações sobre a 

organização sociopolítica dos portadores da cerâmica Dionísio. De acordo Costa (2016, p. 

181), não foram identificadas, nos sepultamentos, diferenças ligadas a status do morto, pelo 
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que foi defendida a hipótese de não haver “hierarquias sociais ou chefias políticas 

hierárquicas nessa ilha”. 

A localidade do Teotônio já era conhecida pelos exploradores europeus desde o 

século XVII, conforme mencionado no terceiro capítulo. Em meados do século XVIII, o juiz 

Teotônio de Gusmão intentou erigir uma vila no local. No século seguinte, religiosos 

tentaram instalar uma missão religiosa, entretanto, conflitos com os grupos indígenas 

desestimulavam o prosseguimento dessas tentativas de colonização europeia e depois 

brasileira (HUGO, 1959). Até pouco antes da elevação da cota do rio, para a formação do 

reservatório da UHE Santo Antônio, havia uma antiga vila de pescadores (já existia na 

década de 1910). Outrora, o local era bastante frequentado pela sociedade envolvente, 

especialmente na época da vazante do rio, devido à fartura de peixes. 

Conforme visto acima, o sítio arqueológico Teotônio está implantado na margem 

direita da antiga cachoeira do Teotônio. Os registros arqueológicos estão concentrados no 

topo de uma superfície de aplainamento, onde as camadas de terra preta alcançam até 3m 

de profundidade. No entanto, havia materiais e feições arqueológicas tanto nas encostas 

quanto nos afloramentos rochosos na cachoeira. Assim como tantos outros sítios 

arqueológicos em Rondônia, o Teotônio foi estudado, inicialmente por Miller (1978, 1987b). 

Não obstante, ao contrário das conclusões do referido arqueólogo, as pesquisas 

arqueológicas realizadas posteriormente apontam que o Teotônio foi ocupado por 

populações culturalmente distintas, desde pelo menos 9500 A.P (KATER, 2018; WATLING 

et al., 2018). Desafortunadamente, o sítio sofreu muitos impactos destrutivos, tanto pela 

construção da UHE Santo Antônio quanto pela mineração ilegal de terra preta (ZUSE, 

2014). 

De acordo com Zuse (2014), as estruturas funerárias associadas à cerâmica Dionísio 

no sítio Teotônio foram encontradas na estrada que dava acesso à antiga vila do Teotônio, 

uma comunidade ribeirinha de pescadores que havia na área antes da inundação do lago da 

UHE Santo Antônio. Inicialmente, foram observados os contornos das bocas de duas 

grandes vasilhas, aflorando em meio à estrada. Com a escavação de uma área de 2 m x 

2,60 m no entorno dessas duas vasilhas, foi descoberta outra vasilha, localizada entre as 

duas observadas anteriormente. Além disso, foi possível observar que as três vasilhas foram 

depositadas sobre o embasamento laterítico da superfície de aplainamento (ZUSE, 2014) 

(figura 31). 

As bordas das vasilhas observadas a partir da estrada foram seccionadas, muito 

provavelmente durante a construção da via. Mas, conforme a análise de Zuse (2014), 

tratam-se de vasilhas abertas, com paredes espessas, contornos simples e formas 

cilíndricas. 
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A maior dentre elas foi elaborada pela técnica do acordelamento, com pasta laranja, 

com poucos e finos grãos de quartzo e muito cauixi. Possui base convexa côncava, com 52 

cm de diâmetro. Apresenta 68 cm de diâmetro na parte superior da parede e 30 cm de 

altura. A pasta sofreu queixa oxidante. A face externa foi polida, e provavelmente recebeu 

engobo vermelho. Foi evidenciado um furo de 4 cm de diâmetro no centro da base (ZUSE, 

2014). 

A outra vasilha, por seu turno, foi confeccionada com minerais adicionados à pasta 

(quartzo, feldspato, óxido de Ferro e mineral moído). A vasilha foi modelada. Apresenta 

base plano-côncava, parede e borda inclinada externamente. Possui 14 cm de base, 58 cm 

de diâmetro de abertura, e 45 cm de altura. Superfície externa polida e interna com 

alisamento fino. Foi identificada barbotina em ambas as superfícies. Queima reduzida. Na 

face externa, próximo à borda, identificaram-se vestígios de fuligem (ZUSE, 2014). 

A vasilha descoberta posteriormente foi manufaturada com pasta contendo alta 

inclusão mineral de grãos grossos, cauixi e com coloração laranja. Também se trata de uma 

vasilha aberta, porém com base plano-côncava, contorno simples, forma cilíndrica, bordas 

diretas. Base com 56 cm de diâmetro, e 45 cm de altura. Acabamento de superfície polido 

externamente e com brunidura internamente. Queima oxidante. A vasilha recebeu um furo 

intencional medindo 17 x 30 mm (figura 32) (ZUSE, 2014). 

 

 
Figura 31 - Sítio Teotônio. Escavação de provável estrutura funerária. Foto: Scientia 2010. Fonte: 
Zuse, 2014, p. 143 (modificado). 
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Figura 32 - Sítio Teotônio. Vasilhas V1, V3 e V2, escavadas no Setor Estrada. Fotos: Scientia, 2012. 
Fonte: Zuse 2014, p. 319 (modificado). 

No interior das vasilhas maiores, foram encontrados sedimentos e farelos de ossos. 

Na vasilha maior, diga-se de passagem, também foi detectada uma dentina 50 . Nesse 

sentido, há alguns elementos que permitem caracterizar as duas vasilhas maiores como 

urnas funerárias. Não foram encontrados vestígios ósseos na vasilha descoberta 

posteriormente. Assim, embora qualquer afirmação mais peremptória seja complicada, é 

possível que essa terceira vasilha fizesse parte do acompanhamento funerário (ZUSE, 

2014). 

Vale assinalar que a estrutura funerária do sítio Teotônio guarda semelhanças em 

relação à estrutura do Setor Funerário Sul na ilha Dionísio, isto é, as vasilhas maiores, 

escavadas em ambos os sítios, exibem formas cilíndricas e foram confeccionadas com 

pastas contendo antiplásticos parecidos, sendo que, nos dois sítios, algumas vasilhas 

receberam furos intencionalmente feitos em suas bases. 

 

5.3. Estruturas funerárias da Tradição Polícroma da Amazônia 

 

Dissertações e teses, tanto as mais antigas quanto as mais recentes, além de 

pesquisas arqueológicas, realizadas na Amazônia Central e seu entorno, mencionam 

achados fortuitos e escavações de vasilhas representantes dos diversos estilos regionais da 

Tradição Polícroma da Amazônia (TPA), em claro contexto funerário. Em alguns desses 

contextos foram identificados fragmentos ósseos cremados, tanto humanos quanto de 

animais (MORAES, 2006; BELLETTI, 2015). Contextos semelhantes também foram 

encontrados no rio Madeira, tanto em seu baixo curso (MORAES, 2013), quanto no médio 

curso (MILLER, 1987b). 

                                                           
50 Tecido rico em cálcio, mais resistente que os ossos, e que envolve a polpa do dente. 
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No alto curso do rio Madeira, do modo como recortado nesta monografia, foram 

escavadas vasilhas cerâmicas Polícromas em pelo menos oito sítios arqueológicos. Em 

alguns desses sítios, como Ilha de Santo Antônio, Brejo e Morro dos Macacos I, as 

estruturas funerárias apresentavam vasilhas tanto Polícromas quanto de outros conjuntos 

tecnológicos, provavelmente associados à cerâmica Dionísio. Nos sítios Coração, Aldeia do 

Jamil e Ilha do Padre III, a associação dessas vasilhas com os contextos funerários 

Polícromos parece mais evidente. Em outros sítios, porém, a exemplo de Ilha do Mutum II e 

Ilha do Paredão, a filiação não é tão clara. Mesmo assim, optou-se por considerá-los e 

trazê-los ao debate. 

Há dez anos, iniciou-se a construção da UHE Santo Antônio, com o eixo principal da 

hidrelétrica construído sobre a Ilha de Santo Antônio, que foi totalmente modificada. A ilha 

ficava próxima à igreja, à antiga vila e ao cemitério homônimos. Lugar conhecido pelos 

exploradores e viajantes no rio Madeira, constantemente mencionado pelas fontes 

históricas, nessa ilha havia as instalações do antigo presídio do Território Federal de 

Rondônia, construído nos anos 1970 e com efêmera duração, até os primeiros anos da 

década seguinte, sendo desativado após um incêndio (MENEZES; GUSMÃO, 2005). 

O sítio arqueológico Ilha de Santo Antônio, identificado em 2008, possui 320m de 

extensão no sentido Norte-Sul e 300m de extensão, no sentido Leste-Oeste, e camada 

arqueológica de até 260 cm de espessura, em algumas unidades de escavação. Os 

registros arqueológicos são formados por materiais pré-cerâmicos, datados em 7760 ± 50 

AP, e cerâmicos, associados aos conjuntos tecnológicos Saladóide, Barrancóide e Tradição 

Polícroma da Amazônia. Apenas os contextos cerâmicos Barrancóides foram datados, em 

990 ± 50 anos AP (PESSOA, 2012; ZUSE, 2014, 2016). Destarte, considera-se que os 

contextos arqueológicos formados por materiais Polícromos na Ilha de Santo Antônio sejam 

mais recentes que os materiais Barrancóide. 

Nas unidades de escavação N990 E849 e N990 E850, foi localizada e escavada uma 

estrutura muito provavelmente funerária, composta por uma grande vasilha, denominada 

R1, a qual possui um furo na base, feito intencionalmente. Além disso, no R1 foram feitos 42 

furos aos pares, ao longo de supostas quebras, o que foi interpretado como restauração da 

vasilha para torná-la apta ao uso. Cabe salientar que a estrutura foi enterrada em parte na 

camada arqueológica correspondente à ocupação Barrancóide e em parte no latossolo 

(ZUSE, 2014) (figura 33). 

A vasilha R1 estava associada a 13 feições. A mesma vasilha, diga-se de passagem, 

se encontrava inserida em uma feição (figura 34). Algumas dessas feições foram 

interpretadas como possíveis buracos de estaca (PESSOA, 2015). 
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Figura 33 - Sítio Ilha de Santo Antônio. Escavações no contexto do R1. Foto: SCIENTIA, 2008. Fonte: 
ZUSE, 2014, p. 101. 
 

 

Figura 34 - Sítio Ilha de Santo Antônio. Croqui das feições evidenciadas no entorno do R1, elaborado 
por Silvana Zuse e Michele Tizuka, 2013. Fonte: Zuse, 2014, p. 100. 
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A vasilha R1 apresentava base convexo-plana, contorno infletido, estrutura fechada e 

borda extrovertida. Mediu 61 cm de diâmetro e 63 cm de altura. Foi confeccionada em pasta 

de coloração clara, com grãos de quartzo, óxido de ferro, feldspato, caraipé e carvão, e 

queima oxidante. As superfícies foram polidas, e, na face externa, recebeu pintura bicrômica 

branca e vermelha. Foi identificado um furo na base, feito após a queima da vasilha 

(PESSOA, 2015) (figura 35). 

 

 

Figura 35 - Sítio Ilha de Santo Antônio. Vasilha R1. Fonte: Pessoa, 2012, p. 69. 
 
Outras três vasilhas menores (R2, R3 e R4) também foram encontradas durante as 

escavações, porém em área localizada a leste das unidades supramencionadas. Todas 

igualmente se encontravam na camada de terra preta. Observou-se que R2 estava 

emborcada e R3 tinha parte de sua base enterrada no latossolo. Outro dado interessante é 

que R3 possuía furo feito intencionalmente em sua base (figuras 36 e 37). 

O Recipiente 2 possuía base convexo-côncava, borda extrovertida, e possivelmente 

tinha pescoço, mediu 30 cm de diâmetro da borda, 27 cm de altura. A pasta, queima, 

tratamento de superfície e decoração foram semelhantes à de R1. 

A vasilha R3 era composta por fragmentos de base, parede e bojo, medindo 58 cm 

de diâmetro da parte superior e 45 cm de altura. A pasta, a queima, acabamento de 

superfície e decoração foram as mesmas observadas nas duas vasilhas anteriores. 

O R4 era uma vasilha restrita, com contorno infletido e borda restrita, medindo 58 cm 

de diâmetro da parte superior e 25 cm de altura. A pasta continha mineral e sofreu queima 

reduzida. Essa vasilha não recebeu decoração com pintura na superfície. (ZUSE, 2014; 

PESSOA, 2015). 
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Figura 36 - Sítio Ilha de Santo Antônio. Vasilhas R2 e R3. Fotos: Scientia, 2010. Fonte: Zuse, 
2014, p. 224. 

 

 

Figura 37 - Sítio Ilha de Santo Antônio. Vasilha R4. Foto: Scientia, 2010. Fonte: Zuse, 2014, 
p. 224. 
 

O sítio Brejo localizava-se em uma planície de inundação, na margem direita do rio 

Madeira, em frente ao Sítio Ilha de Santo Antônio. Possuía formato retangular, com 

extensão de 150m x 300m, paralelo ao rio Madeira. A camada de ocupação apresentou até 

630 cm de espessura em uma das unidades de escavação (SANTOS, 2015). 

As intervenções arqueológicas iniciaram em 2008. Foram escavados seis setores e 

dois perfis. Foram identificadas tecnologias cerâmicas ligadas aos conjuntos Barrancóide e 

Polícromo. Para o primeiro conjunto, são conhecidas as seguintes datações: C14 1390 ± 40 

a 760 ± 40 AP. O segundo conjunto identificado nesse sítio não foi datado. Não obstante, 

acredita-se que o mesmo seja mais recente que o Barrancóide (SANTOS, 2015; ZUSE, 

2016). 

Após a liberação do sítio para as obras da UHE Santo Antônio, foram feitas aberturas 

de acesso no local, as quais evidenciaram fragmentos de vasilhas, preliminarmente 

consideradas como urnas funerárias. A estrutura foi escavada e coletada em bloco (figura 

38). Na ocasião, foi escavada uma terceira vasilha, com decoração bicrômica. A despeito do 
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contexto impactado, presumiu-se que todos os fragmentos estavam associados entre si. Em 

laboratório, observou-se que a estrutura era composta por duas vasilhas, uma emborcada 

dentro da outra (SANTOS, 2015). 

 

 

Figura 38 - Sítio Brejo. Escavações no contexto das vasilhas R1, R2 e R3. Foto: Scientia, 2008. 
Fonte: SANTOS, 2015, p. 52. 

 

A vasilha R1, que estava emborcada no interior da vasilha R3, e parcialmente 

remontada, foi confeccionada com cauixi e grãos finos de quartzo adicionados à pasta, com 

queima oxidante. Apresenta forma arredondada, base convexo-côncava, contorno simples e 

boca circular. Sua superfície possui alisamento fino, e decoração com pintura vermelha em 

linhas finas, aplicadas diretamente na face externa da vasilha. Foi feito também um furo 

intencional, na base, após a queima. 

A vasilha R3, que continha a vasilha R1 no seu interior, foi elaborada com pasta 

constituída por cauixi e mineral, a qual sofreu queima parcialmente reduzida e oxidante. Sua 

base era convexo-côncava, porém, contorno e bordas não foram definidos. Na parte interna 

da base, foi identificada uma tentativa de furo. 

Por fim, a vasilha R2, cujos fragmentos estavam espalhados no entorno da estrutura, 

foi manufaturada com pasta contendo carvão, caraipé e grãos finos de quartzo; sua queima 

resultou oxidante. Quanto ao acabamento de superfície, apresenta alisamento fino e 

recebeu decoração pintada nas cores vermelha e branca na face externa, aplicadas sobre 

barbotina rosada. Após sua confecção, na base desse recipiente também se fez um furo. 

Por estar fragmentada, não foi possível reconstituir sua forma (SANTOS, 2015) (figura 39). 

Zuse (2014) e Santos (2015) mencionam duas feições de enterramento de vasilhas. 

Uma dessas feições, provavelmente estaria associada a R2. Não foram evidenciados 

fragmentos de ossos humanos. Todavia, o contexto formado pelas vasilhas não é só 

semelhante a outras estruturas funerárias associadas à Tradição Polícroma da Amazônia, 

como ainda foi interpretado em relação a aspectos simbólicos. Cabe assinalar que apenas 
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uma vasilha, R2, foi considerada como pertencente ao conjunto da TPA, enquanto as 

demais, R1 e R3, parecem apresentar tecnologia distinta, possivelmente Dionísio (ZUSE, 

2014; SANTOS, 2015; VASSOLER, 2016). 

 

 

Figura 39 - Sítio Brejo. Vasilhas restauradas em laboratório. A e B: R1; C: R3; D e E: R2. Foto: 
Scientia, 2008. Fonte: Zuse, 2014, p. 256. 

 

O sítio Morro dos Macacos I localizava-se na margem esquerda do rio Madeira, 

implantado parte em um terraço não inundável, parte em planície de inundação, com 

extensão de 320 m em seu eixo maior e 300 m no eixo menor. Na escavação da planície de 

inundação, o pacote arqueológico correspondeu a 150 cm. Não havia terra preta antrópica e 

o sítio foi definido como multicomponencial, com a identificação de duas ocupações 

ceramistas, a do Morro dos Macacos, mais antiga, com datação 1.810 ± 40 AP, e a de 

grupos portadores de cerâmica Polícroma, para a qual não há datação, mas que, muito 

provavelmente, é mais recente que a primeira (ZUSE, 2014, 2016). 
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A estrutura funerária associada à TPA e encontrada no sítio Morro dos Macacos I, 

formada por cinco vasilhas cerâmicas, sendo ao menos duas urnas, uma tampa e, talvez, 

dois acompanhamentos funerários, foi descoberta pelos moradores do local, durante a 

remoção de uma moradia. Os moradores doaram as vasilhas descobertas. Os sedimentos 

escavados foram peneirados e a área onde as vasilhas foram encontradas foi escavada 

(ZUSE, 2016) (figura 40). 

 

 

Figura 40 - Sítio Morro dos Macacos I. Escavação da área onde foram encontradas as vasilhas. Foto: 
Scientia, 2009. Fonte: Zuse, 2014, p. 134 (adaptado). 
 

As vasilhas estavam em profundidade de 70 a 120 cm, em sedimento compacto e de 

cor bruno amarelada. Abaixo dessa camada, a partir de 130 cm de profundidade, foram 

evidenciados registros arqueológicos associados à cerâmica Morro dos Macacos. (ZUSE, 

2014, 2016). 

A maior dentre as vasilhas encontradas pelos moradores, denominada V1, foi 

confeccionada através da técnica de acordelamento, com uma pasta contendo mineral, 

caraipé e carvão como antiplástico. A vasilha apresenta base convexo-côncava, contorno 

infletido e com pescoço, borda extrovertida e linear, diâmetro de 31 cm, altura de 27 cm, 

espessura da borda 1 cm e da base 1,6 cm. Queima reduzida. A face externa foi polida e 

decorada com pinturas vermelha e branca. A vasilha em questão é muito semelhante à urna 

funerária escavada na Ilha de Santo Antônio. É possível que os ossos humanos tenham sido 

descobertos dentro dessa vasilha, o que a caracterizaria como uma urna funerária (ZUSE, 

2014). 

A vasilha V2 foi manufaturada pela técnica de acordelamento, usando-se uma pasta 

composta por mineral e caraipé. A vasilha possui base convexo-côncava, contorno 

composto (carenado), borda direta e vertical, altura de 17 cm, 18 cm de diâmetro e 0,1 cm 

de espessura da borda. A queima foi oxidante. A superfície externa da vasilha recebeu 
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pintura preta e branca, essa última aplicada sobre incisões finas. A vasilha V2 pode ser 

entendida como uma urna funerária (ZUSE, 2014). 

Uma vasilha em forma de meia calota, denominada V3, provavelmente serviu como 

tampa à vasilha acima mencionada. V3 foi elaborada através de acordelamento. A pasta 

contém mineral e caraipé. A base da vasilha é convexo-côncava, com contorno simples, 

borda direta e inclinada externamente, apresentando as dimensões de 6 cm (altura), 18 cm 

de diâmetro, 0,6 cm de espessura da borda e 1,2 cm de espessura da base. Queima 

oxidante. A superfície de V3 foi pintada nas cores branca e preta (ZUSE, 2014). 

A vasilha V4 foi produzida pelo acordelamento, com pasta contendo mineral, caraipé 

e carvão. Apresenta contorno infletido, borda extrovertida, queima reduzida. Possui 21 cm 

de diâmetro, 0,5 cm de espessura da borda, 1,2 cm de espessura da base. A superfície da 

vasilha foi bem alisada (ZUSE, 2014). Apresenta marcas de uso, com fuligem e depósito de 

carbono. É possível que V4 tenha seu significado como acompanhamento funerário. 

A quinta vasilha que compunha a estrutura funerária foi nominada V5. Talvez tenha 

servido como acompanhamento funerário. Apresenta pasta com mineral, cauixi e caraipé B, 

base anelar com 8 cm de diâmetro e 1,4 cm de espessura, contorno infletido, com 17 cm de 

altura e 0,1 cm de espessura do bojo, borda extrovertida, com 12 cm de diâmetro de 

abertura. A queima foi oxidante. As faces da vasilha foram bem alisadas. Entende-se que V5 

não é uma vasilha Polícroma, quiçá possa ser associada à cerâmica Dionísio (ZUSE, 2014) 

(figura 41). 

 

 

Figura 41 - Sítio Morro dos Macacos I. Vasilhas desenterradas pelos moradores do sítio. Fotos: 
Scientia, 2012. Fonte: Zuse, 2014, p. 259. 
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O sítio Coração localizava-se na margem direita do rio Madeira, no contexto da 

cachoeira de Morrinhos, a cerca de 20 km, em linha reta, à montante da cachoeira de 

Teotônio. Topograficamente, está implantado em uma superfície de aplainamento. Sua área 

possui 300 x 300m. Parte do sítio, onde estavam as vasilhas, foi utilizada como cascalheira. 

O material arqueológico cerâmico foi encontrado a até 80 cm de profundidade (ZUSE, 2014; 

VASSOLER, 2016). 

Durante a retirada de cascalho nesse sítio foram localizados vasilhas e fragmentos 

cerâmicos. Por estarem enterrados na cascalheira, os artefatos tiveram seu contexto 

comprometido. Foram realizadas coletas de superfície, coleta dos fragmentos evidenciados 

pela máquina e escavação dos fragmentos de duas vasilhas (figura 42). As análises 

preliminares não identificaram vestígios ósseos no interior das vasilhas (ZUSE, 2014). 

 

 

Figura 42 - Sítio Coração. À esquerda, área com fragmentos de cerâmica. À direita, escavação de 
duas vasilhas. Foto: Scientia, 2010. Fonte: Zuse, 2014, p. 162. 

 
O conjunto cerâmico do sítio Coração é composto por 10 vasilhas (figura 43). Dentre 

estas, metade (V1 a V5) é formada por vasilhas abertas e metade por vasilhas fechadas (V6 

a V10). Nesse sentido, é possível que as vasilhas abertas tenham sido utilizadas como 

tampas das vasilhas fechadas, as quais, por sua vez, podem tratar-se de urnas funerárias. 

Todo o conjunto apresentou sedimento avermelhado impregnado em ambas as superfícies. 

Em laboratório, outros fragmentos coletados não remontaram às dez vasilhas, pelo que 

foram denominados conjuntos A, B, C e D, embora as análises apontem para a associação 

desses conjuntos com as dez vasilhas (ZUSE, 2014). 

As vasilhas abertas foram confeccionadas pela técnica de acordelamento, em pasta 

contendo quartzo, feldspato, óxido de ferro, caraipé e carvão. Apresentam formas simples e 

abertas, bordas diretas inclinadas externamente e lábios planos (ZUSE, 2014). 
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V1 possui 18 cm de diâmetro de abertura e 0,8 cm de espessura da borda. Polimento 

nas faces interna e externa. Queima reduzida. Pintura vermelha sobre engobo branco 

espesso, aplicada no lábio e na face externa em linhas finas. 

V2 apresenta 22 cm de diâmetro de abertura e 0,9 cm de espessura da borda. 

Superfície polida internamente e bem alisada externamente Queima reduzida. Pintura 

vermelha sobre engobo branco espesso, aplicada no lábio e na face externa com motivos 

complexos. 

V3 tem 24 cm de diâmetro de abertura e 0,8 cm de espessura da borda. Polimento 

nas faces interna e externa. Queima reduzida interna e oxidante externa. Pintura vermelha 

sobre engobo branco espesso, aplicada no lábio e na face externa em linhas finas. 

V4 é uma vasilha com 20 cm de diâmetro de abertura e 0,7 cm de espessura da 

borda. Polimento nas faces interna e externa. Queima reduzida. Pintura vermelha sobre 

engobo branco espesso, aplicada no lábio e na face externa em linhas finas, motivos 

complexos e pigmentação preta. 

V5 mediu 16 cm de diâmetro de abertura e 0,7 cm de espessura da borda. Polimento 

nas faces interna e externa. Queima reduzida. Pintura vermelha sobre engobo branco 

espesso, aplicada no lábio e na face externa em linhas finas, motivos complexos e 

pigmentação preta (ZUSE, 2014). 

 

 

Figura 43 - Sítio Coração. Vasilhas V1-V10 e Conjuntos A-D. Fotos: Scientia, 2013. Fonte: Zuse, 
2014, p. 344. 
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Quanto às vasilhas fechadas, foram elaboradas também pela técnica de 

acordelamento, com pasta composta por quartzo, feldspato, óxido de ferro, caraipé e 

carvão. 

A vasilha V6 apresenta forma complexa, estrutura fechada, borda direta inclinada 

externamente, com reforço externo e lábio biselado. Possui 18 cm de diâmetro de abertura, 

17 cm de diâmetro na carena, 15 cm de altura, com espessuras de 0,6 cm na borda, 0,9 cm 

no corpo e 1 cm na base. As faces externa e interna foram polidas. Queima reduzida. 

Pintura vermelha da base até a carena nas duas faces, e pintura vermelha, formando 

motivos complexos, sobre engobo branco, aplicada entre a carena e o lábio. 

V7 possui borda extrovertida, espessamento linear e lábio plano. Apresenta 21 cm de 

diâmetro de abertura, e com espessuras de 0,8 cm na borda e 1,1 cm no corpo; Queima 

reduzida. Pintura apenas na superfície externa, sendo na cor vermelha da base à carena, e 

entre a carena e o lábio, pintura bicrômica (vermelha e preta) sobre engobo branco, em 

traços finos que formam motivos complexos. 

V8 conta com borda direta vertical, reforço externo e lábio plano. Mede 18 cm de 

diâmetro de abertura e 0,8 cm de espessura. Queima reduzida. Lábio pintado em vermelho 

e face externa com pintura de mesma cor, aplicada sobre engobo branco, com traços finos. 

V9 é constituída por borda extrovertida, com reforço externo e lábio plano. Suas 

medidas são 22 cm de diâmetro de abertura, com espessuras de 1,1 cm na borda e 8 mm 

no corpo. Superfície externa polida. Queima reduzida. A vasilha foi pintada na face externa 

com traços vermelho e preto sobre engobo branco, formando motivos complexos, e no lábio 

e no reforço na cor vermelha. 

Por fim, V10 é composta por borda direta inclinada externamente, espessamento 

linear, com pescoço e lábio plano: Possui 13 cm de diâmetro de abertura e 0,5 cm de 

espessura. Queima reduzida. Pintura vermelha sobre engobo branco, com motivos 

complexos, lábio e suporte de tampa pintados em vermelho (ZUSE, 2014). 

O contexto das vasilhas do sítio Coração foi interpretado como simbólico e funerário 

(ZUSE, 2014). Entretanto, não há dados sobre a presença de anexos funerários e feições de 

cova. Possivelmente o sítio Coração era uma área de cemitério, mas não é possível inferir 

se estava próximo ou afastado da área de habitação. 

O sítio Aldeia do Jamil estava localizado na margem direita do rio Madeira, próximo à 

antiga cachoeira do Caldeirão do Inferno, em um terraço fluvial. Foi identificado durante a 

instalação do canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Jirau (VASSOLER, 2016). 

A pesquisa arqueológica foi executada pela empresa Documento Patrimônio Cultural, 

coordenada pela arqueóloga Erika Robrahn-González. Posteriormente, Vassoler (2016) 

estudou a iconografia das vasilhas provenientes da Aldeia do Jamil. Infelizmente, não tive 
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acesso aos relatórios e/ou à documentação das pesquisas realizadas no sítio51. No livro 

Memórias de Rondônia (MOUTINHO; ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2010), foram publicadas 7 

fotografias, nas quais pode-se visualizar várias vasilhas ainda em escavação. Não há 

legendas informando a procedência delas. Após a leitura da dissertação de Vassoler (2016), 

entendeu-se que essas imagens são do material cerâmico escavado no sítio em questão. 

Conforme se observa nas fotografias, a matriz sedimentar do sítio não é formada por 

terra preta e, aparentemente, todas as vasilhas compõem uma única estrutura, sendo que 

algumas vasilhas estavam em posição vertical e oblíqua, ao passo que outras se 

encontravam na vertical, com tampa (MOUTINHO; ROBRHAN-GONZÁLEZ, 2010) (figuras 

44 a 47). 

A suposta estrutura funerária encontrada na Aldeia do Jamil é formada por 20 

vasilhas. Destas, 12 são maiores, fechadas, com pescoço, contornos infletidos em 

complexos. As oito restantes tratam-se de vasilhas menores, abertas, rasas e com 

contornos simples. É possível que algumas das vasilhas maiores, se não todas, tenham sido 

utilizadas como urnas e acompanhamentos funerários, enquanto que as menores tenham 

servido tanto como tampas das urnas quanto acompanhamentos funerários (VASSOLER, 

2016) (figuras 48 a 50). 

 

 

Figura 44 - Sítio Aldeia do Jamil. Evidenciação de 8 urnas funerárias e 2 tampas em contexto. Fonte: 
Moutinho e Robrahn-González, 2010, p.61. 

                                                           
51 Os dados, ao que parece, não estão acessíveis ao público em geral. Não apenas eu, mas também 
a arqueológa Jaqueline Belletti não obteve qualquer informação sobre o contexto em que o conjunto 
de urnas do sítio Aldeia do Jamil foi escavado (BELLETTI, 2015, p.330). 
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Figura 45 - Sítio Aldeia do Jamil. Urnas funerárias em contexto. Fonte: Moutinho e Robrahn-
González, 2010, p.61. 
 

 

Figura 46 - Sítio Aldeia do Jamil. Evidenciação de duas vasilhas, sendo que a inferior provavelmente 
trata-se de uma urna funerária, e a superior a tampa da urna. Fonte: Fonte: Moutinho e Robrahn-
González, 2010, p.68. 
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Figura 47 - Sítio Aldeia do Jamil. Vasilha aberta, base côncava, contorno simples, em meia calota, 
lábio modelado, em formato escalonado, com pinturas vermelhas e pretas sobre engobo branco, 
provavelmente utilizada como acompanhamento funerário. Fonte: Fonte: Moutinho e Robrahn-
González, 2010, p.62. 
 

 

Figura 48 - Sítio Aldeia do Jamil. Urnas funerárias e respectivas tampas (modificado). Fotos: Odair 
Vassoler. Fonte: Vassoler, 2016, p.82. 
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Figura 49 - Sítio Aldeia do Jamil. Urnas funerárias e respectivas tampas (modificado). Fotos: Odair 
Vassoler. Fonte: Vassoler, 2016, p.83. 
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Figura 50 - Sítio Aldeia do Jamil. Urnas funerárias e Tampa 08. Fotos: Odair Vassoler. Fonte: 
Vassoler, 2016, p.84. 

 

Ainda não há, na bibliografia disponível, descrições e análises do estilo tecnológico 

das vasilhas associadas à suposta estrutura funerária descoberta no sítio Aldeia do Jamil. A 
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análise iconográfica das vasilhas (pinturas vermelha, preta e branca, motivos escalonados, 

em forma de peixe, ofídio, etc.) associou o conjunto do sítio Aldeia do Jamil à Tradição 

Polícroma da Amazônia. Não obstante, 7 das vasilhas que serviram como tampas, V1, V2, 

V3, V4, V6, V7 e V8, eram semiesféricas, abertas e com contorno simples. A tampa V5, 

além dos atributos elencados, possui lábio modelado escalonado junto à borda. As tampas 

foram decoradas com engobo branco, o qual recebeu pinturas vermelha e branca e preta e 

branca, formando motivos geométricos e labirínticos (urnas) e zoomorfos (tampas) 

significando serpentes e peixes (VASSOLER, 2016). 

As urnas funerárias, por seu turno, exibiam formas variadas. As Vasilhas 01 a 11 

tinham contorno complexo, com forma globular no segmento inferior e paredes diretas e 

verticais nos segmentos médio e superior, bordas extrovertidas, formando bocas abertas. A 

urna 12 tinha forma arredondada e borda introvertida. O conjunto foi decorado com pinturas 

vermelha e branca, aplicadas sobre engobo branco, formando faixas e motivos geométricos 

representando ofídios estilizados (VASSOLER, 2016). 

O sítio Ilha do Padre III estava localizado nas proximidades do sítio Aldeia do Jamil, 

na margem direita da cachoeira do Caldeirão do Inferno, no rio Madeira. O sítio foi 

classificado como um cemitério, implantado em terreno plano, formado por sedimento areno-

argiloso. Deve ser sublinhado que junto ao sítio Ilha do Padre III havia pedrais com gravuras 

rupestres (VASSOLER, 2016). 

Foram escavadas quatro vasilhas, cujas formas sugerem seu significado como urna 

funerária (VASSOLER, 2016). Uma delas destaca-se não apenas nesse conjunto, mas de 

todas as vasilhas em contexto funerário evidenciadas no alto rio Madeira, por ser uma 

vasilha antropomorfa, única, portanto, do seu gênero, nessa região: trata-se da Urna 03, 

cuja morfologia foi definida como urna “com face sobre o cilindro central” (BELETTI, 2015, p 

340) (Figura 51). 

Para as urnas funerárias escavadas no sítio Ilha do Padre III, não há descrição sobre 

a elaboração das pastas, técnica de confecção, tipo de queima, acabamento de superfície, 

nem dados sobre suas dimensões. 

Quanto às formas, a Urna 01 apresentou contorno infletido e borda extrovertida e 

linear; a Urna 02 possuía contorno complexo (carenado), borda direta inclinada 

externamente; a Urna 03 tinha contorno composto e carenado, borda extrovertida; a Urna 04 

apresentou contorno infletido e borda extrovertida. É notável a semelhança morfológica 

dessa urna com o Recipiente 1, escavado no sítio Ilha de Santo Antônio. 

Em relação à decoração, as vasilhas apresentaram: Urna 01: incisões e pintura 

vermelha e preta sobre engobo branco, com motivos labirínticos; Urna 02 pintura vermelha 

sobre engobo branco, formando motivos com ofídios escalonados; a Urna 03 recebeu 

engobo branco em toda sua face externa, e apresentou, no segmento superior, um rosto 
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humano modelado, com pintura vermelha sobre os lábios, queixo, pescoço e botoque, ao 

passo em que a porção anterior do pescoço, o segmento inferior e a base foram decorados 

com pinturas pretas, formando motivos com ofídios geométricos; V4 recebeu engobo 

branco, sobre o qual foi aplicada pintura preta, formando linhas geométricas representando 

serpentes (VASSOLER, 2016). 

Não há informações sobre o contexto em que essas vasilhas foram escavadas, se 

haviam feições, acompanhamentos ou anexos funerários, e se outras vasilhas foram 

evidenciadas no sítio arqueológico. Em referência a fragmentos ósseos, estes não foram 

identificados, e não há informações relativas à datação. 

 

 

Figura 51 - Sítio Ilha do Padre III. Urnas funerárias 01 a 04 (destaque para a Urna 03 e sua 
morfologia antropomorfa). Fotos: Odair Vassoler (modificado). Fonte: Vassoler, 2016, p. 119. 
 

O sítio Ilha do Mutum II estava localizado na foz do rio Mutum-Paraná. Inserido em 

terreno plano, com algumas elevações e rochas graníticas próximas, o sítio Ilha do Mutum II 

também foi compreendido como um cemitério a céu aberto. Vassoler (2016) analisou 
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iconograficamente apenas duas vasilhas. Todavia, relatou-se a existência de mais vasilhas 

no sítio (Vassoler, 2018, comunicação pessoal). 

Para as duas urnas funerárias escavadas no sítio Ilha do Mutum II, não há descrição 

sobre a elaboração das pastas, técnica de confecção, tipo de queima, acabamento de 

superfície, nem dados sobre suas dimensões. Contudo, a Urna 01, uma vasilha é semi-

inteira, da qual não é possível inferir o tipo de base, apresenta forma arredondada, contorno 

infletido e borda reforçada. Foi decorada com engobo branco na superfície externa, sobre o 

qual foi aplicada pintura preta, formando linhas finas e grossas, as quais constituíam um 

motivo considerado zooantropomorfo. Por sua vez, a Urna 02 possui forma arredondada, 

contorno infletido e borda extrovertida. Decoração com pintura preta sobre engobo branco, 

formando motivos geométricos e zooantropomorfos (figura 52). 

 

 

Figura 52 -: Sítio Ilha do Mutum II. Urnas funerárias 01 e 02. Fotos: Odair Vassoler (modificado). 
Fonte: Vassoler, 2016, p. 126. 
 

Igualmente aos sítios abordados anteriormente, não há dados sobre as ocupações 

do sítio Ilha do Mutum II, se eram uni/multicomponenciais; presença/ausência de 

remanescentes ósseos e datações radiocarbônicas. Da mesma maneira, não há 

informações sobre o contexto das estruturas, presença ou não de acompanhamentos ou 

anexos funerários, ou feições no entorno das vasilhas (VASSOLER, 2016). 

O sítio Ilha do Paredão foi identificado na ilha homônima, distante mais de 65 km, em 

linha reta, à montante da UHE Jirau. Diferente dos sítios já abordados, o sítio Ilha do 

Paredão está topograficamente implantado em terraço fluvial alto (a ilha possui 

aproximadamente 3,8 km de extensão). As intervenções arqueológicas definiram o sítio 

como multicomponencial, sendo que gravuras rupestres também estão presentes no sítio 

(VASSOLER, 2016). 

Segundo as pesquisas, várias urnas funerárias foram escavadas no sítio Ilha do 

Paredão. Todavia, têm-se dados de uma única vasilha (figura 53), cuja análise iconográfica 
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relacionou a Urna Funerária 01 à Tradição Polícroma da Amazônia (VASSOLER, 2016). 

Apesar disso, conforme se escreveu acima, ainda não é possível fazer essa filiação 

tecnológica com segurança. 

 

 

Figura 53 - Sítio Ilha do Paredão. Urna funerária 01. Foto: Odair Vassoler (modificado). Fonte: 
Vassoler, 2016, p. 128. 
 

Com morfologia e decoração parecidas com as urnas da Ilha do Mutum II, a Urna 

Funerária 01 possui base côncava, bojo globular e borda extrovertida. Não há informações 

sobre o diâmetro da abertura, altura, composição da pasta usada para confeccionar essa 

vasilha, tipo de queima, acabamento de superfície nem sobre marcas de uso. Em relação à 

decoração, sabe-se apenas que possui pintura preta com engobo branco, a qual compõe 

motivos zooantropomorfos e geométricos (VASSOLER, 2016). 

Não se conhecem dados sobre a datação dessa vasilha, tampouco das outras 

vasilhas evidenciadas, bem como não há informações sobre a contextualização da Urna 

Funerária 01, como feições, acompanhamentos ou anexos funerários, nem sobre o local no 

sítio Ilha do Paredão onde essa vasilha foi encontrada. Não há referência a presença de 

remanescentes ósseos associados aos enterramentos. 

 

5.4. Estruturas funerárias no sítio Donza 

 

Antes de iniciar a descrição das estruturas funerárias escavadas nesse sítio, é 

necessário informar que essa é a primeira monografia a abordar, ainda que de forma 

preliminar, os dados relativos ao sítio Donza. 
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Em março de 2015, um ano após a grande enchente do rio Madeira, o Sr. Atriquilino 

Acácio de Souza, mais conhecido como Seu Donza, morador da comunidade ribeirinha de 

Itacoã, na margem esquerda do rio, a 35 km à jusante de Porto Velho (figura 54), percebeu 

o aparecimento de grandes fragmentos cerâmicos no barranco próximo à sua casa. Outro 

morador da comunidade, Cladeilson Ferreira Mendonça, tio de uma estudante do curso de 

Arqueologia, a informou a respeito do achado, doando alguns fragmentos cerâmicos 

grandes, impregnados com sedimento e contendo ossos humanos. Pesquisadores do 

Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia (DARQ/UNIR) 

deslocaram-se até o local, onde observaram vasilhas cerâmicas inteiras no barranco e 

outros registros arqueológicos (DARQ, 2017). 

 

 

Figura 54 - Localização do Sítio Donza, à jusante de Porto Velho. Mapa: Google Maps, Fonte: DARQ, 
2017. 
 

O sítio está implantado em um terraço aluvial (IBGE, 2006), resultado de um 

meandro abandonado do rio Madeira, sobre um megalineamento denominado “11 de maio”, 

o qual, junto com outros três lineamentos, fazem com que o curso do rio Madeira, na altura 

do sítio Donza, tome a forma de um arco em “U” (ver novamente figura 54); Segundo 

Sampaio, Justina e Azevedo (2016, p. 1), os lineamentos podem ser entendidos como 

“falhamentos que promoveram a alteração no sentido da drenagem” do rio. 

Onde foi identificado o sítio, havia uma pequena comunidade, com a presença de 

algumas casas, igreja e cemitério modernos, com alguns sepultamentos, além de roça de 
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mandioca. Os moradores deixaram o lugar no momento em que o nível do rio Madeira 

atingiu as habitações, durante a grande enchente de 2014 (figuras 55 e 56). 

 
   

 

 

Figuras 55 e 56 – Vistas parciais da comunidade no sítio Donza, abandonada após a enchente de 
2014. Fotos do autor, 2015. 
 

Entre os ossos impregnados junto ao sedimento nos fragmentos doados ao DARQ, 

foram observados ossos longos (possível fêmur), ossos menores, fragmentos da caixa 

craniana e dentes (figura 57). 

Foram planejadas e executadas pelo DARQ duas etapas de campo no sítio Donza. A 

primeira, em novembro de 2015, com a participação de discentes e dos professores 

Eduardo Bespalez, Juliana Santi e Silvana Zuse, e com o apoio da Superintendência da 

Juventude, Esporte e Lazer (SEJUCEL), e do Exército Brasileiro (DARQ, 2017). Realizaram-

se atividades de coleta de superfície e escavações arqueológicas. A coleta de superfície foi 



131 
 

realizada no barranco, em duas áreas de 100m², e resultaram em mais de 3000 fragmentos 

cerâmicos52, além de líticos polidos53 e seixos em cor marrom54. 

 

 

Figura 57 - Sítio Donza. Fragmento de urna funerária contendo remanescentes ósseos (observe o 
femur à esquerda) impregnados no sedimento. A vasilha foi coletada no barranco pelo morador 
Cladeilson Ferreira Mendonça. Foto: DARQ, 2015. 
 

As escavações, por sua vez, foram efetuadas em quatro áreas, em torno das urnas 

observadas anteriormente no barranco, e de outras urnas, identificadas durante o campo. 

No total, oito urnas funerárias foram escavadas, e foram coletadas outras 3 que haviam 

caído no barranco (figuras 58 a 65) (DARQ, 2017). 

                                                           
52 A atividade de coleta de superfície foi efetuada com coleta total dentro das áreas de coleta e 
seletiva fora das áreas de coleta. Foram coletadas bordas, assadores, bases bi-planas, bases em 
pedestal, fragmentos com marcas de folha, fragmentos com decoração incisa, com engobo vermelho 
e fragmentos maiores, com o perfil ou contorno das vasilhas. 
53 Segundo Valéria Silva (2017 - comunicação pessoal), as rochas utilizadas como matéria-prima na 
confecção dos artefatos líticos coletados no sítio Donza são encontradas no rio Jamari acima. É 
interessante que a foz desse rio dista 27 km do sítio em questão, o que sugere a possibilidade de 
relações de troca entre grupos indígenas ou mesmo que os povos que habitaram o sítio Donza 
fossem até a fonte de matéria-prima para seus artefatos. 
54 Durante as duas etapas de escavação do Sítio Donza, vários desses seixos foram encontrados. 
Eles muito se assemelham àqueles escavados na Ilha Dionísio, no que toca ao tamanho, cor e 
formato, sugerindo que foram previamente selecionados. Diferentemente, porém, no sítio Donza não 
foram encontradas estruturas de seixos. 
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Figura 58 - Sítio Donza. Escavação de urna funerária na Área I. Foto: DARQ, 2015. 

 

 

Figura 59 - Sítio Donza. Escavação de urnas funerárias na Área II. Foto: DARQ, 2015. 
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Figura 60 - Sítio Donza. Escavação de estrutura funerária na Área III. Foto: DARQ, 2015. 

 

 

Figura 61 - Sítio Donza. Escavação de urnas funerárias na Área IV. Foto: DARQ, 2015. 
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Figura 62 - Sítio Donza. Escavação de urna funerária na Área IV. Foto: DARQ, 2015. 
 

 
Figura 63 - Sítio Donza. Escavação de urna funerária na Área IV. Foto: DARQ, 2015. 
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Figura 64 - Sítio Donza. Vasilha caída do barranco. Foto: DARQ, 2015. 
 

 

Figura 65 - Sítio Donza. Escavação de vasilha caída no barranco às margens do rio Madeira. Foto: 
DARQ, 2015. 
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As estruturas funerárias eram compostas por urnas próximas umas das outras, as 

quais, por sua vez, apresentaram fragmentos cerâmicos na abertura da boca, os quais 

podem estar relacionados a outras vasilhas utilizadas como tampas. Em campo, apenas 

duas vasilhas foram escavadas internamente. Em uma delas, encontrada na Área III, foi 

constatada a presença de um crânio humano, qual, devido ao seu tamanho reduzido, foi 

interpretado como sendo de um indivíduo infantil. Na outra vasilha, por sua vez, não foram 

encontrados vestígios ósseos (DARQ, 2017). 

Junto às estruturas, foram escavados fragmentos cerâmicos em tamanhos variados, 

seixos pequenos, com 2 cm de tamanho médio, além de várias bolotas de argila, em cor 

alaranjada. Em uma das unidades também foi identificado um fragmento de lítico polido em 

quartzo leitoso, preliminarmente interpretado como um tembetá fragmentado. 

As urnas funerárias do sítio Donza estão em processo de curadoria. Ainda não estão 

disponíveis dados sobre a composição da pasta, manufatura, forma, tratamento de 

superfície, decoração, queima, uso, reciclagem e descarte. Todavia, as informações 

preliminares dão conta de que as vasilhas foram elaboradas pela técnica de acordelamento, 

com pasta contendo, ao menos, caraipé. Quase todas as vasilhas são relativamente 

grandes, com morfologia arredondada, algumas apresentam contorno infletido e diâmetro de 

abertura menor que o diâmetro do bojo. A pasta possui coloração acinzentada, indicando 

queima reduzida. As superfícies são alisadas e não foram decoradas. 

Igualmente, o sítio ainda não foi datado. No entanto, dado o bom estado de 

conservação dos ossos humanos no interior das urnas, suspeita-se que o sítio Donza não 

seja tão antigo. É possível inclusive, que as urnas tenham sido depositadas depois da 

ocupação associada à Tradição Polícroma da Amazônia. Se assim o for, é provável que os 

registros arqueológicos descobertos no Donza estejam relacionados a povos indígenas que 

ocuparam o rio Madeira no período histórico, sobretudo durante a colônia e o Império. 

Na segunda etapa, em julho de 2017, coordenada pelas Professoras Juliana Santi e 

Valéria Silva, foram realizados furos-testes em malha de 20 em 20 metros, para delimitação 

do sítio, topografia, inventário botânico, coleta de sedimento, abertura de uma unidade de 

2m² e outras duas unidades de 1m² em áreas distintas do sítio. Por fim, procedeu-se à 

limpeza de um perfil exposto pela erosão fluvial, o qual apresentava duas camadas de 

ocupação indígena, intercaladas por camadas estéreis, interpretadas em campo como 

eventos de cheia do rio Madeira. 

Ainda considerando o caráter preliminar das pesquisas no sítio Donza e 

considerando que as atividades em campo realizadas não contemplaram escavações em 

superfícies amplas, não há, nos relatórios, informações sobre feições de cova no entorno 

das estruturas funerárias, tampouco feições que pudessem ser interpretadas como furos de 

estacas. Assim, ainda não é possível afirmar onde os mortos eram enterrados, se dentro 
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das habitações, em áreas adjacentes ou em áreas específicas, afastadas das atividades 

cotidianas. 

Da mesma forma, ainda não se pode afirmar que as urnas funerárias e outras 

vasilhas evidenciadas no sítio Donza compõem um novo conjunto tecnológico, ou se poderá 

ser associado a algum conjunto existente no entorno do sítio, como a cerâmica Jamari. 

Espera-se que, após a análise tecnológica das cerâmicas, bem como sua a datação, o sítio 

Donza possa ser inserido definitivamente no mosaico histórico e cultural do alto rio Madeira. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas arqueológicas e etnoarqueológicas na região do alto Madeira trazem à 

tona informações históricas e culturais sobre estruturas de sepultamento e práticas 

mortuárias indígenas desde antes da chegada dos europeus. As práticas mortuárias no alto 

rio Madeira variam em conformidade com a dinâmica histórica e cultural da ocupação 

indígena regional, desde pelo menos o século X d. C., período coincidente com o 

adensamento populacional na Amazônia (NEVES, 2006; MORAES; NEVES, 2012; 

MORAES, 2013). 

Os registros arqueológicos sobre fósseis humanos e estruturas de sepultamento 

descobertos na região foram associados às ocupações pré-cerâmicas e ceramistas. 

Desafortunadamente, os fósseis paleoindígenas mencionados por Miller (1987b) foram 

encontrados fora de contexto, de modo que é impossível interpretar seus significados 

materiais, sociopolíticos e simbólicos.  

As estruturas funerárias relacionadas às ocupações ceramistas, por sua vez, estão 

associadas a duas tradições cerâmicas distintas, denominadas Cerâmica Dionísio e 

Tradição Polícroma da Amazônia, e ao sítio Donza. No entanto, há certa variabilidade 

estilística entre as vasilhas que formam as estruturas funerárias atribuídas à TPA 

provenientes dos sítios Ilha de Santo Antônio, Brejo, Morro dos Macacos I, Coração, Aldeia 

do Jamil e Ilha do Padre III, mais semelhantes às estruturas funerárias associadas à 

Tradição Polícroma em outras partes da Amazônia, e às vasilhas dos sítios Ilha do Mutum II 

e Ilha do Paredão. 

Além disso, as vasilhas que formam as estruturas de sepultamento no sítio Donza 

ainda não foram analisadas sistematicamente, de modo que é difícil relacioná-la às 

tradições tecnológicas ceramistas conhecidas arqueologicamente ou, se for o caso, propor 

novas designações. 

Com efeito, essas ambiguidades classificatórias significam que, apesar da amostra 

relativamente considerável de estruturas de sepultamento no alto Madeira, ainda não é 

possível atribuir, de forma mais definitiva, as estruturas de sepultamento já conhecidas à 

diversidade histórica da ocupação indígena antiga. De fato, como demonstrado pelas 

últimas pesquisas arqueológicas realizadas na região, nem mesmo a sucessão histórico-

cultural no alto Madeira foi definitivamente estabelecida. 

É importante assinalar que, entre as fontes sistematizadas, as informações sobre 

práticas mortuárias distintas por sexo, idade e status estão dispersas. A despeito disso, os 

dados levantados permitem traçar um panorama geral do tratamento mortuário e das 

estruturas de sepultamento no alto Madeira, os quais podem assim serem entendidos: 
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As estruturas de sepultamento associadas à cerâmica Dionísio, encontradas nos 

sítios Dionísio e Teotônio, indicam que os mortos eram sepultados em urnas funerárias. Os 

povos que viveram na Ilha Dionísio entre os séculos X e XI d. C enterravam os mortos 

secundariamente em grandes vasilhas cilíndricas, utilizadas como urnas funerárias, as quais 

eram tampadas com outras vasilhas, inteiras ou fragmentadas. Dentro da cova, colocavam 

acompanhamentos funerários, como vasilhas menores, fogueiras, estruturas de seixo e 

artefatos líticos. Em dado momento, houve o enterramento de várias dessas urnas, lado a 

lado. Todavia, as pesquisas não demonstram se esses enterramentos compunham um 

único evento ou vários. Segundo as pesquisas, os setores funerários na Ilha Dionísio 

estariam próximos a áreas de atividades cotidianas. Todavia, não são conhecidas as 

evidências de tais atividades, de modo que não está claro, onde e como as vasilhas foram 

enterradas (COSTA, 2016). 

Junto à cachoeira do Teotônio, os portadores da cerâmica Dionísio prepararam um 

sepultamento escavando uma cova até a base laterítica. Depositaram três vasilhas, duas 

das quais eram relativamente grandes e cilíndricas, e provavelmente foram utilizadas como 

urnas funerárias. A terceira vasilha foi colocada em posição horizontal entre as primeiras, ou 

talvez tenha tombado, durante o processo de formação do registro arqueológico. 

Possivelmente, as urnas funerárias foram tampadas do mesmo modo como observado na 

Ilha Dionísio. Não há datação para a estrutura funerária, porém é razoável afirmar sua 

contemporaneidade com as estruturas descritas anteriormente (ZUSE, 2014). 

Quanto às estruturas funerárias atribuídas à Tradição Polícroma da Amazônia 

identificadas no alto Madeira, as formas de enterramento apresentam variabilidade interna, 

isto é, foram compreendidas ao menos três formas de se enterrar os mortos. As diferenças 

podem ser percebidas através dos conjuntos tecnológicos que compõem as estruturas 

funerárias polícromas no alto Madeira. Ou seja, sepultamentos com urnas Polícromas 

associadas a vasilhas Dionísio (sítios Ilha de Santo Antônio, Brejo e Morro dos Macacos I), 

estruturas funerárias contendo apenas urnas e tampas Polícromas (sítios Coração, Aldeia 

do Jamil e Ilha do Padre III), e enterramentos de urnas atribuídas à TPA, porém com formas 

e decoração diferentes (Ilha do Mutum II e Ilha do Paredão). 

No sítio Ilha de Santo Antônio, os portadores da cerâmica da Tradição Polícroma da 

Amazônia abriram uma cova em meio à terra preta, até atingirem o latossolo. Depositaram 

uma vasilha que havia sofrido anteriormente uma quebra em determinado momento no 

contexto sistêmico. Não se sabe a datação dessa estrutura funerária, no entanto, é mais 

recente que a ocupação Barrancóide, datada em 990 ± 50 AP, na Ilha de Santo Antônio. Em 

uma área próxima à urna, foram escavadas três vasilhas menores, duas das quais eram 

Polícromas, decoradas com pintura vermelha e branca, e a terceira, considerada uma 

vasilha da cerâmica Dionísio. Não é possível inferir qual o significado dessas vasilhas. 
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A estrutura funerária escavada no sítio Brejo sofreu impacto que prejudicou em parte 

a sua análise. Todavia, os portadores da cerâmica da Tradição Polícroma da Amazônia 

depositaram na cova uma urna funerária, acompanhada de duas vasilhas, cujo estilo 

tecnológico aponta para a associação com a cerâmica Dionísio. Estas últimas, 

supostamente serviram como acompanhamentos funerários. 

Os grupos portadores da cerâmica Polícroma cavaram uma cova no sítio Morro dos 

Macacos I e depositaram duas urnas funerárias, uma das quais foi tampada com uma 

vasilha em meia calota. Todas apresentavam pintura vermelha e branca, formando motivos 

geométricos e zoomorfos estilizados. Foram postas na sepultura duas vasilhas menores, 

uma Polícroma, e a outra possivelmente da cerâmica Dionísio, significando o 

acompanhamento funerário. Dado o tamanho relativamente pequeno das vasilhas, sugere-

se que o enterramento tenha sido secundário. 

A estrutura funerária Polícroma escavada no sítio Aldeia do Jamil é composta por 12 

urnas funerárias, a maioria das quais apresentando formas complexas e uma com forma 

arredondada, e 8 tampas, em forma de calota. Todas as vasilhas foram decoradas com 

pinturas vermelha, branca e preta, as quais formavam motivos geométricos e zoomorfos 

estilizados, destacadamente serpentes e peixes. Algumas das vasilhas tampadas foram 

depositadas verticalmente, enquanto que para as outras, encontradas na posição horizontal, 

não é possível saber se assim foram depositadas, ou se caíram após o enterramento. Não 

há informações sobre datações para os sepultamentos na Aldeia do Jamil. 

Junto à Ilha do Padre III, os portadores da cerâmica Polícroma enterraram ao menos 

4 vasilhas. Dessas, 3 possuíam a forma fechada e uma aberta. Foram decoradas com 

pintura vermelha, branca e preta, com motivos representando ofídios estilizados. Uma das 

vasilhas foi elaborada com um rosto humano modelado, representado uma pessoa com os 

lábios, queixo, pescoço e botoques pintados. Até o momento, não são conhecidas datações 

da estrutura funerária Polícroma na Ilha do Padre III. 

As duas urnas funerárias escavadas nos sítios Ilha do Mutum II e Ilha do Paredão, 

analisadas iconograficamente por Vassoler (2016), foram atribuídas à Tradição Polícroma 

da Amazônia. Trata-se de vasilhas com formas arredondadas, contornos infletidos, bocas 

fechadas e bordas extrovertidas. Quanto à decoração, receberam pintura preta sobre 

engobo branco, formando motivos geométricos compostos por linhas finas e grossas 

paralelas. Considerando que os dados disponíveis sobre o estilo tecnológico dessas urnas 

sejam escassos, suspeita-se que o conjunto não pertença à TPA, ou então, seja um estilo 

polícromo particular das ilhas à montante da cachoeira do Teotônio. Entretanto, é 

necessário aprofundar as análises nessas vasilhas, a fim de que se possa entender qual o 

seu significado na história cultural do alto rio Madeira. 
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No sítio Donza, portadores de uma cerâmica ainda não associada a qualquer 

conjunto tecnológico, enterraram seus mortos em urnas funerárias. Nas escavações 

realizadas recentemente, observou-se que tanto adultos quanto crianças eram sepultados 

em urnas, possivelmente significando que as pessoas eram inumadas primaria e 

secundariamente nas vasilhas. Ao que parece, ao depositar as urnas dentro das covas, os 

grupos portadores da cerâmica identificada no Donza colocavam também 

acompanhamentos funerários, como materiais líticos (pequenos seixos, lâminas de 

machado polidas e tembetá). Carvões e bolotas de argila foram evidenciados próximos das 

urnas, porém, seu significado dentro do contexto funerário ainda não está claro. Conforme 

mencionado acima, é plausível sugerir, por conta do estado de preservação dos ossos 

humanos, que as estruturas funerárias evidenciadas no Donza tenham sido enterradas no 

período colonial ou posteriormente. 

Os Tupinambá, após prantearem e realizarem o panegírico do morto, preparavam o 

corpo untando-o com mel e o revestindo com penas. Em seguida, o corpo era amortalhado 

em rede e atado com cordas ou fios de algodão, a fim de que o espírito do morto não tivesse 

êxito em tentar voltar ao mundo dos vivos. Ao mesmo tempo, a amarração não podia ser 

forte, do contrário, o defunto não conseguiria ir para o Guajupiá, onde viviam os 

antepassados (cf. LÉRY [1578] 1961; FERNANDES, 1948). Outra forma de inumação 

consistia em colocar o defunto dentro de uma urna funerária, junto com seus objetos 

pessoais, como arco, flechas, bordunas, cocares, cachimbos e tabaco. 

Homens abriam uma cova redonda e profunda. O local escolhido para a inumação 

poderia ser dentro da casa onde o morto viveu, ou na praça central da aldeia. Cabia aos 

homens também descer o corpo à cova, enquanto que as mulheres choravam o defunto. 

Para evitar que o cadáver tivesse contato com a terra, os Tupinambá colocavam uma 

cabaça sobre o rosto ou a cabeça do defunto. Ao redor da urna funerária ou da rede, eram 

colocadas vasilhas cerâmicas, contendo alimentos como carne, peixe, farinha e milho, além 

de água. Os Tupinambá também acendiam uma fogueira próxima à urna funerária, para que 

o espírito do morto pudesse se aquecer. 

Após fecharem a cova, os Tupinambá guardavam luto por cerca de um mês, ao fim 

do qual realizavam uma festa com bebidas. Quando abandonavam suas aldeias, 

costumavam construir uma pequena casa de palha sobre os túmulos, a fim de que sua 

localização não se perdesse. 

Em meados do século XIX, os Caripuna realizavam enterramentos de duas maneiras 

distintas. Os sepultamentos refletem certos aspectos de diferenciação social por sexo e por 

status (de guerreiro). As mulheres eram sepultadas nos campos, provavelmente em áreas 

afastadas das habitações. Os homens, por seu turno, eram enterrados na casa dos homens. 

Se fosse um guerreiro morto durante uma guerra, seu corpo era prontamente levado à 
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aldeia e enterrado. Os guerreiros Caripuna eram inumados em urnas funerárias, tampadas 

com pedras ou fragmentos cerâmicos. Não é possível saber se os enterramentos eram 

primários ou secundários, uma vez que os relatos históricos e etnográficos apenas 

mencionam a presença de ossos nas urnas. Os acompanhamentos funerários consistiam 

em objetos que pertenciam ao morto, como flechas e crânios dos inimigos conquistados em 

guerra. Na casa dos homens, eram realizados rituais em homenagens aos mortos. 

Na década de 1870, os Pama, ao sepultar os mortos, abriam uma cova dentro da 

casa do defunto. Junto ao morto, eram colocados objetos pessoais, como arco, flechas, 

cocar e oferendas de comida e bebida. Fechada a cova, os Pama realizavam um canto 

fúnebre, executado pelo pajé e pelos homens mais velhos, de um lado, e demais homens e 

mulheres, do outro. Após, matavam os animais domésticos que pertenciam ao morto, 

destruíam os demais pertences que não haviam sido enterrados junto ao defunto e 

incendiavam a casa do morto. 

No início do século XX, os Mura que viviam em Autazes, Amazonas, enterravam 

seus mortos em caixões, à maneira cristã, no cemitério de Murutinga. Sobre as sepulturas 

construíam uma pequena casa em palha, debaixo da qual depositavam pertences do morto, 

isto é, arcos, flechas e outros objetos, além de alimentos e bebidas feitas com frutas de 

cada época. No cemitério de Murutinga, os frutos da mangueira eram consagrados aos 

defuntos. 

Quanto aos Pirahã, enterram seus mortos de duas formas. No início do século XX, 

um chefe morto teve seu corpo envolvido em rede. Dois homens penduraram a rede em 

troncos e carregaram-na até a cova. O enterro foi acompanhado por pessoas de ambos os 

sexos e idades variadas. Não há informações sobre acompanhamentos funerários, 

tampouco sobre a localização da sepultura. 

Em fins da década de 1980, os Pirahã do rio Maici realizavam a preparação do corpo 

efetuando pinturas corporais vermelhas no rosto, ventre e pernas, e em seguida, envolviam 

o defunto em tecidos. O cadáver era posto sobre uma esteira. Homens abriam a cova, em 

formato retangular, pouco profunda, e em direção oposta à da aldeia em que o morto viveu. 

Como oferendas, os Pirahã depositavam roupas, arco, flecha, farinha de mandioca e 

fósforos. Não há distinção de tratamento mortuário por gênero. Cabe assinalar que, entre os 

Pirahã, os responsáveis pelo funeral não são parentes do morto. Dessa forma, não há 

pranteamento. 

Até o início dos anos 1960, os Wari’ praticavam o canibalismo funerário, marcado 

pelas distinções de idade e status de quem morria. Se havia morrido uma mulher que havia 

preparado muita chicha, ou um guerreiro que havia matado muitos inimigos, os Wari 

dançavam em linha com o cadáver. Mulheres e homens de qualquer idade, e crianças a 
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partir de 10 anos, tinham seus corpos cortados, assados e consumidos pelos nari paxi, os 

parentes por afinidade. 

O cadáver era levado à casa do irmão mais velho ou do pai, onde ficava durante dois 

ou três dias, tempo suficiente para que todos os nari paxi, que viviam em outras aldeias, 

pudessem ser avisados e chorassem o morto antes do ritual antropofágico. Ao mesmo 

tempo, esse intervalo era necessário para que o corpo pudesse entrar em decomposição, 

uma vez que, somente animais caçados e inimigos tinham suas carnes consumidas frescas. 

Era realizado o canto fúnebre, em que eram lembradas as ações feitas em vida, pelo 

defunto. 

Os iri nari organizavam e os nari paxi executavam o funeral. Cabia a esses últimos 

irem à kaxa’ (casa dos homens), onde construíam o kitam, (jirau) com panajikon xirim, 

(esteios de casa), e os pintavam com urucum. Recolhiam kijam (lenha) de queima lenta, 

enfeixada com makori xe (cipós) e igualmente pintadas com urucum. Se o morto fosse um 

guerreiro matador de inimigos, a kijam era enfeitada com penas de urubu e arara vermelha. 

Sobre uma esteira de palha, os nari paxi cortavam o cadáver com mapat (lâmina de 

bambu), sendo retirados os intestinos, genitália e órgãos internos, os quais, com exceção do 

fígado e coração, eram lançados ao fogo. Cabeça, tronco, braços e pernas eram 

seccionados e postos para assar, assim como o coração e fígado; porém, esses últimos 

eram moqueados envolvidos em folhas. Os nari paxi cortavam os cabelos e as unhas do 

cadáver e os colocavam para queimar dentro da tapaxi, uma forma de vasilha cerâmica. 

As mulheres nari paxi assavam pamonha, a qual seria consumida acompanhada da 

carne desfiada do defunto. Somente o iri nari poderia manipular a carne. Ele a servia aos 

nari paxi, que a comiam com o auxílio de palitos de bambu. Os ossos poderiam ser 

calcinados ou consumidos com mel. Os parentes distantes deveriam comer a carne 

vagarosamente, e chorando, em respeito ao morto. Findo o ritual de consumo do morto, o 

kitam, a tapaxi e as outras vasilhas cerâmicas usadas para os ossos misturados ao mel, 

bem como a esteira onde o corpo foi preparado e as sobras eram queimados e enterrados 

dentro da casa onde se deu o ritual. Os pertences do morto também eram destruídos. 

Até meados do século XX, os Karitana inumavam seus mortos primariamente, 

envolvendo os corpos em rede. O cadáver era preparado com produtos vegetais, 

denominados “remédios”, os quais também eram misturados às oferendas de alimento e 

bebida. Sobre a cova, era construída uma pequena casa em madeira e palha, onde era 

acesa uma pequena fogueira e depositadas oferendas de chicha e milho. Diante da entrada 

da casinha, os Karitiana colocavam uma tocha, para iluminar o túmulo. 

Atualmente, os Wari’ e Karitiana mudaram, em parte, suas práticas mortuárias. As 

mudanças têm a ver com influências ocidentais, a partir do contato com a sociedade 

envolvente. Entre os primeiros, agora os mortos são enterrados em cemitérios. O funeral 
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continua sendo executado pelos nari paxi, que cavam a cova e enterram o defunto. Tal 

como no passado, onde os mortos eram “abandonados” após o ritual antropofágico, hoje os 

que são inumados no cemitério não são cuidados por seus parentes. Os Karitiana, por seu 

turno, enterram seus mortos em caixões, os quais são acoplados em redes. Ainda 

constroem a pequena casa sobre a cova e as oferendas de chicha continuam sendo 

oferecidas ao morto. 

De modo geral, os conjuntos cerâmicos no rio Madeira são vistos como culturas 

arqueológicas. Ou seja, são entendidos como registros arqueológicos de culturas indígenas 

que ocuparam a região através do tempo. De acordo com Childe (1969), as estruturas de 

sepultamento foram consideradas achados fechados e compreendidas como componentes 

importantes para se definir as culturas arqueológicas. Segundo o arqueólogo citado, as 

práticas mortuárias são menos suscetíveis a mudanças devido às questões religiosas, 

míticas, cosmológicas e sobrenaturais. Portanto, as estruturas funerárias refletiriam 

identidades étnicas. 

De fato, os dados históricos, etnográficos e arqueológicos mostram que a 

variabilidade entre as práticas mortuárias e as estruturas funerárias no alto Madeira 

possuem significados em termos de fronteiras étnicas e de identidades culturais. Entende-se 

que os povos indígenas que habitaram a região falavam línguas distintas, portavam matrizes 

culturais diversas e possivelmente estabeleciam relações de interação entre si. Todavia, as 

práticas mortuárias e as estruturas funerárias na região não apenas variam em se tratando 

de grupos étnicos e culturais, como também são diferentes dentro dos próprios grupos 

étnicos, conforme observado entre os povos portadores da cerâmica da Tradição Polícroma 

da Amazônia e dos Tupinambá, Caripuna, Mura, Wari’, Pirahã e Karitiana. Entre os 

primeiros, as mudanças possivelmente estejam relacionadas a variações locais, 

destacando-se a provável interação com outros grupos, como os povos portadores da 

cerâmica Dionísio, o que pode ter dado origem a processos etnogênicos distintos. Por fim, 

no caso dos grupos conhecidos historicamente, as mudanças ocorreram principalmente em 

consequência do contato com a sociedade envolvente. 

Antes da etnoarqueologia, os antiquários e arqueólogos evolucionistas 

estabeleceram analogias diretas e assistemáticas para interpretar os registros 

arqueológicos. Segundo essa linha de pensamento, um grupo caçador-coletor moderno, 

viveria no mesmo estágio cultural que o de um caçador-coletor do passado, isto é, 

mudanças culturais seriam poucas ou nulas (SILVA, 2009). Na medida em que a 

etnoarqueologia ia se desenvolvendo, um de seus objetivos foi aperfeiçoar os métodos da 

analogia. Nesse sentido, Ascher (1961) definiu a analogia histórico-direta, aplicada entre 

grupos que mantinham continuidade histórica e cultural, e a analogia geral ou nova analogia, 

cuja premissa estabelece analogia entre grupos que, embora não possuam continuidade 
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histórica, vivem em ambientes semelhantes. Seguindo esse raciocínio, Binford (1978) 

estudou o modo de vida dos Nunamiuts, na América do Norte, para explicar como viveriam 

os povos do paleolítico europeu. Em contraste, Gould (1980) defendeu o ‘argumento pela 

anomalia’, ou seja, as diferenças nos registros arqueológicos em relação à fonte etnográfica 

são tão importantes quanto as similaridades. Wylie (1982), em resposta a Gould, afirmou 

que seu o raciocínio é analógico, pois sempre haverá diferenças e semelhanças entre a 

fonte e o objeto da analogia. Para Wobst (1978) e Trigger (1992), as interpretações 

arqueológicas são enviesadas pelo registro etnográfico. Segundo o último, por mais que as 

coisas possam se parecer, sempre existirá a possibilidade de elas terem sido diferentes no 

passado. Dessa maneira, permanece a discussão em relação à validade do uso de 

analogias para as interpretações arqueológicas (SILVA, 2009). 

As analogias são importantes para sofisticar as interpretações arqueológicas porque 

oferecem exemplos sobre o modo como as coisas foram em relação a determinadas 

contextos (RUIBAL, 2003, 2006; SILVA, 2009). A crítica etnoarqueológica sugere 

interpretações mais complexas. É necessário, no mínimo, conhecermos o modo de vida dos 

índios, e qual o sentido que as sociedades tradicionais dão para as coisas. Do contrário, 

nossas interpretações sobre os registros arqueológicos indígenas serão subjetivas e 

baseadas apenas no conhecimento ocidental, o que contribui para a perpetuação de 

narrativas neocoloniais, como alerta Ruibal (2006, 2014). 

Quanto ao potencial analógico das fontes históricas e etnográficas, elas são capazes 

de mostrar a dinâmica e, através do pensamento crítico, abrir o leque de possibilidades para 

a interpretação arqueológica, da mesma forma como evita o etnocentrismo. Este trabalho 

possui grande potencial analógico, pois os exemplos abordados apresentam informações 

sobre o modo como os indígenas sepultavam seus mortos, quais eram os 

acompanhamentos e para que serviam, reflexos sociopolíticos nas práticas mortuárias e 

estruturas funerárias. 

Em que medida as práticas mortuárias são importantes para se entender as 

estruturas funerárias? Pelas poucas informações que se tem no alto rio Madeira, o 

sepultamento em urna funerária pode estar associado a várias distinções sociais, como 

políticas, de gênero e etárias. Costa (2016) utiliza a ausência de indicadores de distinção 

social nas estruturas funerárias na Ilha Dionísio como uma evidência de que não haveria 

hierarquização política entre os portadores da cerâmica Dionísio. De fato, as sociedades 

indígenas são vistas como sociedades igualitárias, porém de acordo com Clastres (2007) e 

Ruibal (2003), é muito difícil, mesmo entre essas sociedades, não haver certas distinções 

sociais. Pelo contrário: as distinções sociais sempre existiram, mesmo que estejam restritas 

às distinções sociopolíticas, de gênero e de idade. As sociedades não são igualitárias 
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porque não possuem distinção social, mas sim porque todas as pessoas têm a possibilidade 

de acessar as mesmas fontes de poder e prestígio social. 

Apesar de não serem conhecidas relações de continuidade histórica e cultural entre 

as fontes históricas e etnográficas e o registro arqueológico, no alto rio Madeira, é possível 

que a cerâmica Dionísio esteja associada a povos Pano, assim como as cerâmicas 

Polícroma e Saladóide/Barrancóide foram associadas aos povos Tupi e Arawak, 

respectivamente. Se a ideia de que a cerâmica Dionísio tenha relação com grupos Pano for 

aceita, então poderá ser proposto que o conjunto tecnológico em questão seja associado 

aos Caripuna, e assim se estabelecer uma relação de continuidade histórica e cultural na 

região. Consequentemente, será necessário revisar que, então, há diferenciação social nos 

enterramentos na Ilha Dionísio. 

Em muitas regiões das terras baixas latino-americanas, a configuração etnográfica 

multicultural se formou cerca de meio milênio antes da chegada dos europeus. Por volta de 

1000 anos AP, os povos Pano se estabeleceram territorialmente na região do rio Ucayali, 

Peru, e sucederam os portadores de cerâmica Barrancóide (LATHRAP, 1975; DEBOER; 

LATHRAP, 1979). Nesse sentido, questiona-se se algo semelhante ocorreu no alto rio 

Madeira, se alguns aspectos do mosaico cultural encontrado pelos europeus, na região, a 

partir do século XVII, teriam se formado no ano 1000. E ainda, será que algum dos 

conjuntos arqueológicos pode estar associado a povos contatados pelos europeus? 

Observa-se que cerâmica Dionísio é virtualmente diversa da cerâmica Pano do rio Ucayali. 

Todavia, ainda não foram feitos estudos para saber até que ponto a cerâmica Dionísio está 

relacionada a cerâmicas produzidas por outros povos Pano. 

Finalizando, é necessária a revisão técnico-metodológica da forma como as 

estruturas funerárias são escavadas no alto Madeira. Embora alguns sítios, como Ilha de 

Santo Antônio, Ilha Dionísio e Aldeia do Jamil, tenham sido escavados por meio de 

superfícies amplas, os dados arqueológicos resultantes são insuficientes para a 

compreensão dos processos rituais associados às práticas mortuárias. Não é mais possível 

escavar uma urna funerária inteira apenas em uma unidade de 1m². Esse método inviabiliza 

a interpretação de como a estrutura funerária foi depositada e como o registro arqueológico 

foi formado. Para tanto, se a Arqueologia quer entender melhor os processos de formação 

dos registros funerários, deve realizar escavações com superfícies amplas e dialogar com 

os dados históricos e etnográficos.  
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