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O NOROESTE
AMAZÔNICO



As sociedades indígenas do Noroeste [Amazônico] são interligadas 

por uma rede de vínculos sociais, comerciais, políticos e religiosos 

que desafia qualquer tentativa de definir sociedades individuais 

como entidades distintas e autônomas. As relações exogâmicas entre 

grupos, a especialização na manufatura de vários artefatos de natu-

reza cerimonial, o intercâmbio de conhecimentos entre especialistas 

religiosos, a migração sazonal e o movimento de grupos, e a guerra e 

formação de alianças – todos estavam e estão entre os padrões mais 

significativos que produziram o que tem sido descrito como um sis-

tema “aberto” e “fluido” de interdependência regional. Há evidência 

considerável de que nos tempos pré-contatos as sociedades do No-

roeste estavam ligadas a uma rede de interdependência muito mais 

ampla, estendendo-se desde o Orinoco até o baixo rio Negro, e de 

que os povos Arawak eram fundamentais para a integração dessa 

rede. É bem sabido que os Manao eram chaves, como mercadores, 

numa corrente ligando as chefias subandinas (Tunebo, Chibcha) 

com os povos do Amazonas e Solimões (Yurimagua, Aisuari). […] A 

questão fundamental para todas as sociedades do Noroeste é como 

manter as suas formas e estruturas de reprodução social e modos de 

ação dentro de uma situação histórica de contato permanente. Nes-

se sentido, a ação histórica, a sua relação com a situação de contato 

e a relação com seus processos internos de reprodução têm de ser 

entendidas como partes do mesmo processo.34

34 Wright (1992, p. 263, 266).



A PAISAGEM MULTIÉTNICA

UM MOSAICO DE POVOS INDÍGENAS

Dentre os diversos coletivos sociais que ocupam atualmente o Noroes-
te Amazônico, o mais importante é formado pelos povos indígenas, que lá 
vivem há milhares de anos, representam a maioria da população e conferem 
ao território um caráter culturalmente específico e único.35 Embora parcelas 
importantes desses povos não sobrevivessem à colonização, muitos resisti-
ram e se transformaram ao longo do processo colonial. Em 2010, o censo 
do IBGE apontou no lado brasileiro da região uma população indígena de 
48.133 indivíduos,36 que representavam, respectivamente, 77%, 59% e 33% 
do total das populações dos municípios de São Gabriel da Cachoeira, San-
ta Isabel do Rio Negro e Barcelos.37 Na Venezuela, pelo censo de 2001, a 
população indígena do estado de Amazonas somaria 55.809 indivíduos, re-
presentando 79,2% da população total. Na Colômbia, em suas províncias 
de Amazonas, Guainía, Vaupés e Vichada (município de Cumaribo), foram 
recenseados 55.633 indivíduos indígenas em 2005, representando 54,2% do 
total populacional.38

35 Estão fora do escopo deste livro os Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingaricó, que vivem na bacia do 
rio Branco, o maior afluente do rio Negro; os Yanomami, presentes em várias aldeias situadas nos afluentes da sua 
margem esquerda, os rios Padauiri, Marauiá, Inambu e Cauaburis, como também em Roraima e na Venezuela; e os 
Waimiri-Atroari, habitantes do rio Jauaperi, afluente da margem esquerda do baixo rio Negro.
36 Está computada aí uma parcela reduzida da população Yanomami que vive no estado do Amazonas.
37 Se for incluída nesta conta, a população indígena residente em Manaus e municípios circunvizinhos no baixo rio 
Negro chegaria a 71.112 indivíduos.
38 IBGE (2012), Scolfaro et al. (2013).
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A maior parte desses povos é de origem Tukano oriental, Aruak e 
Maku.39 Essa população vem crescendo pelo menos desde meados do século 
XX, após as drásticas reduções demográficas decorrentes do processo colo-
nial e mais recentemente da sua intensiva exploração no extrativismo da bor-
racha e outros produtos entre 1870 e 1950, quando alguns povos chegaram 
a ser ameaçados de desaparecimento. Nesse sentido, é relevante que no início 
do século XXI, passados quase quatro séculos de colonização, os indígenas 
dessa região alcancem uma base de 160.000 indivíduos, a grande maioria das 
pessoas vivendo em seus territórios ancestrais, na sua maior parte reconheci-
dos pelos respectivos estados nacionais. 

Mas foi somente a partir do final do século XIX, passados mais de dois 
séculos de colonização, que tais povos foram estudados de forma sistemática 
pelos primeiros etnógrafos e antropólogos profissionais. Ao longo desse pe-
ríodo também foram produzidas documentações fotográficas, audiovisuais e 
coletados acervos etnográficos por antropólogos, missionários salesianos ou 
agentes governamentais, principalmente do SPI e da Primeira Comissão Bra-
sileira Demarcadora de Limites (PCBDL).40 Os primeiros estudos formaram 
um tripé que serve até hoje de embasamento para quaisquer pesquisas so-
bre os indígenas do Noroeste Amazônico, e foram produzidos em intervalos 
aproximados de vinte anos.

Esses estudos começaram, a partir da década de 1880, com Ermano 
Stradelli, que foi pioneiro nos levantamentos da mitologia, inclusive sobre o 
Jurupari, e nos levantamentos linguísticos sobre a língua nheengatu.41 Depois, 
entre 1903 e 1905, Stradelli foi seguido por Theodor Koch-Grünberg,42 cuja 
vasta obra, resultado de longa permanência em campo, é seminal para qual-
quer análise sobre aquele território. Ele foi continuado pelo etnógrafo Curt 
Nimuendaju em 1927, cujo relatório produzido para o SPI, embora fruto de 
uma única e relativamente curta pesquisa de campo, é até hoje obra de refe-
rência fundamental.43

Nos anos 1950-1960, vários antropólogos e missionários realizaram 
pesquisas etnográficas de longa duração, via de regra com povos que pos-
suíam “menos contato”, inicialmente no alto Uaupés, na Colômbia, com 
destaque para os trabalhos de Gerardo Reichel-Dolmatoff, sobre os Desana, 

39 Como os censos de cada país aqui utilizados datam de 2001, 2005 e 2010, atualmente essa população já é maior, 
embora não haja dados oficiais atualizados.
40 No Brasil, parte significativa dos acervos etnográficos, fotográficos e documentais decorrentes dessas expedições está 
no Museu Salesiano em Manaus, no Museu Goeldi e na 1a CBDL, em Belém, e no Museu do Índio, no Rio de Janeiro.
41 Stradelli ([1889] 2009, 1929, 1990).
42 Koch-Grünberg (2005, 2010).
43 Nimuendaju ([1927] 2015).
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e de Irving Goldman, sobre os Kubeo,44 acompanhados de estudos feitos no 
Brasil por Eduardo Galvão,45 sobre mudança cultural e aculturação indíge-
na. Entre os Salesianos, pode ser citado o trabalho de Alcionílio Brüzzi da 
Silva,46 sobre os povos Tukano do Uaupés brasileiro.

Como citarei ao longo deste capítulo, a partir do final da década de 
1960, várias pesquisas resultaram em um conjunto de investigações que, 
divulgadas ao longo dos anos 1970-1980, conformaram um conhecimento 
cada vez mais aprofundado, sobretudo do mosaico de grupos exogâmicos 
da família Tukano oriental, habitantes da bacia do Uaupés e do Piraparaná. 
Em menor escala, também foram foco de importantes análises alguns povos 
Aruak, nas bacias do Içana e Guainía, e Maku, tanto no Brasil quanto na Co-
lômbia. Desde a década de 1990, vários indígenas também têm se dedicado 
a produzir conhecimentos sobre suas próprias culturas e histórias, tanto no 
Brasil quanto na Colômbia, inclusive com a publicação de relatos míticos, 
muitas vezes em colaboração com antropólogos, biólogos e outros profissio-
nais não indígenas, em parceria com universidades, institutos de pesquisa e 
organizações não governamentais.

Os povos indígenas do Noroeste Amazônico têm uma compreensão 
holística de seus territórios, os quais são a fonte basilar da manutenção e re-
produção da existência dos seres humanos e não humanos. Mais do que isso, 
os territórios “são” o todo formado pelos seres vivos e as coisas inanimadas, 
como as águas, as pedras, a terra. Nesse sentido, o território se define pelas 
relações dinâmicas e recíprocas dos povos e seus subgrupos entre si, e entre 
estes e os ambientes “natural” e “sobrenatural”. Trata-se de territórios cons-
truídos e ordenados social e cosmologicamente, inclusive pela influência das 
estrelas e constelações que marcam o ciclo anual da vida.47

Sobre esses povos detecta-se uma anuência etnográfica acerca de três 
aspectos gerais que os caracterizam: (1) os Tukano e Aruak ocupam preferen-
cialmente as margens dos rios e igarapés maiores, sendo sua economia basea-
da mais na agricultura da mandioca e na pesca, e menos na caça, enquanto os 
Maku preferem viver nas áreas próximas a pequenos igarapés, no centro das 
florestas, com a economia fundada mais na caça, resultando numa mobilidade 
espacial acentuada desses povos. Por isso, os Aruak e Tukano são conhecidos 
como “índios do rio” e os Maku como “índios do mato”; (2) esses três grupos 
linguísticos possuem uma estrutura social hierarquizada, baseada em concep-
ções cosmológicas em que os demiurgos criaram a humanidade em etapas, 

44 Reichel-Dolmatoff (1968), Goldman (1968).
45 Galvão (1979).
46 Silva, A. B. (1962).
47 Andrello (2012), Cabalzar (2010), Ribeiro (1995), Scolfaro et al. (2013).
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sendo que os povos ou suas subdivisões são hierarquicamente “superiores” 
ou “inferiores” conforme a ordem de emergência dos seus ancestrais míticos 
fundadores e uma função ritual específica; e (3) os Tukano, Aruak e Maku, 
embora sejam povos distintos, inclusive falando línguas diferentes, compar-
tilham entre si uma série de características culturais, tanto materiais como 
simbólicas, mantendo entre si intensas relações de troca, inclusive rituais e 
matrimoniais. Dessa forma constituem um sistema social indígena aberto, de 
fronteiras culturais flexíveis, que caracteriza o território do Noroeste Amazô-
nico, tanto etnograficamente quanto pela geografia e pela história.

Apresento a seguir, resumidamente, as características de cada uma des-
sas famílias linguísticas, com maior detalhamento dos Aruak. Isso se deve ao 
fato de terem sido os primeiros povos enredados na constituição do sistema 
de aviamento, além de constituírem o foco principal de minhas pesquisas 
etnográficas no médio rio Negro e no rio Xié.

OS TUKANO

Chamados nos tempos coloniais pelo termo genérico de Boupés ou 
Buopés,48 os Tukano vivem principalmente nos rios Uaupés e seus afluentes 
Tiquié, Papuri, Querari e Cuduiari; no rio Negro a montante de Barcelos e 
nos seus afluentes Curicuriari, Marié e Téa; na estrada que liga São Gabriel 
a Cucuí (BR-307) e nos rios Apapóris e Traíra, na fronteira entre o Brasil 
e os departamentos de Guaviare e Vaupés, na Colômbia, onde ocupam o 
rio Piraparaná. São vários povos diferentes, com suas autodenominações, 
embora sejam mais conhecidos pelos seguintes etnônimos: Tukano (Ye’pâ-
-masa ou Daséa), Desana (Umukomasã), Kubeo (Kubéwa ou Pamiwa), Wa-
nana (Kótiria), Tuyuka (Dokapuara ou Utapinõmakãphõná), Pira-Tapuya 
(Waíkana), Miriti-Tapuya (Buia-tapuya), Arapaso, Karapanã (Muteamasa 
ou Ukopinõpõna), Bará (Waípinõmakã), Siriano (Siria-masã), Makuna (Ye-
ba-masã), Tatuyo (Umerekopinõ), Yuruti (Yutabopinõ), Barasana (Hanera) e 
Taiwano (Ukohinomasã).49

A organização social comum aos diversos povos Tukano está baseada 
na troca de irmãs entre grupos patrilineares exogâmicos. Tais unidades pa-
trilineares exogâmicas são diferenciadas pela língua – que serve de registro 
identitário –, pela localização territorial e especialização artesanal que fun-
damentam as trocas de bens entre grupos e/ou comunidades afins, e articula-

48 Esse termo genérico também incluía os Tariana, da família Aruak, que viviam no rio Uaupés.
49 Buchillet (1990), Cabalzar e Ricardo (2006).
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das pela regra de exogamia linguística e um sistema de alianças prescritivas 
simétricas. Assim, é reconhecido como “parente” aquele que “fala da mesma 
maneira”, enquanto os outros grupos, pelas regras de casamento, são poten-
cialmente aliados. Ou seja, a língua proporciona a base da identidade e as 
diferenças linguísticas, as possibilidades matrimoniais: casa-se somente com 
alguém que “fala diferente”. Unidades linguística e exogâmica, portanto, são 
coincidentes. Esta diversidade linguística dos Tukano, longe de constituir um 
obstáculo a sua integração regional, determina, pelo contrário, a natureza de 
suas relações de parentesco entre os grupos exogâmicos.50

Os membros de um mesmo grupo linguístico, ou sib,51 se consideram 
como irmãos e se referem a um conjunto de irmãos ancestrais fundadores, 
entre os quais o “irmão maior” é o ancestral de todo o grupo. Ressalta-se 
que geralmente os indivíduos não explicitam sua relação de germanidade pela 
filiação comum a um determinado ancestral mítico, mas utilizam o critério 
linguístico para fazê-lo, declarando-se irmãos por falarem a mesma língua. 
Idealmente, cada povo Tukano é subdividido em sibs patrilineares e patrilocais 
nomeados e hierarquizados de acordo com a ordem de emergência dos ances-
trais míticos. Tal regra também lhes determina uma função ritual específica de 
chefe, dançarino/cantor, guerreiro, xamã e servo, como também a sua dispo-
sição geográfica ao longo do rio, de jusante a montante: os mais velhos ocu-
pam áreas a jusante dos rios, mais ricos em peixe; os mais novos a montante, 
nas cabeceiras de rios e igarapés. Ou seja, a hierarquia dos sibs está expressa 
espacialmente. Todavia, devido aos aldeamentos e descimentos coloniais e às 
guerras interétnicas, esses grupos podem estar vivendo dispersos nos princi-
pais rios e igarapés da bacia do rio Uaupés, embora reconhecendo ainda seu 
território ancestral particular, localizado em algum trecho da bacia desse rio.52

Afora o aspecto econômico de maior acesso aos peixes, não há indica-
ção de que tradicionalmente essa hierarquização dos sibs tenha implicado em 
uma supremacia política daqueles de hierarquia superior sobre os considera-
dos inferiores. O que há é uma articulação mútua e simétrica entre os diversos 
componentes dessas sociedades. Esse sistema complexo de hierarquia ritual é 
pouco praticado atualmente, embora esteja presente na memória coletiva e a 
distinção hierárquica dos sibs seja enfatizada ainda hoje nos rituais.53

As regras de parentesco enfatizam o casamento preferencial com a pri-
ma cruzada bilateral, e cada grupo local (comunidade) reagrupa, idealmente, 

50 Hugh-Jones, C. (1979), Jackson (1983).
51 Sibs são grupos de irmãos patrilineares, ou seja, descendentes de um ancestral comum pela linha paterna, tam-
bém denominados clãs na literatura etnográfica (Bonte; Izard, 2004).
52 Buchillet (1990), Chernela (1993).
53 Buchillet (1990), Hugh-Jones, C. (1979).
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vários homens agnaticamente relacionados, o que é geralmente extensivo aos 
sibs patrilineares. Pelas regras da exogamia linguística e de residência viri-
local, cada grupo local possui mulheres de outros grupos linguísticos, cada 
comunidade representando assim o microcosmo de um sistema social mais 
amplo.54 As mulheres, embora casem e morem fora do seu grupo local (co-
munidade), sempre conservam o vínculo agnático55 com o sib patrilinear de 
origem. Existem, todavia, comunidades “misturadas”, com a presença de ho-
mens de outros grupos linguísticos, contrariando a regra geral, justificada 
geralmente por razões econômicas. As comunidades podem ter uma popula-
ção entre 30 e 150 pessoas e mantêm entre si intensas relações de parentesco, 
casamento, trocas cerimoniais com ofertas de bens ou comida – os conhecidos 
dabucuris – e outras interações rituais.56

OS MAKU

A família Maku é formada por seis povos distintos entre si: Hupda, 
Yuhupda, Dow, Nadöb, Kakwa e Nukak.57 Os Hupda, Yuhupda e Kakwa 
ocupam as regiões entre os rios Tiquié, Uaupés e Papuri, os igarapés Casta-
nha, Cunuri e Ira, afluentes do Tiquié, e os rios Apapóris e Traíra, na fronteira 
com a Colômbia; nesse país, os Nukak ocupam o interflúvio entre os rios 
Guaviare e Inírida; os Daw ocupam também o rio Negro em frente à cidade 
de São Gabriel da Cachoeira até à foz dos rios Curicuriari e Marié, e os Na-
döb, os rios Enuixi e Téa, afluentes do médio rio Negro pela margem direita. 
Os povos Maku vivem preferencialmente no interior das florestas, nas zonas 
interfluviais, e suas atividades econômicas fundamentais são a caça e a coleta. 
São povos seminômades, cujo isolamento geográfico e social os fez escapar 
por mais tempo da influência missionária mais recente, embora sejam referi-
dos em documentos desde o início do período colonial como vítimas da escra-
vidão. Maku é um termo da língua Aruak com significados pejorativos, tais 
como “gente inferior”, “servo”, “escravo”, “selvagem”, “gente estragada” ou 
“gente sem linguagem”.58

Jorge Pozzobon resume o conjunto de grupos locais Maku em um pa-
norama geral:

54 Jackson (1983).
55 Parente consanguíneo pela linha masculina.
56 Buchillet (1990).
57 Família denominada mais recentemente pelos linguistas de Nadahup (Hein van der Voort, comunicação pessoal).
58 Cabalzar e Ricardo (2006), Pozzobon (2011).
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A identidade do conjunto Maku não se dá apenas pela 
economia centrada na caça, pelo habitat interfluvial ou 
ainda pelo caráter contrastivo dessas características relati-
vamente à cultura indígena ribeirinha e agrícola predomi-
nante na região […]. Uma série de outros traços culturais 
em comum atestam a unidade do grupo, a começar pelas 
línguas, que são aparentadas entre si, formando uma fa-
mília linguística única na Amazônia. Praticamente todos 
os Maku são falantes de suas línguas. Devido à proximi-
dade e à dominância cultural dos Tukano, os Maku da 
área do Uaupés (Bara [Kakwa], Hupda e Yuhupda) tam-
bém falam as línguas tukano de sua vizinhança, dando 
curso ao multilinguismo característico do Noroeste Ama-
zônico. Por outro lado, os Tukano tem sido uma espécie 
de barreira aculturativa para os Maku, pois atuam como 
intermediários no contato com os brancos, de modo que 
apenas cerca de 10% desses Maku sabem se expressar 
passavelmente em português ou espanhol. Os Nukak, de 
contato muito recente (1988), pouco falam o espanhol ou 
qualquer outra língua que não a deles. Quanto aos Daw 
ou Nadeb, de contato antigo (século XVIII) e sem a “bar-
reira Tukano” na vizinhança, a maioria se expressa bem 
em português e nheengatu.59

Segundo Peter Silverwood-Cope,

os Maku estão organizados num sistema de grupos de 
descendência patrilinear, ou clãs, cada um tendo um 
nome. Usualmente, os membros não podem demonstrar 
sua ascendência agnática comum, exceto nos clãs meno-
res; a memória genealógica não vai além de duas gera-
ções atrás. Quaisquer dois clãs são aparentados um com 
o outro como agnatos (siblings), caso em que mantêm 
um relacionamento desigual de mais velho e mais jovem 
para com o outro, ou ainda como afins – praticam troca 
recíproca de mulheres. O sistema de parentesco é dravi-
diano nos seus traços essenciais; qualquer pessoa deveria 
casar-se apenas com um primo cruzado bilateral, real ou 

59 Pozzobon (2011, p. XLII).
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classificatório, o que significa um membro de um clã apa-
rentado afim, que é da mesma geração.60

A unidade social e econômica básica dos Maku é o grupo doméstico. 
Seus membros cozinham, comem, se aquecem e conversam em volta de uma 
única fogueira. Constitui-se a partir de um casal com filhos solteiros e tam-
bém irmãos ou irmãs solteiras e parentes viúvos de qualquer um dos cônjuges. 
Um grupo local possui dois ou mais grupos domésticos, identificáveis pelas 
fogueiras dispostas na aldeia. Dois ou mais grupos locais formam grupos 
regionais. Os grupos domésticos demonstram autonomia e fazem viagens in-
dependentes na floresta para caçar e coletar. Também fazem negociações com 
os Tukano e Aruak, geralmente fornecendo-lhes caça ou serviços nos roçados 
em troca de mercadorias industriais.61

OS ARUAK: BANIWA, CORIPACO, TARIANA, BARÉ E WEREKENA

Os povos Aruak do Noroeste Amazônico vivem tradicionalmente ao 
longo dos rios Içana e seus tributários Aiari e Cuiari; no médio e alto rio 
Negro/Guainía e seus tributários, Xié e Uaupés; e no alto Orinoco e seus 
afluentes Inírida e Guaviare, assim como no canal Cassiquiari. Formam uma 
constelação de povos conhecidos hoje como Baniwa, Coripaco, Tariana, Baré 
e Werekena. Na época dos primeiros contatos com os colonizadores portu-
gueses e espanhóis no século XVII-XVIII, eram os povos Aruak – sobretudo 
os Werekena, Baré, Passé e Manao, e outros etnônimos referidos nas fontes 
oficiais e difíceis de identificar suas origens –, que viviam na maior parte do 
curso principal do rio Negro. Como já foi dito, alguns desapareceram ou 
foram incorporados a outros povos no processo colonial, como os Manao e 
Passé, cujos territórios ficariam no médio e baixo curso desse rio.

Numa perspectiva geral, os Aruak consideram62 que a origem da huma-
nidade se deu quando seus ancestrais míticos saíram de dentro da terra, na 
Cachoeira de Hipana, no rio Aiari, afluente do rio Içana. Por isso este lugar é 
considerado por esses povos como o “umbigo” do mundo: 

Segundo o mito, nos tempos primordiais, o mundo es-
tava reduzido a uma pequena área de terra ao redor de 
Hipana onde animais canibalísticos pensantes (dotados 

60 Silverwood-Cope (1990, p. 77).
61 Id. ibid., p. 78.
62 Há variações desse mito de uma fratria para outra ou entre os diferentes povos (cf. Wright, 2005).
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de racionalidade) matavam e comiam uns aos outros. O 
herói cultural Nhãpirikuli surgiu e começou a se vingar 
dos animais e a instalar a ordem nesse mundo. Depois, 
Kuwai, seu filho, que incorporava nele todos os elemen-
tos materiais desse mundo, fez nascerem todas as espécies 
animais através de sua música e de seu canto. Sob o efeito 
de seu canto o mundo primordial começou a se expandir 
até o tamanho do território ocupado pelos Aruak: surgi-
ram as matas, os rios e os animais. Diz-se também que 
ele criou os ancestrais míticos das fratrias e clãs Aruak 
atuais, puxando-os para fora de um buraco perto de Hi-
pana, no rio Aiari.63

O padrão de residência dos Aruak é tradicionalmente virilocal: cada 
comunidade contém um certo número de famílias nucleares cujos chefes estão 
ligados através de relações de germanidade, e suas mulheres são oriundas de 
outras comunidades. Este grupo de irmãos é regido pela hierarquia de “mais 
velho” e “mais novo”, relacionada não só à idade real dos indivíduos como 
também à antiguidade da fratria à qual pertence. Não se pode definir, po-
rém, uma comunidade como um rígido grupo de irmãos, sendo as regras de 
parentesco mais flexíveis do que aparentam ser. Pode ocorrer, por exemplo, 
um rompimento desse padrão, no caso de irmãos que se estabelecem tempo-
rariamente nas comunidades de suas esposas para prestar serviços aos sogros, 
causando uma uxorilocalidade momentânea. 

As regras de casamento entre os Aruak seguem o sistema dravidiano, o 
matrimônio preferencial ocorrendo com a prima cruzada patrilateral, haven-
do reciprocidade entre fratrias e promovendo sempre um sib “cunhado” pri-
vilegiado, com quem fazem múltiplos e repetidos casamentos de geração em 
geração. Podem ocorrer também casamentos de pessoas Aruak com outras 
de povos diferentes, inclusive de outra família linguística, como os Tukano, 
adaptando-se as regras tradicionais de parentesco às situações de mobilidade 
e maior integração provocadas pela condição colonial.

O etnônimo Baniwa (também Baniba, Baniva ou Maniva), em nheen-
gatu, é usado desde os tempos coloniais para designar os povos do rio Iça-
na, também chamados de Coripaco (Curripaco ou Kurripako) nas cabeceiras 
desse rio, inclusive na Colômbia e Venezuela, e do alto rio Negro/Guainía. 
Como afirma Nicolas Journet, que trabalhou com os Coripaco da Colômbia:

63 Wright (1981 apud Buchillet, 1990, anexo 1, p. 3).
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Do ponto de vista da etnografia moderna, impôs-se a de-
nominação de Baniwa no Brasil e Curripaco na Colômbia 
e na Venezuela, aos grupos indígenas falantes de dialetos 
próximos, mutuamente inteligíveis, dos quais dissemos 
que formam uma comunidade de língua (waakuri-kupe-
ri), para a qual inexiste uma designação verdadeiramente 
adequada.64

Baniwa e Coripaco se autodenominam Waakuri-Kuperi ou Wakuenai 
(“aqueles que falam nossa língua”) e são divididos em fratrias, como Dzaui-
nai, Oalipere-dakenai, Hohodene. Jonathan Hill, que trabalhou com os Ba-
niwa na Venezuela, prefere adotar o etnônimo Wakuenai, como também Ro-
bin Wright, que os estudou no Brasil:

O nome “Baniwa” é um termo de língua geral (a antiga lín-
gua de comércio dos missionários jesuítas falada em todo o 
Noroeste Amazônico) usada desde o início dos tempos co-
loniais para se referir aos falantes Aruak do rio Içana e seus 
afluentes, no Noroeste da Amazônia, Brasil. “Curripaco” 
refere-se a um dos cinco grupos de dialetos (que incluem 
os Baniwa do Brasil) que habitam o alto dos rios Içana e 
Guainía do Brasil, Venezuela e Colômbia. Wakuenai, “Pes-
soas da Nossa Língua”, é um etnônimo usado para todos 
os cinco grupos de dialetos que habitam o Guainía da Ve-
nezuela. Para simplificar essa discussão, o termo Wakuenai 
é usado por toda parte. Embora cada um desses nomes seja 
usado regionalmente, os Wakuenai costumam se referir a 
si mesmos pelos nomes das fratrias (Hohodene, “Filhos da 
Inambu”, Oalipere dakenai, “Descendentes das Plêiades”, 
Dzauinai, “Povo da Onça”).65

Seguindo o padrão Aruak, entre os Baniwa os casamentos são feitos 
entre membros de fratrias diferentes, e estas são constituídas pelos grupos de 
irmãos, os sibs. Cada sib organiza-se hierarquicamente em irmãos “mais ve-
lhos” e “mais novos”, conforme a ordem de criação dos ancestrais míticos de 
cada um.66 As tradições que regem o sistema de parentesco são as que têm se 
modificado menos com as transformações causadas pela história do contato 

64 Journet (1995, p. 19).
65 Wright (1989, p. 1).
66 Hill (1983), Wright (1989).
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com os brancos. Atualmente, os povos Aruak mantêm-se divididos em fra-
trias exogâmicas, cada uma delas constituída de sibs patrilineares, por sua vez 
divididos em diversos grupos locais. Pelos costumes antigos, as fratrias e sibs 
estão categorizados conforme um sistema de funções rituais hierarquizadas: 
“chefe”, “xamã”, “guerreiro”, “dançarino” e “portador de cigarro”. Esta hie-
rarquia ritual não implicaria, porém, em um modelo de status diferenciado, 
pois a articulação dos diversos componentes baseia-se na consulta múltipla e 
no consentimento geral, mas foi perturbada pelos processos de evangelização 
e subordinação às estruturas de poder colonial.

Os Tariana (Tariano) se autodesignam e são reconhecidos pelos seus vi-
zinhos como os “filhos do sangue do Trovão”. São um povo de língua Aruak 
que migrou há muito tempo (antes da colonização europeia) da bacia do rio 
Içana, mais precisamente do rio Aiari, para o médio e alto rio Uaupés e atual-
mente têm seu centro de moradia em Iauaretê67 e suas cercanias, assim como 
em algumas comunidades nesse mesmo rio, a montante e a jusante desse po-
voado. As causas dessa migração provavelmente remetem a conflitos com os 
Baniwa e pela convivência já antiga, inclusive de intercâmbio matrimonial, 
com os povos Tukano desse rio. De acordo com Eduardo Neves, que estudou 
a etno-história desse povo:

Conforme ocorreu com outros grupos arawak do alto rio 
Negro e alto Orinoco, os Tariano localizam suas origens 
em outro local, em Apuí-cachoeira, no rio Aiarí, que po-
dem ser alcançadas a pé, através de uma das trilhas que 
parte de Caruru-cachoeira, no rio Uaupés. Atualmente a 
língua tariano está quase desaparecida. É falada somente 
em duas povoações – Periquito e Santa Rosa – no médio 
Uaupés, ambas ligadas a ramificações da trilha que atra-
vessa a região de interflúvio do Aiarí-Uaupés. O processo 
de substituição da língua tariano pelo tukano já estava 
bem avançado no início do século XX, quando Theo-
dor Koch-Grünberg e Curt Nimuendaju viajaram pela 
área. O conhecimento dos Tariano sobre seu passado é 
registrado em uma rica tradição oral, que foi recolhida 
por antropólogos, missionários e índios desde o final do 

67 Iauaretê (onça em nheengatu) é um distrito do município de São Gabriel da Cachoeira, localizado na fronteira 
do Brasil com a Colômbia, às margens do rio Uaupés, junto à foz do rio Papuri. Antiga aldeia indígena, foi ocupada 
por agências governamentais, como o SPI e o Exército, e religiosas, como a missão Salesiana, desde o início do século 
XX. Atualmente constitui-se num pequeno núcleo urbano cuja população, em sua quase totalidade, é indígena. Para 
uma análise mais detalhada sobre a constituição deste povoado, consulte Andrello (2006).
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século XIX. O conjunto de narrativas coletadas por An-
tonio Brandão de Amorim indica que quando os Taria-
no ocuparam o baixo Uaupés, às proximidades da área 
de Iauaretê, grupos falantes de distintas línguas tukano 
(Tukano, Wanano, e provavelmente Pira-Tapuia) já ha-
bitavam a área. A tradição oral dos Wanano indica que 
os Tariano lutaram com esses grupos e parcialmente os 
deslocaram por ocasião de sua migração.68

Como os demais povos Aruak, os Tariana são formados por vários sibs 
patrilineares relacionados aos ancestrais míticos, reunidos em três conjuntos 
que definem suas posições hierárquicas nesta ordem: os Perisi, os Koivathe e 
os Kayaroa. Para Geraldo Andrello,

esse sistema de segmentação dos Tariana mantém certas 
similaridades com o dos grupos de língua Aruak de sua 
região de origem. Esses grupos correspondem, com efei-
to, a um grande conjunto de povos dispersos pela bacia 
do Içana, no Brasil, e em extensas partes do Guainía, na 
Colômbia e Venezuela, onde são, respectivamente, conhe-
cidos pelos etnônimos Baniwa, Coripaco e Wakuenai.69

Os Baré vivem atualmente ao longo do médio e alto rio Negro e seus 
afluentes, tanto na Venezuela quanto no Brasil. Estão presentes também nos 
rios Xié e no baixo Içana, como nas cidades de São Gabriel da Cachoeira, 
Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Este território seria aproximadamente 
o mesmo ocupado pelas populações proto-Baré, segundo os dados etno-histó-
ricos disponíveis.70 Também é o território onde viviam em meados do século 
XIX, como está registrado no diário de viagem do botânico Richard Spruce 
pelo rio Negro em 1852, quando encontrou vários Baré, inclusive tendo con-
tratado um deles como um de seus acompanhantes. Assim descreve a área de 
ocupação desse povo:

O quartel-general dessa nação baré é a povoação de San 
Carlos del Río Negro, mas a tribo se encontra espalhada 
por toda a região do Caciquiari, até Maypures, à beira do 
Orinoco. Parece que os barés originalmente teriam habi-

68 Neves (2012a, p. 229).
69 Andrello (2006, p. 293).
70 Vidal (1987).
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tado uma região bem mais a jusante, tendo depois mi-
grado para o norte. Atualmente [1852], numa área mais 
meridional, próximo às aldeias brasileiras de Castanheiro 
e Camanaus [médio rio Negro], abaixo das quedas de 
São Gabriel, os índios mais antigos são barés.71

Em 1861, o poeta Gonçalves Dias viajou pelo rio Negro e registrou 
informações que confirmam os dados de Spruce: 

Passamos a pequena cachoeira do macaco, ou do ma-
carubi [atual Maçarabi, no médio rio Negro], como lhe 
chama o nosso prático, e às 7 viemos aportar a pequena 
ilha do macaco, onde mora um inspetor de quarteirão, 
sem ter mais plantação que um pé de pimenteira. Homem 
que não sabe ler, sem aquela vivacidade natural a nossa 
gente, de nascimento Baré, em cuja casa não há quem fale 
português, senão ele.72

O etnônimo Baré seria derivado de bári (branco), significando os homens 
brancos em contraposição aos negros. Tal etnônimo estaria relacionado aos 
termos Mandahuaca, Manaca, Baria, Cunipusana e Pasimonare, citados nas 
fontes históricas coloniais, sobre os quais pouco se conhece. Provavelmente, 
esses etnônimos poderiam se referir a clãs exogâmicos que teriam se separado 
de um tronco comum há cerca de 200 anos e atualmente estariam incorpora-
dos aos Baré.73 Há também a hipótese de que tal termo seria derivado de Báale, 
que remeteria ao nome de um antigo chefe dos Baré.74

Como o território tradicional Baré atravessa o principal curso fluvial, 
o Negro – onde o processo colonial é mais antigo e intenso –, sua população 
seria resultante de mestiçagens indígenas provavelmente com outros povos 
Aruak que viviam no médio e baixo curso do rio até o século XVIII, como 
os Passé e Manao, e também com povos Aruak, Tukano e Maku trazidos 
dos altos rios compulsoriamente para os aldeamentos, fortes militares e vilas 
coloniais como Barcelos, Santa Isabel, São Gabriel, Thomar, Airão, Marabi-
tanas, Barra do Rio Negro, entre outros. Foram várias levas desde o início 
do século XVIII, em função do tráfico de escravos, “descimentos” e trabalho 
extrativista, como veremos com mais detalhes nos capítulos 5 e 6.

71 Spruce (2006, p. 226-227).
72 Dias, A. ([1861] 1997, p. 53).
73 Pérez (1988, p. 446).
74 Vidal (1993, p. 88-89).
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Um dos fatores característicos desse processo é que a língua Baré não é 
mais generalizada nos dias de hoje, embora alguns derradeiros falantes ainda 
vivessem até o início deste século, principalmente na Venezuela. Atualmente a 
maioria dos Baré fala espanhol, português e/ou nheengatu, a língua de origem 
tupi levada ao Noroeste Amazônico pelos missionários jesuítas e carmelitas 
no século XVIII e usada no comércio mercantil.75 As fontes históricas pare-
cem indicar que o etnônimo Baré se referiu, no processo colonial, a indígenas 
de várias origens que eram denominados de “domésticos” ou “mansos”, os 
quais se “misturavam” e habitavam periodicamente vilas e povoados implan-
tados pelos colonizadores. Também foram muitas vezes identificados, até o 
final do século XIX, como “mamelucos”, e no século XX como “caboclos”.76

O termo Werekena (tanto quanto Baniwa e Baré) é citado desde o século 
XVIII nas fontes oficiais, fazendo referência a um ou a vários grupos ou sub-
grupos Aruak da região do alto rio Negro/Orinoco. Atualmente, os autode-
nominados Werekena estão mais concentrados no rio Xié, no Brasil, e no rio 
Guainía, na Venezuela, neste caso especificamente na comunidade de Guaya-
napi, ou Guzman Blanco, como registra o pesquisador Omar Gonzáles Ñañez:

Os Guarequena [Werekena] que segundo os poucos docu-
mentos escritos disponíveis parecem ter sido “reduzidos” 
pelos conquistadores espanhóis desde o ano de 1775 por 
Francisco Fernandez de Bobadilla (membro da expedição 
de Francisco Solano, 1756), foram “integrados” poste-
riormente para formar um aldeamento missionário: San 
Miguel de Davipe, na boca do igarapé San Miguel (Itíni 
Wíni), próximo do qual se encontra atualmente o povoado 
denominado Guzmán Blanco. […] Segundo nossos dados 
de proto-história linguística, seu idioma aparece aparen-
tado ao Maipure, língua Aruak extinta que se falava na 
bacia de Maipures, ao sul de Puerto Ayacucho, capital fe-
deral do Amazonas venezuelano e na região do Vichada 
e do Casanare, planícies orientais da Colômbia. Também 
estava aparentada com o achaguas, da região Casanare da 
Colômbia, grupo quase extinto hoje em dia. Por essa razão 
temos postulado como rota antiga de povoamento Guare-
quena do Guainía (Venezuela) esta região da Colômbia. 
[…] O Guarequena também está muito conectado linguis-

75 Barros, Borges e Meira (1996), Freire (2004).
76 Figueiredo, P. (2009), Galvão (1979), Herrero e Fernandes (2015), Meira (1991b).
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ticamente com duas línguas Aruak vizinhas: o Curripaco 
do alto Guainía e o Piapoco do rio Guaviare (Comisaría de 
Guainía, Colômbia) e das margens do Atabapo, Território 
Federal Amazonas (Venezuela).77

Do lado da colonização portuguesa, o etnônimo Werekena aparece na 
documentação do século XVIII, provavelmente indicando povos Aruak dos 
rios Içana e Xié. Em 1753, o padre jesuíta Ignácio Szentmatonyi78 noticia-
va que os Verikenas habitavam o rio Issié (Xié), falando sua própria língua, 
muito parecida com a dos Mallivenas. Indicava também que o chefe deles 
havia sido “convidado” dois anos antes para “descer” o rio e adotar o cris-
tianismo. O padre José Monteiro de Noronha, vigário-geral da capitania do 
Rio Negro,79 indica a presença de Uerequena no rio Xié em 1768, convivendo 
com outros povos: Baniba (Baniwa), Lhapueno, Mendó. Viveriam também no 
rio Içana, juntamente com os Baniba, Tumayari, Turimari, Decana, Puetana. 
Todos esses etnônimos provavelmente se referem a subgrupos Aruak. Para 
o ouvidor Ribeiro de Sampaio, “He esta nação [Werekena] antropófoga, é 
célebre por usar de escrita de cordões, na forma dos quipos dos antigos peru-
vianos, com o que transmitem os seus pensamentos a pessoas distantes, que 
entendem, e sabem decifrar aqueles nós, e cordões, que também lhe servem 
para uso aritmético”.80

Tais informações linguísticas e de fontes coloniais demonstram que a 
identificação histórica dos Werekena (e de outros grupos Aruak) nos docu-
mentos é confusa, e talvez seja assim porque se refira não a um único povo, 
mas a um conjunto de grupos Aruak que ocupava a região do alto rio Negro/
Guainía e seus tributários Xié e Içana. Tais grupos, embora participassem do 
tráfico de escravos, não se sujeitaram facilmente a ele, e por isso são iden-
tificados nos documentos antigos como “brabos” e “antropófagos”, sendo 
repetidamente descritos pelos agentes coloniais, sobretudo pelo naturalista 
Alexandre Rodrigues Ferreira, que escreveu uma memória específica sobre o 
“gentio Uerequena”, como “forte, audaz e belicoso; assim não fora antropó-
fago, que é uma das impiedades que muito desacredita a sua raça”.81

Nos dias de hoje, os Werekena são provavelmente, como ocorreu com 
os Baré, um povo fruto de mestiçagens e/ou de incorporações de várias fra-
trias ou sibs Aruak ao longo do processo colonial. É mais um caso que 

77 Ñañez (1980, p. 28-29).
78 Wright (1981, p. 603-608).
79 Noronha ([1768] 2006, p. 79-80).
80 Sampaio, F. ([1774-1775] 1823, p. 104-114).
81 Ferreira, A. R. ([1785] 2005, v. 3, p. 47).
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proporciona dúvidas entre a autodeclaração étnica e as línguas ainda fala-
das, ou, como nesse caso e dos Baré, praticamente esquecidas.82 Tal situação 
pode ser observada pelo depoimento de Omar Gonzalez Ñañez, quando 
viajou pelo Xié em 1970 em busca dos Werekena daquele rio e constatou o 
seguinte dilema de seus habitantes e suas línguas:

Os resultados obtidos foram surpreendentes. Em primei-
ro lugar, quando perguntaram aos indígenas do Xié se 
falavam baniwa, eles responderam que “Uerequena”, e 
o que eles realmente falam é baniwa. Registre-se de que 
não havia lugar para engano, já que tínhamos dois infor-
mantes de controle, um baniwa, o senhor Camico e ou-
tro guarequena, Júlio Yavina, ambos da Venezuela. Tam-
bém este último dominava o yeral [língua geral]. Neste 
rio, o baniwa é a língua materna, especialmente para os 
adultos, mas eles a exercitam muito pouco, já que mo-
dernamente a língua mais difundida em toda a região 
é a Yeral (língua tupi) […] Descobrimos sete falantes 
guarequenas, em Sarapuruka, nascidos naquele rio, mas 
descendentes das famílias Dawemay Yanave, que tam-
bém fugiram da Venezuela durante o período observado. 
A língua Guarekena foi substituída pelo Yeral, mas eles 
não a esqueceram.83

Este linguista conclui de sua expedição ao rio Xié que este rio não seria 
“a pátria dos Uerequena” como afirmara Nimuendaju, sua população sen-
do majoritariamente Baniwa, inclusive indicando os velhos Hipólito Waroya, 
Viriato Cândido e Quintino Cândido como “patriarcas banivas”. Tendo eu 
mesmo entrevistado o Sr. Viriato Cândido em 1992, com seus 97 anos de ida-
de, perguntei-lhe qual era sua “tribo”: “Werekena”, respondeu-me convicto. 
No capítulo 3 indicarei mais especificamente as dificuldades com a definição 
dos etnônimos entre os povos do rio Xié, quando trato de suas relações de 
aviamento no extrativismo da piaçaba no final do século XX.

82 Para uma análise mais aprofundada sobre essa problemática, veja Andrello (2014).
83 Ñañez (1972, p. 29-30).
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Mapa 1 Cartograma geral do Noroeste Amazônico.
Fonte: Instituto Socioambiental.

TERRITORIALIDADE E O SISTEMA SOCIAL INDÍGENA

PECULIARIDADES DA PAISAGEM

Para os povos indígenas contemporâneos (e a maioria da literatura 
etnográfica feita sobre eles), esta denominação “geográfica” de Noroeste 
Amazônico é utilizada em razão de seus territórios tradicionais extrapo-
larem as fronteiras políticas nacionais, até porque sua ocupação, como 
veremos a seguir, se deu milhares de anos antes da chegada dos coloni-
zadores europeus. Os nativos têm suas próprias definições etnopolíticas e 
etnoambientais que narram e explicam seu território, cujas definições atuais 
também resultam de transformações que ocorreram ao longo da história, 
inclusive decorrentes do impacto do processo colonial. Nesse sentido, a 
concepção de território que adoto aqui é a de um espaço natural/cultural 
elaborado social e historicamente pelos povos indígenas a partir de seus 
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parâmetros de sociabilidade e de relacionamento com o ambiente, mas tam-
bém pelas mediações com os colonizadores e os Estados nacionais.

O Noroeste Amazônico é um território peculiar da Amazônia. Com-
preendido principalmente pelas terras banhadas pela bacia hidrográfica do 
rio Negro, integra também os formadores do alto rio Orinoco e do alto rio 
Japurá. Abrange uma vasta área de aproximadamente 1,3 milhão de km², 
sendo que 56,6% dela está no Brasil, 27,3% na Colômbia e 16,1% na Ve-
nezuela.84 Esses três países compartilham atualmente o Noroeste Amazônico 
após um longo processo de colonização iniciado no século XVI, caracterizado 
doravante pela constituição nos séculos XVII e XVIII dos projetos coloniais 
ibéricos no norte da América do Sul e seguido pela construção das indepen-
dências políticas e o desenvolvimento desses Estados nacionais a partir do 
início do século XIX até hoje. As linhas de fronteira política que separam 
esses países foram definitivamente estabelecidas ao longo da primeira metade 
do século XX.

Em seu aspecto físico, o rio Negro é sem dúvida o principal componente 
natural desse território. Com 2.230 km de comprimento, trata-se do maior 
afluente do rio Amazonas pela margem esquerda e forma a maior bacia de 
águas pretas do mundo, com área de 691 mil km². Nasce na Colômbia com 
o nome de Guainía, mudando para Negro ao passar pelo canal Cassiquiari, 
que o liga ao rio Orinoco, nas proximidades de Cucuí, na tríplice fronteira. 
O Negro deságua próximo à cidade de Manaus, onde suas águas escuras se 
encontram, sem se misturar, com as de cor barrenta do Solimões/Amazonas, 
formando uma das mais impressionantes e belas paisagens fluviais da Ama-
zônia. Os moradores desse território dividem o rio costumeiramente em três 
partes: o “alto”, das nascentes na Colômbia até a cidade de São Gabriel da 
Cachoeira, no Brasil; o “médio”, trecho aproximado entre esta cidade e a de 
Barcelos; e o “baixo”, a jusante desta cidade e até à foz.

Na margem direita superior, esta grandiosa bacia hidrográfica recebe um 
afluente de grande porte, o rio Uaupés, cujas nascentes encontram-se na Co-
lômbia, onde é chamado de Vaupés, e possui tributários importantes como 
o Tiquié e o Papuri, de onde partem caminhos terrestres interfluviais pelas 
matas, os “varadores”, para o sul do território até o alto Japurá, sobretudo 
pelo rio Apapóris e seus afluentes Traíra e Piraparaná. Esses caminhos, muito 
antigos e utilizados pelos indígenas há séculos em suas viagens pela região, 
ligam as bacias do Negro e Orinoco à do Japurá, e através dela o rio Solimões. 
Pela margem esquerda inferior, o Negro recebe seu maior afluente vindo do 
norte, o rio Branco, formado pelos rios Tacutu e Uraricoera, cujas nascentes 

84 Scolfaro et al. (2013).
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estão na Serra Parima, nas fronteiras do Brasil com a Venezuela e a Guiana. As 
nascentes do Tacutu, por sua vez, permitem passagens por “varadores” pelo rio 
Rupununi até a bacia do rio Essequibo, cuja foz no Oceano Atlântico fica nas 
proximidades de Georgetown. A bacia do rio Branco, muito extensa, está fora 
do Noroeste Amazônico, mas seus habitantes nativos mantiveram no passado, 
com os Aruak do rio Negro, fortes conexões comerciais e de guerra. Há tam-
bém na bacia do rio Negro rios de porte médio como o Içana, o Xié, o Curicu-
riari, o Marié, o Cauaburis, o Padauiri, o Enuixi, o Aiuanã, o Téa e o Jurubaxi 
(de onde também saem varadores para o Japurá), e milhares de pequenos rios, 
igarapés e lagos. Possui também uma infinidade de ilhas, como as que formam 
seu maior arquipélago, Anavilhanas, situado em seu baixo curso. Geologica-
mente, suas águas estão assentadas nas “falhas” do Escudo das Guianas e apre-
sentam, no seu médio e alto curso, muitas cachoeiras, corredeiras e serras de 
grande beleza, inclusive o Pico da Neblina, o mais alto do Brasil.

O rio Orinoco tem 2.740 km de extensão e é o principal rio da Vene-
zuela. Seus formadores, Guaviare e Inírida, também alcançam o território da 
Colômbia. A parte superior desse imenso rio compõe parte do território do 
Noroeste Amazônico, suas nascentes ficam na Serra Parima, próxima à fron-
teira do Brasil com a Venezuela, e segue pelos contrafortes da serra na direção 
oeste-noroeste até uma bifurcação na altura da foz dos seus formadores prin-
cipais vindos da Colômbia, a oeste, e do rio Atabapo, ao sul, na Venezuela, 
seguindo daí para a direção norte-nordeste até sua foz no Oceano Atlântico. 
Ainda no alto curso desse rio há um braço chamado Cassiquiari, cujas águas 
interligam o alto Orinoco e o alto rio Negro. Além dos rios já citados há tam-
bém outros de menor monta, afluentes do Guaviare, do Inírida, do Cassiquiari 
e do próprio Orinoco.

Em termos políticos, na Colômbia as nascentes do rio Guainía/Negro es-
tão localizadas no Departamento de Guainía, cuja capital se chama Inírida, e 
as nascentes do rio Uaupés estão no Departamento de Vaupés, capital Mitú. O 
Departamento de Guaviare é onde está situado o rio de mesmo nome, afluente 
do alto Orinoco. Já na Venezuela, a área do alto Orinoco e seus afluentes está 
situada no estado de Amazonas, mais precisamente nos municípios de Río 
Negro, capital San Carlos; Maroa, capital Maroa; Alto Orinoco, capital La 
Esmeralda; e Atabapo, capital San Fernando de Atabapo. No Brasil, a bacia 
do rio Negro está situada no estado do Amazonas, nos municípios de São 
Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Novo Airão e 
Manaus, e no estado de Roraima, que é inteiramente cortado pelo rio Branco.

O ecossistema da bacia do rio Negro é muito próprio e complexo de-
vido às suas características oligotróficas, ou seja, possui baixa quantidade de 
nutrientes. O ciclo das chuvas é decisivo, influenciando inclusive na variação 
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do nível das águas, que somadas ao alto índice de acidez do rio provoca uma 
baixa oferta de alimentos em relação ao padrão de outros rios amazônicos. A 
floresta de terra firme, a campinarana ou caatinga amazônica, o igapó e uma 
formação vegetal típica das serras constituem as variações da rica e diversi-
ficada vegetação que, amplamente conservada e bastante peculiar no bioma 
amazônico, margeia toda esta imensa rede hídrica. Estas características geo-
gráficas e ecossistêmicas têm profunda influência nos modos complexos de 
adaptabilidade humana a este habitat ao longo de milênios de ocupação, não 
somente para a agricultura, a caça e a pesca, mas também para as explora-
ções de recursos florestais – o extrativismo comercial incluído –, instituídas 
pelo processo colonial. As evidências da interferência humana na paisagem 
florestal, como no caso do sistema agrícola em torno do cultivo da mandioca, 
e a grande quantidade de solos da chamada “terra preta de índio” indicam 
que o ecossistema do Noroeste Amazônico foi conservado e modificado por 
longo tempo pela intervenção não predatória das populações indígenas que o 
habitaram no passado mais remoto e até nossos dias.85

AS TERRITORIALIDADES INDÍGENAS

Antigamente, quando ocorreram os primeiros contatos com os coloni-
zadores, tanto as aldeias Tukano como as Aruak consistiam de uma grande 
maloca multifamiliar, de forma retangular, com um espaço central para uso 
cotidiano ou ritual, e estavam conectadas pela série de varadores e caminhos 
fluviais. O efeito da colonização e mais especificamente da evangelização 
católica e protestante trouxe uma modificação na organização espacial das 
antigas aldeias, que passaram a ser compostas de várias casas unifamiliares 
construídas de pau a pique e cobertas de palha, com uma “cozinha” anexa 
(ou “casa de farinha”), distribuídas ao redor de uma “praça” retangular ou 
circular, voltada para o rio, ou alinhadas em frente ao curso fluvial. Esta “pra-
ça” é geralmente ocupada no centro por uma pequena igreja (de orientação 
católica ou protestante) e uma “casa comunitária”. Como já referido ante-
riormente, apesar dessas modificações, a organização dos grupos exogâmicos, 
das fratrias e sibs tem se mantido nas novas “comunidades” e “sítios”.

“Comunidades” e “sítios” são as denominações nativas atuais para 
“localidades” ou “aldeias” indígenas no rio Negro, termos procedentes da 
influência da igreja católica na região ao longo dos séculos. “Comunidade” é 
o local de habitação permanente com a presença de escola e igreja, cuja popu-

85 Cabalzar e Ricardo (2006), Emperaire, Velthem e Oliveira (2012), Morán (1990).
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lação é formada por várias famílias nucleares ou extensas. “Sítio” é o local de 
habitação de uma família nuclear, conectado, tal como um “satélite”, a uma 
determinada comunidade. Esta conformação pós-colonial de comunidades e 
sítios é comum em toda a região do Noroeste Amazônico e muito semelhante 
entre os povos de língua Tukano e Aruak, ribeirinhos, embora com algumas 
especificidades para cada povo ou sub-bacia.

As povoações dos Aruak, que substituíram as antigas malocas co-
munais em meados do século XX na região do Içana e do Guainía, por 
influência da evangelização protestante, estão construídas às margens dos 
rios e igarapés maiores, como também em pequenas ilhas, principalmente 
na bacia do Içana, e do médio e alto rio Negro/Guainía e seus afluentes. 
Na frente há o rio, nos fundos o caminho para as roças, em direção ao 
centro da floresta, em lugares com solo de terra preta; ou percursos mais 
longos abertos na mata, chamados de “varadores”, também usados para 
atravessar os terrenos divisores de água e facilitar o acesso a outros rios e 
igarapés. A economia dos Aruak está baseada na agricultura da mandioca, 
na pesca e na caça. Cultivam também frutas, tubérculos e diversos tipos 
de pimenteiras. Produzem farinha, pimenta e vários artefatos de cerâmica, 
cestaria, raladores de mandioca, entre outros, com os quais realizam trocas 
comerciais importantes com outros povos, inclusive nas cidades.86

Os Tukano, até meados do século XX, também viviam em povoados 
com malocas comunais que comportavam duas áreas internas principais, uma 
central associada à vida comunitária e cerimonial e outra periférica, ligada à 
privacidade das famílias nucleares. No Brasil, desde 1914, sob a influência dos 
missionários salesianos, as malocas foram substituídas por casas monofami-
liares, cujo conjunto compõe a “comunidade”, impondo o novo padrão de or-
ganização: casas enfileiradas, escola, capela e centro comunitário. Este último 
poderia ser destinado à fabricação pelas mulheres de artesanato para venda, 
ou para a realização de reuniões políticas internas e os regulares “caxiris” (fes-
tas com bebidas) ou “dabucuris”. Os salesianos também impuseram a presen-
ça de um novo quadro político para a manutenção e união das comunidades, 
em substituição à chefia tradicional: “capitão”, “catequista”, um responsável 
pelos “trabalhos comunitários” e outro pelo “clube de mães”.87

Na bacia do Uaupés e do médio e alto rio Negro, as casas Tukano uni-
familiares são construídas geralmente em um terreno de areia branca cuja 
manutenção, a cargo das mulheres, promove o prestígio da comunidade. As 
paredes são de pau a pique, o chão é de terra batida e a cobertura é feita de 

86 Journet (1995), Wright (1981).
87 Buchillet (1990), Hugh-Jones, C. (1979), Oliveira (1995).
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palha de buriti ou caranã, ou de folhas de zinco. São cercadas por um peque-
no jardim onde se encontram árvores frutíferas, plantas medicinais, alucinó-
genas e pimenteiras. Cada comunidade dispõe de seu território específico, 
com porções de floresta e de rio, para as atividades de caça, pesca e agricultu-
ra, sendo delimitado por rios, igarapés e afloramentos rochosos. A economia 
de subsistência é baseada principalmente no cultivo da mandioca amarga. A 
importância relativa da caça e da pesca depende da localização geográfica das 
comunidades, se mais a montante (caça) ou a jusante (pesca) dos rios.88

Atualmente, as comunidades, muitas delas formadas por uma “sede” e 
seus sítios, possuem um “chefe” ou “capitão”, título inicialmente outorgado 
pelas autoridades indigenistas, desde os Diretores de Índios no século XIX 
até o SPI, na primeira metade do século XX. O capitão tem sido o principal 
responsável pela organização das comunidades e suas relações com os “ou-
tros”, sejam indígenas de outras localidades ou das cidades de São Gabriel, 
Santa Isabel e Barcelos, ou brancos, sejam de fora ou “filhos da região”. Nas 
últimas três décadas também surgiram as associações indígenas, que reúnem 
um conjunto de comunidades as quais representam, cujas “diretorias” esco-
lhidas também cumprem um papel político de representação mais ampliado 
que o de uma única comunidade, inclusive de interlocução junto às demais 
organizações indígenas e com o mundo dos brancos.

As localidades Maku, embora haja exceções à regra nos rios Negro, Téa 
e Enuixi, são pequenas e próximas à floresta, cujos grupos domésticos vivem 
em casas cobertas de palha, diminutas, geralmente sem paredes. Embora de-
diquem a maior parte de seu tempo à caça e coleta, também desenvolvem 
pequenos roçados de mandioca. Quando ocorre algum conflito interno em 
um grupo local, ele geralmente se divide, dando origem a dois novos locais de 
moradia em lugares separados na mata. Estes fatores – mobilidade e dispersão 
– levam os Maku a desenvolver uma ampla capilaridade territorial, tornando-
-os os maiores conhecedores das vastas áreas interfluviais do Noroeste Ama-
zônico, um atributo que é reconhecido por todos os demais povos Aruak e 
Tukano, com quem mantêm estreitas relações.89

No Noroeste Amazônico, a característica oligotrófica do ecossistema 
traz consequências importantes para as atividades econômicas e o uso exten-
sivo do mesmo. No caso das atividades agrícolas, por exemplo, só podem ser 
realizadas nas áreas de mata de terra firme, onde ocorrem as chamadas “ter-
ras pretas”, presentes de maneira dispersa em toda a região e cercadas pelas 
matas de igapó ou pelas campinaranas, paisagens que, pelas suas caracterís-

88 Emperaire, Velthem e Oliveira (2012), Ribeiro (1995).
89 Oliveira, Pozzobon e Meira (1994), Velthem (2014).
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ticas ecológicas, não permitem a agricultura, mas que também contribuem 
para a economia doméstica.

É por essa razão que a maioria dos sítios e comunidades está geralmente 
concentrada nas faixas de terra firme, onde os roçados se espraiam, muitas 
vezes distantes das localidades de moradia. Este fator também explica o posi-
cionamento isolado de certos povoados ou a concentração deles ao longo de 
trechos de rios, como também a existência de longos intervalos sem habitação 
permanente, pois ali existem grandes faixas de campinaranas ou de matas de 
igapó, utilizadas de forma intermitente e diferenciada para caça e coleta.

Além disso, como o tempo de vida dos roçados é de cerca de três anos, 
devido à baixa produtividade do solo, cada família nuclear ou grupo domés-
tico possui concomitantemente cerca de três roças, sendo que a cada ano 
uma delas é abandonada e outra é aberta em novo local, ocasionando um 
ciclo permanente de mobilidade das mesmas, com a regeneração periódica da 
floresta, inicialmente na forma de capoeiras. Trata-se de um manejo florestal 
sofisticado e eficaz que traz consequências para a vida das famílias. Por exem-
plo, elas podem se estabelecer periodicamente em sítios próximos às roças, 
também chamados “paragens”, além das residências na comunidade.

Em pesquisa de campo no médio rio Negro, verifiquei que vários mora-
dores de comunidades tinham roçados no interior dos igarapés e lagos, deslo-
cando-se diariamente de canoa para os mesmos, o que em alguns casos, devido 
às distâncias, levou à criação de sítios de moradia temporária. Tal mobilidade, 
com o passar dos anos, leva a uma certa dispersão territorial e enfatiza, quan-
do visto diacronicamente o conjunto geral da população e do território, a 
necessidade de grandes áreas para o manejo ser economicamente eficaz. Sem 
esquecer que as “capoeiras velhas” (antigos roçados) são frequentadas por 
muitos anos, inclusive no aproveitamento de árvores frutíferas e medicinais.90

A biogeografia de peixes também influencia as atividades econômicas 
e a ocupação do território, como está bem documentado no caso da bacia 
do rio Tiquié.91 Testemunhei em campo vários grupos exogâmicos da família 
Tukano, relacionados com uma parentela Baré, dispersos em sítios e comuni-
dades nos rios Curicuriari, Marié e Negro, preparando viagens conjuntas de 
longa duração aos lagos e igarapés piscosos localizados no médio curso des-
ses rios para “mariscar”, ou seja, realizar pescarias prolongadas em regime de 
mutirão, em geral destinadas à produção de alimentos para alguma cerimônia 
intercomunitária, como os dabucuris. Outro fator que orienta a variação de 
localidade das pescarias é a alteração de ocorrência de espécies conforme a 

90 Emperaire, Velthem e Oliveira (2012), Meira (1991a).
91 Cabalzar (2005, 2010).
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época do ano. No médio rio Negro, por exemplo, os indígenas sabem que os 
cardumes de “pescada” migram do rio Negro para o Orinoco somente nos 
meses de outubro e novembro, levando-os a pescar no rio principal nesse pe-
ríodo. Dessa forma, em perspectiva mais ampla do território e seus habitan-
tes, as diferenciações de localização de peixes durante o ciclo anual também 
levam os nativos a circular por variados rios, lagos e igarapés da bacia do rio 
Negro/alto Orinoco.

As atividades de caça e coleta são realizadas de forma associada, variando 
conforme a área ecológica utilizada. Nas campinaranas são encontradas frutas 
silvestres e pequenos roedores, como a cutia. Nas matas de terra firme são en-
contrados animais de grande porte, como a anta. Os Aruak e Tukano utilizam 
essas regiões de caça e coleta em expedições prolongadas, conforme determina 
o calendário natural anual. Mas os Maku, exímios caçadores e coletores, fa-
zem deslocamentos frequentes para essas áreas, algumas delas somente por eles 
frequentadas. Pude verificar em pesquisa de campo o exemplo de um grupo 
doméstico Daw. A amplitude do território de caça e coleta desse povo, cujos 
grupos domésticos estão localizados na margem direita do rio Negro na altura 
da cidade de São Gabriel, pode ser avaliada pelos seus “varadores” na floresta 
e o tempo gasto para percorrê-los. A maioria desses varadores está localizada 
entre a serra do Cabari e o rio Iá, afluente pela margem esquerda do rio Marié, 
em direção a suas cabeceiras, ou seja, mais de cem quilômetros de distância. Um 
informante Daw me relatou quanto tempo era gasto para percorrer um trecho 
“mais curto” onde trabalharam naquele ano, 1990:

Para a serra do Capauari (próxima ao rio Curicuriari) 
levamos quatro dias de viagem de barco até o meio [mé-
dio curso] do rio, seguindo a pé mais um dia de viagem 
pelo varador até a serra. Tempo de permanência no local 
é de seis meses, andando e caçando mutum, porco, anta, 
jacaré, jabuti, cutia, paca, e pegando cipó e sorva.

Além dos fatores ecológicos e econômicos suprarreferidos, a perspectiva 
dos indígenas do Noroeste Amazônico sobre o território está explicitada em sua 
organização social, na cosmologia e nas narrativas míticas, muitas das quais já 
publicadas pelos próprios autores nativos.92 Selecionei aqui, como exemplo, a 
explicação do indígena Maximiliano Garcia Rodriguez, do povo Makuna do 
rio Piraparaná, na Colômbia, sobre o que chama de “Manejo do Mundo”:

92 A coleção de livros Narradores indígenas do Rio Negro, editada pelo ISA e pela FOIRN.
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Este lugar sagrado se manteve íntegro por longo tempo, 
proporcionando, através da mediação dos Pajés, muitas 
coisas boas para os povos, desde um clima e um ambien-
te saudável para as pessoas, fornecendo alimentos, peixes, 
frutas, permitindo assim que as pessoas aprendessem li-
ções importantes para cuidar do território. Este é um lu-
gar muito sagrado e que é usado de acordo com o nosso 
conhecimento tradicional para dar vida aos animais, para 
regenerar a oferta de alimentos que a população humana 
exige do território; segundo nosso entendimento, este sítio 
também é fundamental para recriar a nossa cultura, uma 
vez que é a fonte espiritual do poder que permite aos povos 
adquirirem o conhecimento para fazer suas danças, seus 
rituais; sim, é isso, porque este lugar faz parte do nosso 
Sistema de Manejo do Mundo; nossos xamãs invocam os 
“Bancos de Conhecimento” desses lugares para predeter-
minar a profissão ou ofício tradicional de todo o nosso 
povo, para que ele abençoe os futuros chefes de maloca, 
dançarinos, curadores de crianças, curadores de diferentes 
tipos de doenças. Estes lugares, estes circuitos de lugares e 
serras locais são a base do conhecimento das sociedades do 
Pira-Paraná e também de nossos irmãos Tukano, Tuyuka, e 
todos os que habitam a região do Uaupés.93

Em 1990, estive na comunidade Tukano de Tumbira, situada no rio Curi-
curiari. Segundo os conhecedores mais velhos da comunidade, este rio não era 
acessível aos Tukano nos tempos primordiais devido à existência de um sobre-
natural que devorava quem ousasse passar por ali vindo dos rios Papuri e Ti-
quié, situados mais a noroeste, para descer o rio ao encontro dos outros paren-
tes. Segundo o mito, esse “ser” vivia na Serra da Paxiúba, localizada na margem 
esquerda do Curicuriari e avistada hoje da comunidade, na sua margem direita:

Ele comia toda a gente e jogava os ossos na Serra dos Os-
sos, localizada nas proximidades de sua morada. Um dia, 
os antepassados resolveram atacá-lo, e subiram a Serra 
do Taquari, localizada na cabeceira do igarapé Capauari, 
afluente do Curicuriari, para observá-lo de longe. Em se-
guida se deslocaram à Serra da Flecha, situada ao lado da 

93 Cabalzar (2010, p. 32).
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Serra da Paxiúba, onde ele morava, para tocaiá-lo e depois 
atacá-lo. Após a sua morte, os antepassados cortaram este 
“gigante” [sobrenatural] em várias partes. Onde jogaram 
a cabeça é hoje uma pedra chamada Miracanga [“cabeça 
de gente” em nheengatu] localizada na serra do Capauari; 
onde caiu o fígado, hoje existem duas pedras com esta 
forma próximas a um lago situado a montante de Tumbi-
ra. O próprio lago foi formado pela depressão ocasionada 
pelo peso da cabeça do “gigante” quando caiu na terra.94

Vê-se nesse exemplo como o território do Noroeste Amazônico é iden-
tificado por diversos signos de uma complexa geografia mítica, associados 
a vários elementos da paisagem como rios, serras, lajedos de pedra, lagos, 
praias, dunas.

O território é marcado por uma toponímia em várias línguas indí-
genas, que resulta, na maioria das vezes, de referências míticas de várias 
origens étnicas, que eventualmente podem ser identificadoras das ocupações 
imemoriais de cada povo ou família linguística. Por exemplo, em uma entre-
vista que fiz com dois anciãos Baré no médio rio Negro, com o objetivo de 
identificar os nomes de ilhas, igarapés e outros pontos geográficos daquele 
trecho de rio, ficou revelado que vários topônimos ainda utilizados eram 
em língua Baré. O rio Cauaburis seria corruptela de Cauábore; o igarapé 
Abuará de Rabua; o igarapé Arixana de Uaríxi, assim como a ilha de Uá-
bada, onde eles viviam. É sabido que a toponímia é um dos indicadores 
da ocupação ancestral de um território, como também um indicador das 
mobilidades no seu interior. Os Daw, por exemplo, indicam em sua tradição 
oral que teriam se originado de um igarapé de nome “wit”, afluente do rio 
Japurá, de onde teriam migrado provavelmente no final do século XIX para 
o médio rio Negro, de forma paulatina.95

O território dos Tukano, Aruak e Maku está também estreitamente re-
lacionado com sua organização social. Por exemplo, no caso dos Tukano e 
dos Aruak, como a exogamia linguística determina o sistema de parentesco, 
ela faz com que os homens procurem suas esposas em grupos ou fratrias lin-
guisticamente distintos do seu. Disso resulta que um novo casal está sempre 
realizando viagens a outras comunidades para visitar pais, sogros ou irmãos 
e irmãs. Tais viagens são numerosas e frequentes em todo o território do 
Noroeste Amazônico e têm a função de aproximar parentes e afins, atualizar 

94 Meira (1991a, p. 54, 156-157).
95 Meira (1991a), Martins (1991).
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informações sociais, políticas, econômicas ou mesmo de ordem sobrenatural, 
com os pajés ou benzedores, reforçando a reciprocidade entre todos e esta-
belecendo uma complexa rede de relações que influenciam toda a vida social, 
econômica e política do território.

Os grupos locais Maku, como já vimos, embora raramente estabeleçam 
trocas matrimoniais com os Tukano ou Aruak, mantêm intensas relações com 
eles, baseadas sobretudo nas prestações de serviços nos roçados em troca de 
bens materiais, farinha, fumo etc. Eles também fornecem carne de caça salga-
da ou moqueada aos “índios do rio”. Em novembro de 1990, presenciei no 
rio Curicuriari, no sítio Inêbo, um grupo doméstico Daw realizando alguns 
serviços temporários no roçado de uma família Tukano. Isso é comum em 
todas as regiões onde os demais grupos locais Maku têm vizinhança com os 
Tukano e Aruak.

As cerimônias de troca, os dabucuris, e outros rituais também são im-
portantes na organização do território. Participei de uma dessas cerimônias de 
troca na comunidade de São Jorge, de população majoritariamente Tukano, 
no rio Curicuriari, em 1990. Ela serve de exemplo de como os rituais estabe-
lecem redes políticas, econômicas e sociais de intercâmbio, no caso aqui no 
trecho do rio Curicuriari e do médio rio Negro, onde várias comunidades e sí-
tios de composição multiétnica estabelecem alianças entre si. Essas cerimônias 
de dabucuri ocorrem em todo o Noroeste Amazônico, geralmente celebrando 
os ciclos naturais, influenciados pelas constelações, que marcam o início ou 
término das chuvas e de certas atividades econômicas relacionadas a elas.

No caso referido, tratava-se de um dabucuri de farinha de mandioca. 
Começou pela manhã, bem cedo, com a família que ofertava a farinha per-
correndo todas as demais residências da comunidade, chamando todos para 
a cerimônia, oferecendo o caxiri (bebida fermentada) feito de cana-de-açúcar, 
cuja provisão era farta. O ritual foi realizado no pavilhão comunitário, ou 
de reunião, onde se encontravam os convidados das comunidades de Mer-
cês, Curicuriari, Tancredo Neves, Jupati e sítios localizados no mesmo rio 
e no Negro, constituindo uma articulação dessas localidades. A cerimônia 
perdurou todo aquele dia, continuou à noite e foi até o dia seguinte, quando 
a maioria dos participantes se encontrava bastante alcoolizada pelo consumo 
do caxiri, mas também de cachaça. Os homens, usando uma coroa de penas, 
pintaram seus rostos com urucu para a dança do “carriço” (flauta de pã). Ali-
nhados, segurando a flauta com a mão direita, apoiavam o braço esquerdo no 
ombro do companheiro. Todos tocavam e dançavam com uma batida forte 
do pé direito no chão, gerando um som ritmado que marcava o andamento da 
melodia. A cada interrupção, o grupo sorvia grandes quantidades de caxiri.
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Quando as mulheres entravam na dança, formavam filas e círculos em 
volta da farinha de mandioca que seria ofertada aos convidados, depositada no 
centro do salão. A formalização da oferta foi feita pelo capitão da comunidade, 
de contorno solene, em discurso na língua tukano, evocando a relevância do 
acontecimento. O pajé da comunidade também realizava benzimentos interca-
lados às danças. Os convidados eram de variada origem étnica: Desana, Tuka-
no, Piratapuia, Arapaço e Baré. A narrativa política enfatizava a importância 
da união interétnica, da adesão das comunidades e grupos que mantinham 
relações de parentesco.96 Como vemos no exemplo desse dabucuri, as rela-
ções sociais, políticas e econômicas estão imbricadas no sistema de parentesco 
e associadas à hierarquia de fundo cosmológico que ordena o sistema social 
indígena. Esses fatores influenciam o grau de aproximação ou distanciamento 
entre os povos, seus sibs e fratrias, conectando o território pelas redes de pa-
rentesco e de trocas cerimoniais que lhe conferem uma unidade maior.

OITO MIL ANOS DE OCUPAÇÃO

A ocupação humana do Noroeste Amazônico é remota: as pesquisas 
arqueológicas nos informam que remonta há pelo menos 8.000 anos antes 
do presente; contudo, até agora não foi possível determinar se aqueles povos 
foram ou não os ancestrais diretos dos habitantes atuais da região.97 Por outro 
lado, embora não haja estudos conclusivos sobre suas origens e os movimentos 
migratórios pré-coloniais,98 sabe-se que os povos indígenas contemporâneos 
estão na região desde muito antes da chegada dos colonizadores europeus, o 
que ocorreu com mais intensidade por volta da metade do século XVII.99

Os testemunhos mais visíveis da antiguidade de ocupação são os petró-
glifos existentes em toda a bacia do rio Negro, os quais são reinterpretados 
pelas mitologias e cosmologias indígenas atuais.100 Um caso exemplar desses 
registros é o da Cachoeira de Iauaretê, local sagrado para os povos Tariana e 
Tukano em função de ela possuir elementos materiais, como marcas e gravu-
ras, que teriam sido feitas pelos demiurgos, em eventos narrados nos mitos de 
criação da humanidade. No caso dos Tukano, por exemplo, 

96 Meira (1991a).
97 Neves (2012a). Mesmo com os enormes avanços dos últimos 30 anos, há carência de pesquisas arqueológicas 
pontuais e aprofundadas no rio Negro, como também na Amazônia como um todo.
98 Costa, F. W. (2009), Neves (2006, 2012a), Nimuendaju ([1927] 2015), Valle (2012), Vidal (1987), Wright 
(2005), Zucchi (1987).
99 Cabalzar e Ricardo (2006), Meira (2006), Sweet (1974), Wright (1981).
100 Andrello (2012), Koch-Grünberg (2010), Valle (2012).
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o povoamento do rio Uaupés se deu com a viagem da 
cobra-canoa dos ancestrais, que, partindo do lago de lei-
te – identificado atualmente pelos índios como a Baía de 
Guanabara no Rio de Janeiro –, percorreu a costa brasi-
leira e subiu os rios Amazonas, Negro e Uaupés, trazendo 
em seu ventre os ancestrais da gente de transformação 
até a cachoeira de Ipanoré, localizada no médio curso do 
rio Uaupés. Foi aí que seus ancestrais teriam saído à terra 
através de um buraco existente em uma das lajes.101

Curt Nimuendaju formulou, em seu estudo de 1927, uma primeira “cro-
nologia” da ocupação dessa região baseado na ideia de “estratos de cultura”, 
inspirada em conceitos geológicos e evolucionistas apontados inicialmente por 
Koch-Grünberg, em 1905.102 Segundo o etnólogo, “distinguem-se claramente 
na região três camadas de civilização indígenas, correspondendo cada uma a 
princípio a determinadas famílias linguísticas e representando três fases da his-
tória desta região. No correr dos séculos de contato destas três deram-se, natu-
ralmente, numerosos fenômenos de aculturação, apagando em parte as linhas 
divisórias entre as diversas camadas”.103 O mais antigo “estrato” seria formado 
por diversos povos caçadores e coletores “de uma cultura extremamente rudi-
mentar”, hoje representados pelos Maku e pelos Uaiká (Yanomami). O segundo 
“estrato” seria datado do começo da era cristã, formado por populações de 
culturas “mais adiantadas”, os Aruak, vindos do norte, e os Tukano, proce-
dentes do oeste. A última camada corresponderia à chegada dos colonizadores 
europeus no final do século XVII e início do XVIII.

Nos anos 1950, o etnólogo Eduardo Galvão levantou algumas dúvidas 
sobre as hipóteses de Nimuendaju, sobretudo sobre as origens dos povos Aruak. 
Para Galvão, seria

necessária a evidência arqueológica, pois embora as pes-
quisas de Meggers e Evans (1957) tenham mostrado a 
falta de indícios de que o centro de expansão das cultu-
ras proto-históricas fosse as Guianas e que daí tivessem 
subido o Amazonas, a concentração de Aruak no baixo 

101 Iphan (2007, p. 71). A Cachoeira de Iauaretê foi reconhecida pelo Iphan como patrimônio cultural imaterial do 
Brasil em agosto de 2006, como o primeiro bem inscrito no Livro de Registro dos Lugares.
102 Koch-Grünberg (2005).
103 Nimuendaju ([1927] 2015, p. 68).



A persistência do aviamento86

rio Negro pode ser indicativa que essa onda migratória 
tivesse vindo pelo Amazonas e subido aquele rio.104

As questões levantadas por Galvão foram consideradas pelo arqueólo-
go Donald Lathrap,105 segundo o qual os proto-Aruak já estariam concentra-
dos nas regiões próximas à cidade de Manaus há cerca de 3.000 a.C. Segundo 
sua teoria, uma parte deles teria subido o rio Negro, numa rota migratória até 
o Orinoco. Também, os estudos da arqueóloga Alberta Zucchi,106 nos anos 
1980, apresentam novas hipóteses da colonização pré-colonial do Noroeste 
Amazônico, baseadas em dados arqueológicos, linguísticos e da tradição oral 
indígena. Suas conclusões supõem que, entre 3.000 e 1.000 a.C., os proto-
-Maipure (Aruak) viviam no médio Amazonas e daí teriam se dispersado em 
quatro grupos, dos quais três teriam migrado para o rio Negro: os proto-
-Kuripaco, os proto-Baré e os proto-Manau. A pesquisadora Silvia Vidal107 
seguiu a mesma opinião, apontando que as regiões do médio e baixo rio Ne-
gro seriam habitadas em épocas antigas principalmente pelos Baré, inclusive 
em seus tributários Aiuanã, Marié, Iá e Cauaburis.

O etnólogo Robin Wright, em seus escritos baseados na mitologia Ho-
hodene (subgrupo Baniwa), também questionou Nimuendaju quanto à an-
tiguidade da ocupação Aruak, considerando-a, seguindo Lathrap, Zucchi e 
Vidal, mais antiga. Suas hipóteses sobre as interpretações indígenas dos pe-
tróglifos sugerem uma ocupação muito anterior do rio Içana. Segundo esse 
autor, os Aruak teriam chegado ao rio Negro bem antes dos Tukano, vindos 
do sul, e, no caminho para o norte até o alto Orinoco e o rio Guaviare, te-
riam passado por processos importantes de mudança sociocultural. Pesquisas 
arqueológicas mais recentes parecem confirmar as hipóteses relativas a uma 
ocupação Aruak mais antiga no médio e baixo rio Negro.108

Silvia Vidal e Alberta Zucchi, por exemplo, definiram o sistema regional 
indígena encontrado pelos europeus no século XVII, com forte hegemonia 
Aruak, de “macrossistema político indígena”, com as seguintes características:

(1) a multietnicidade; (2) as hierarquias interétnicas e in-
teraldeias; (3) territórios claramente definidos, com zonas 
tampão, e aldeias de fronteira fortificadas com guerrei-
ros para a vigilância e defesa; (4) líderes supremos cuja 

104 Galvão (1979, p. 152).
105 Lathrap (1970).
106 Zucchi (1987).
107 Vidal (1987).
108 Neves (2012b).
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autoridade e poder se definiam por seu controle sobre 
o povo e pelo domínio político de um grupo ou setor 
sobre outras populações; (5) a especialização econômica 
e produção de excedentes para intercambio intra e inter-
macrossistemas; (6) a interdependência socioeconômica 
dos grupos ribeirinhos e interfluviais; e (7) uma etnici-
dade que transcendia fronteiras econômicas, políticas e 
linguísticas.109

Para essas autoras, especificamente no Noroeste Amazônico existia o 
macrossistema de Manoa, cujos limites seriam a margem esquerda do médio 
Amazonas, entre o Negro e o Japurá, ao sul, e o Cassiquiari e o alto Orinoco ao 
norte. Esse macrossistema seria composto de quatro federações: Manao; Yuma-
guaris; Epuremei ou Maduacaxes; e Macureguarai, todas sob o comando de um 
grande chefe chamado Manoa.

Baseado nas pesquisas arqueológicas e linguísticas mais atuais, e tam-
bém nas contribuições etnológicas das últimas décadas, algumas conclusões 
são apontadas pelo arqueólogo Eduardo Neves sobre a situação do Noroeste 
Amazônico pouco tempo antes da chegada dos europeus:

No início do século XV o Papuri e o médio Uaupés já 
eram ocupados por grupos da família linguística Tukano 
há centenas de anos, tempo suficiente para a ramificação 
do cubeo como uma língua muito diferente no âmbito da 
família Tukano. O médio Uaupés, no seu curso inferior, 
era ocupado pelos Wanano e no seu curso superior pelos 
Cubeo. Nessa época o Pira-Tapuia e o wanano não eram 
línguas distintas […]. O rio Papuri é a área de ocupação 
ancestral da maioria dos Tukano. No século XV, alguns 
desses grupos não eram linguisticamente diferenciados 
como o são hoje […]. Naquela época, os princípios da 
aliança matrimonial através de casamentos preferenciais 
com primos cruzados já estavam em prática […]. A abdu-
ção de mulheres devia ser também uma prática comum, 
constituindo uma causa importante de conflitos armados. 
A ocorrência periódica de conflitos armados, juntamente 
com a necessidade de defesa contra os ataques dos Ba-
niwa do Içana, levou à construção de aldeias protegidas 

109 Vidal e Zucchi (1999, p. 116).
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por trincheiras armadas com cercas de madeiras afiadas. 
Alguns desses povoados não foram ocupados por longos 
períodos, mas apenas por motivo de defesa em tempos de 
guerra. A região interiorana, entre os principais rios, já 
era ocupada pelos Maku […]. Essa era, no entanto, uma 
interação dinâmica, sendo que alguns grupos Maku se in-
corporavam entre os Tukano como sibs de baixa hierar-
quia. O baixo Uaupés e o baixo Tiquié eram etnicamente 
mais heterogêneos, uma vez que eram ocupados por gru-
pos Tukano e Arawak […]. A presença Arawak crescia 
no baixo Uaupés, em direção ao Negro, ao ponto de, ao 
longo do próprio Negro, não haver grupos Tukano […]. 
Nesta época, as outras partes da bacia do alto rio Negro 
– os rios Negro, Içana, Xié e Guainía – eram ocupadas 
por diferentes grupos Arawak há centenas de anos.110

Como vimos até aqui, as pesquisas arqueológicas feitas até hoje indicam 
que provavelmente desde o século I a.C. até os séculos XVI e XVII, o Noroes-
te Amazônico foi ocupado por populações indígenas expressivas e vinculadas 
historicamente aos povos contemporâneos. Antes da colonização europeia, 
os indígenas teriam constituído um sistema regional aberto e fluido (também 
chamado macrossistema regional) formado por vários povos de língua Tuka-
no, Aruak e Maku, que percorreriam longas distâncias no território através 
de caminhos abertos nas florestas e pelos rios. Também estariam interligados 
por uma rede de relações rituais, de parentesco, de guerras e também de tro-
cas comerciais, inclusive de longa distância. Foi esse sistema regional indígena 
que se confrontou com o projeto colonial europeu a partir do século XVII, 
por volta de 1640.111

110 Neves (2012a, p. 238-239).
111 Acuña ([1641] 1994), Carvajal ([1542] 2011), Fritz (2006), Neves (2006, 2012a), Porro (1995), Wright (2005).


