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Contato, Mudanças Socioeconômicas e a 
Bioantropologia dos Tupí-Mondé 

da Amazônia Brasileira1 

Ν a s últimas décadas a Amazônia tem experimentado drásticas mu
danças sociais, econômicas e ambientais. Particularmente a partir dos anos 
70, projetos de desenvolvimento estimularam a migração de grandes levas 
populacionais para a região, oriundas sobretudo do nordeste e do sul do 
Brasil. Essa migração veio associada a uma crescente pressão sobre os 
recursos locais. Além de implicações ambientais e sanitárias, os movimentos 
migratórios têm impactado sobre as populações nativas. Resultante deste 
quadro, os conflitos sobre a posse de terras tornaram-se mais freqüentes, 
contribuindo para o escalonamento dos níveis de violência envolvendo os 
diversos segmentos sociais da região. 

Para as populações indígenas amazônicas, o rápido e abrupto contato 
com a sociedade nacional, assim com suas repercussões socioeconômicas, 
estão amiúde associadas a processos disruptivos nas várias dimensões de sua 
organização social. Dentre as conseqüências imediatas do contato estão a 
redução demográfica por epidemias de doenças infecciosas, a alteração de 
indicadores demográficos (e.g., taxas de natalidade e de mortalidade) e o 
comprometimento das atividades de subsistência. Além dos altos custos 
sociais e biológicos decorrentes do contato, as populações indígenas precisam 
"aprender" a lidar com alterações a longo prazo que irremediavelmente 
surgem em vários setores de sua vida cotidiana. A estrutura demográfica, as 
condições de saúde e de nutrição, a base de subsistência e os padrões de 
mobilidade são muito modificados. Estas alterações ocorrem à medida que 
os grupos indígenas passam a interagir mais intensamente nos complexos 
sistemas socioeconômicos locais. 

Esse trabalho tem três objetivos. O primeiro é argumentar que, dado o 
acelerado ritmo de modificações em curso na Amazônia, a antropologia 
biológica precisa investigar de forma sistemática as inter-relações entre 
transformações socioeconômicas e a biologia humana das populações indí¬ 
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genas. O segundo objetivo é apresentar um estudo de caso em bioantro¬ 
pologia, enfocando os Tupi-Mondé da região Sudoeste da Amazônia 
brasileira. Através dele serão explorados alguns dos elos entre alterações 
ambientais e socioeconômicas e seus impactos sobre o processo saúde/ 
doença em comunidades indígenas. Argumenta-se que, para compreender 
as recentes tendências verificadas na biologia humana dos Tupí-Mondé, é 
preciso levar em consideração as relações históricas nas quais estas 
sociedades se inserem. O terceiro objetivo é ponderar que o poder explanató¬ 
rio da pesquisa bioantropológica na Amazônia será potencialmente 
amplificado à medida que forem sistematicamente considerados os aspectos 
econômicos e históricos locais e globais que influenciam a biologia humana 
das populações sob investigação. 

Pesquisas em biologia humana de populações indígenas amazônicas 

Desde a década de 60 tem sido realizado um grande esforço no sentido 
de melhor compreender os vários aspectos da biologia das populações 
indígenas amazônicas. As pesquisas vêm enfocando sobretudo a genética e 
a epidemiologia. Em grande parte embasados na perspectiva evolutiva 
neo-darwiniana, os estudos têm focalizado os fatores envolvidos na 
produção e na manutenção da variabilidade genética (Neel, 1970; Salzano & 
Callegari-Jacques, 1988). A priorização desta linha de investigação reflete 
interesse por processos de microdiferenciação genética sob determinadas 
condições demográficas — pequenos contingentes populacionais e padrão 
de fusão-fissão das aldeias — nas quais a espécie humana teria evoluído. 
Como apontado por uma das principais figuras desta Vertente de pesquisa: 

"... á tese que orienta o programa de pesquisa é que, partindo do 
pressuposto de que esses povos representam a melhor aproxima
ção disponível das condições nas quais a variabilidade [biológica] 
humana emergiu, um tipo sistemático de análise [...] pode 
propiciar uma melhor compreensão acerca dos problemas de 
evolução e de variabilidade da espécie humana" 
(Neel, 1970: 815) 

Assim, procurou-se estudar sociedades indígenas em relativo isolamen
to, optando-se por aquelas supostamente pouco afetadas por processos 
históricos externos. 



"Nós reconhecemos, obviamente, que os grupos [indígenas] sob 
investigação diferem de muitas maneiras do modo de vida [...] 
que persistiu durante a maior parte do processo evolutivo 
humano. Infelizmente, os grupos caçadores-coletores ainda 
existentes estão ou por demais modificados ou muito reduzidos 
em número [...]. Nós assumimos que os grupos [indígenas] sob 
estudo estão certamente mais próximos dos caçadores-coletores 
em sua estrutura reprodutiva do que do homem moderno. 
Assim, [os dados] permitem inferências cautelosas a respeito da 
estrutura de comportamento humano antes da agricultura 
complexa e em larga escala" (Neel, 1970: 815) 

Do ponto de vista da genética populacional, este programa de pesquisa 
não se voltou para a elucidação de padrões de adaptação per se, no sentido 
clássico de vantagens reprodutivas sob determinadas circunstâncias 
ambientais. Desde o início, a atenção voltou-se para o estudo da estrutura 
demográfica e para a aplicação de análises biométricas metodologicamente 
sofisticadas, visando a elucidar processos no plano microevolutivo. Como 
resultado, tornou-se evidente a influência de processos aleatórios (e.g., deriva 
genética, efeito do fundador e efeito de linhagem) na produção e na 
manutenção dos elevados níveis de variabilidade genética interpopulacional 
observados nas populações indígenas. 

A pesquisa epidemiológica é o segundo campo que recebeu atenção nos 
projetos em biologia humana (Salzano & Callegari-Jacques, 1988). Sig
nificativa parcela da literatura sobre o assunto aborda os seguintes pontos: 
(1) caracterização dos níveis de morbidade através de inquéritos biomédicos 
transversais; (2) estudos imunológicos e clínicos em populações virgin soil, 
ou seja, aquelas previamente não expostas a um determinado patógeno; (3) 
inter-relação entre tamanho populacional e potencial de persistência de 
patógenos específicos. 

É indubitável que as investigações em biologia das populações indígenas 
atingiram um notável grau de sofisticação teórico-metodológica. Com base 
em estudos de caso, os pesquisadores foram capazes de formular e 
aprimorar conceitos cuja aplicação extrapola o nível local (Neel, 1970; 
Salzano & Callegari-Jacques, 1988). Para tanto, o enfoque de grande parte da 
recente pesquisa em biologia humana foi em populações recém-contatadas. 



Os Tupí-Mondé e a ocupação ocidental do sudoeste amazônico 

Nesta seção são introduzidas informações históricas e etnográficas sobre 
os Tupí-Mondé, visando a situá-los no processo de transformação do 
sudoeste amazônico. 

Os Tupí-Mondé englobam sete grupos indígenas localizados nos Estados 
de Rondônia e Mato Grosso, em uma região que aqui será referida como 
Aripuanã, em alusão a um importante rio de mesmo nome que cruza este 
território. Os Tupí-Mondé falam línguas classificadas no tronco lingüístico 
Tupi, família Monde. Este trabalho refere-se especificamente a três grupos 
— os Gavião, Suruí e Zoró —, sociedades que estabeleceram contato com a 
sociedade brasileira em diferentes momentos do século XX. 

Como a maioria das populações indígenas amazônicas contemporâneas, 
os Tupí-Mondé têm suas aldeias situadas em áreas de floresta de terra firme. 
A subsistência baseia-se na horticultura complementada pela caça, pesca e 
coleta (Coimbra Jr., 1989; Santos, 1991). A região habitada pelos Tupí-Mondé 
apresenta ondulações suaves e é cortada por cursos d'água relativamente 
pouco caudalosos. Tradicionalmente, são sociedades igualitárias do ponto de 
vista socioeconômico. Estima-se que, antes do contato, as aldeias eram 
constituídas por não mais do que 100-200 indivíduos, que viviam em 
grandes malocas habitadas por famílias extensas. Nesta época, predominava 
um padrão de vida seminômade: as aldeias eram realocadas de tempos em 
tempos, o que contribuía para compensar a diminuição da produtividade 
das roças e a rarefação dos recursos de caça e produtos silvestres nas 
circunvizinhanças. 

Infelizmente a história dos Tupí-Mondé é pouco conhecida. Até onde se 
sabe, os primeiros viajantes europeus na Amazônia não atingiram a região 
por eles habitada. Mais recentemente, tem-se buscado compilar informações 
etno-históricas. Pesquisas arqueológicas sistemáticas na região do Aripuanã 
ainda estão por ser realizadas. Em seu conjunto, os dados disponíveis 
sugerem que os Tupí-Mondé, desde há muito, têm sido influenciados pelo 
processo de expansão de fronteira em direção ao sudoeste amazônico 
(Meireles, 1984; Brunelli, 1989; Coimbra Jr., 1989). 

A região do Aripuanã permaneceu relativamente isolada durante a 
maior parte do período colonial Embora os portugueses tenham atingido a 
porção sudoeste da Amazônia ainda no século XVIII, a ocupação restrin
giu-se preferencialmente às margens dos grandes rios, tais como o Madeira, 
Mamoré e Guaporé; portanto, relativamente distante dos territórios 
Tupí-Mondé. Estas primeiras expedições visavam a expansão e a con¬ 



solidação de territórios reclamados pela Coroa Portuguesa, a localização de 
depósitos de ouro e o estabelecimento de rotas comerciais. Foram aqueles 
grupos indígenas que viviam nas margens dos rios maiores que mais 
sofreram os impactos da expansão européia neste período (Davidson, 1970; 
Meireles, 1984; Coimbra Jr., 1989). 

O relativo isolamento dos Tupí-Mondé começou a ser rompido de forma 
sistemática na virada do século XIX Foi nesta época que, associada ao 
aumento de demanda da borracha no mercado internacional, a ocupação 
passou a ir além das margens dos rios maiores, atingindo também seus 
afluentes (Weinstein, 1983; Hemming, 1987). Nesse período, a Amazônia 
recebeu uma grande onda de migrantes que vieram trabalhar na indústria 
extrativista e a exploração dos seringais dominou a economia regional. O 
isolamento daquelas populações indígenas de terra firme, como os Tupí-
Mondé, passou a ser quebrado à medida que as frentes econômicas 
expandiam-se. Estima-se que mais de trinta grupos foram aniquilados à 
medida que a extração da borracha avançou em direção ao sudoeste 
amazônico (Ribeiro, 1956; Meireles, 1984). A perseguição, o assassinato e a 
escravização eram procedimentos rotineiros, tendo sido por meio deles que 
vários povos indígenas tornaram-se uma parte essencial da economia 
regional, com sua força de trabalho suportando a extração da borracha. 

As primeiras referências históricas aos Tupí-Mondé datam do início do 
século XX. Dois acontecimentos importantes marcaram este período: a 
construção de linhas telegráficas que cruzaram seus territórios e um 
reavivamento da indústria extrativista da borracha. Várias centenas de 
quilômetros de Rondônia e Mato Grosso foram cruzados por expedições que, 
entre 1907 e 1914, construíram uma linha de telégrafo ligando o Mato Grosso 
ao Amazonas. A construção dessas linhas atingiu áreas até então inexplora
das ou pouco conhecidas, expondo inúmeros grupos indígenas a doenças 
infecciosas. Quanto ao extrativismo da borracha, ele havia sido suplantado 
nas primeiras décadas deste século pelas grandes plantações estabelecidas 
na Malásia pelos ingleses. Com a Segunda Guerra Mundial, contudo, voltou 
a ganhar ímpeto na Amazônia (Weinstein, 1983). Foi durante este segundo 
"boom" que novas ondas de migrantes adentraram as matas de terra firme. 
O contato com os Gavião data deste período. 

A segunda metade do século XX foi marcada por uma aceleração 
notável no que diz respeito à penetração ocidental no sudoeste amazônico 
(Davis, 1978; Meireles, 1984; Coimbra Jr., 1989; Santos, 1991). A partir da 
década de 60 foram realizados esforços para "ocupar" e "integrar" definitiva
mente a região. O esforço de "desenvolvimento" resultou na abertura de 



rodovias e no estabelecimento de grandes projetos de mineração e coloniza
ção. Essas foram as condições necessárias para o início do maior movimento 
migratório jamais ocorrido na história da Amazônia/ que de forma definitiva 
alterou a paisagem ambiental e social de Rondônia e do norte de Mato 
Grosso. 

O crescimento populacional em Rondônia foi excepcional neste período: 
o número de habitantes aumentou de 37.173 em 1950 para 492.810 em 1980, 
ou seja, 1.288% em 30 anos (IBGE, 1981a). A maior parte deste crescimento 
ocorreu na década de 70, quando a população aumentou 333%. Esse intenso 
fluxo migratório modificou a natureza do contato que os grupos indígenas 
da região haviam estabelecido com os agentes da sociedade nacional Até 
então, quando ocorriam confrontos com seringueiros, sempre havia a 
possibilidade dos grupos indígenas recuarem para regiões ainda desocupa
das ou menos densamente habitadas, o que se tornou gradativamente mais 
difícil com a expansão das atividades de colonização. Foi neste período que 
várias populações Tupí-Mondé, incluindo os Suruí e os Zoró, foram forçadas 
a entrar em contato permanente com a sociedade brasileira, vindo, logo a 
seguir, a se inserir no sistema econômico regional. 

O processo de ocupação do sudoeste amazônico nas últimas décadas 
veio associado a sérios conflitos sobre a posse de terras. Em meados dos 
anos 70, cerca de 80% das famílias que chegavam à Rondônia não tinham 
títulos de posse dos lotes nos projetos de colonização (Mueller, 1980). O 
acelerado ritmo da migração, associado à ineficiência do setor público, levou 
à invasão de terras devolutas e, em muitos casos, de territórios indígenas, o 
que afetou diretamente os Gavião, Suruí e Zoró. 

Como apontado por Sawyer (1992), um dos efeitos do processo de 
"desenvolvimento" do sudoeste amazônico foi a migração de populações 
economicamente desfavorecidas, de diversas partes do Brasil, para Rondônia 
e Mato Grosso. Em parte devido às dificuldades de escoamento da produção 
agrícola e de acesso a serviços básicos de saúde e educação, não tardou para 
que muitas famílias de colonos vendessem seus lotes e se mudassem para 
as periferias dos núcleos urbanos recém-criados. Nestes, a infra-estrutura 
básica caracteriza-se pela precariedade, que se manifesta na deficiência de 
eletricidade, água encartada, rede de esgotos e outros serviços. Devido em 
parte a taxas extremamente elevadas de crescimento urbano, a situação da 
saúde pública é particularmente caótica, com a manutenção ou expansão de 
inúmeras doenças infecciosas e parasitárias sem que o sistema de saúde seja 
capaz de responder às crescentes demandas. O exemplo da malária é 
particularmente ilustrativo. Os dados do Ministério da Saúde indicam que. 



dos 168.639 esfregaços sangüíneos positivos para malária no Brasil em 1980, 
59.178 (35,1%) provinham de Rondônia (IBGE, 1981b: 163), onde vivia menos 
de 1% da população brasileira. 

Os impactos da expansão de fronteiras sobre os Tupí-Mondé 

As populações indígenas do sudoeste da Amazônia experimentaram um 
aumento nos níveis de mortalidade, devido à propagação de doenças 
infecciosas e parasitárias, muito antes do estabelecimento do contato 
permanente com a sociedade brasileira. Isso sugere que a penetração 
ocidental na região, que se manifestou não somente pela presença física dos 
"desbravadores" como também pela introdução de doenças até então 
desconhecidas, foi sentida pelas populações indígenas bem antes de sua 
inserção definitiva no sistema econômico regional. O etnógrafo Franz Caspar 
(1957), por exemplo, descreveu uma epidemia de sarampo entre os Tuparí, 
uma tribo vizinha aos Tupí-Mondé, que resultou em sua quase total 
aniquilação mesmo antes do estabelecimento de contato permanente. Claude 
Lévi-Strauss, que viajou pelo Mato Grosso e por Rondônia na década de 30, 
assim descreveu em seu "Tristes Tropiques" uma visita a um assentamento 
Tupi relativamente isolado na região do Aripuanã: 

"No todo havia seis mulheres, sete homens, um deles um 
adolescente, além de três meninas, que pareciam ter um, dois e 
três anos de idade. Sem dúvida, era um dos menores grupos que 
se poderia imaginar como sendo capaz de sobreviver [...] Dois 
de seus membros foram acometidos por paralisia dos membros 
inferiores: uma jovem mulher andava com dois gravetos fazendo 
às vezes de muleta e um homem, também jovem, arrastava-se 
pelo chão como um aleijado sem pernas [...] Eu imaginei se a 
poliomielite ou outro vírus os acometeu mesmo antes deles terem 
tido tempo de estabelecer contatos prolongados com a civiliza
ção" (Lévi-Strauss, 1955: 399). 

A mortalidade aumentou à medida em que os diferentes grupos Tupí-
Mondé estabeleceram contato permanente com a sociedade brasileira. Uma 
sucessão de epidemias de sarampo, tuberculose e gripe no final da década 
de 60 e início da década de 70 eliminou 75% dos Suruí (Coimbra Jr., 1989). 
Brunelli (1989) estimou que havia entre 1.000 e 1.500 Zoró distribuídos em 
vários aldeamentos no período imediatamente anterior ao contato. Em 1990 



a população Zoró era cinco vezes menor. Coimbra Jr. (1989) sugeriu que, em 
face do acentuado processo de depopulação, a atual composição dos Tupí-
Mondé é uma simplificação de uma configuração étnica mais complexa que 
existia na região do Aripuanã. 

As mudanças socioeconômicas posteriores ao contato resultaram em 
profundas alterações no sistema de subsistência Tupí-Mondé. Tradicional
mente vivendo em pequenos assentamentos, com o tempo passaram a viver 
em aldeias cada vez maiores, situadas próximas aos postos da FUNAI, 
processo que se associa a uma crescente pressão sobre os recursos naturais 
já não-passível de ser aliviado devido à redução da mobilidade. Atualmente, 
os Tupí-Mondé enfrentam o desafio de prover alimento e habitação a um 
contingente populacional em rápido processo de expansão. Os Suruí, por 
exemplo, aumentaram de 205 indivíduos em 1979 para 401 em 1988, ou seja, 
uma taxa de crescimento anual de cerca de 4,3 por 1.000 (Coimbra Jr., 1989). 
Mantido tal ritmo de crescimento, a população Suruí duplicará a cada 
dezesseis anos. 

Novos modos de produção tornaram-se parte da economia Tupí-Mondé 
logo após o contato. A tendência à rápida articulação com a economia 
regional tem suas raízes no processo de "pacificação". Logo no início dos 
primeiros contatos, às comunidades indígenas são oferecidos "presentes" 
para sinalizar a intenção das equipes de "pacificação". A medida que 
prosseguem os trabalhos de aproximação, a população indígena tende a 
abandonar seus assentamentos e a mudar-se para perto dos postos de 
atração, onde a distribuição de bens continua por algum tempo, juntamente 
com o fornecimento de gêneros alimentícios e remédios. Assim sendo, a 
dependência pelos produtos industrializados é fomentada desde o início dos 
contatos oficiais, o que se constitui em forte estímulo para a participação na 
economia regional posteriormente. Os Tupí-Mondé passaram, em menor ou 
maior escala, por este processo. No final da década de 80, os Gavião e Zoró 
tinham na extração da borracha sua principal forma de articulação com a 
economia regional. Outros, como os Suruí, já nesta época diversificavam 
suas atividades econômicas, incluindo o cultivo de café e a venda de 
madeira. 

As atividades econômicas voltadas para o mercado levaram os Tupí-
Mondé a reduzir ou mesmo abandonar suas práticas de subsistência 
tradicionais. O caso Suruí é bastante ilustrativo desta tendência. No final da 
década de 70 e início dos anos 80, a porção meridional da reserva Suruí foi 
invadida por colonos, que lá estabeleceram plantações de café. As áreas 
invadidas foram retomadas pelos índios em 1982-1983, quando foram 



também ocupados os cafezais. A expectativa geral era que o cultivo de café 
permitiria a independência econômica do grupo. Não foi o que ocorreu a 
médio prazo. Os cafezais demandam um grande investimento de tempo e 
energia: a colheita, secagem, ensacamento e transporte para os centros 
compradores são atividades que requerem um envolvimento contínuo. Como 
resultado, os Suruí ficaram com pouca disponibilidade de tempo para 
trabalhar em suas próprias roças tradicionais. Ainda que a venda da 
produção tenha gerado nos primeiros anos algum capital, a maior parte dos 
lucros foi canalizada para a compra de bens de consumo, com uma ênfase 
secundária na aquisição de alimentos e no atendimento de outras neces
sidades básicas antes supridas pela economia de subsistência. 

As reservas Tupí-Mondé são atualmente circundadas por projetos de 
colonização e/ou por grandes empreendimentos agrícolas. A ocupação da 
região Sudoeste da Amazônia tem sido acompanhada por intenso deflores¬ 
tamento, de forma que, nos dias atuais, em muitas regiões de Rondônia e 
Mato Grosso, as reservas indígenas são verdadeiras "ilhas" de floresta 
cercadas por extensas áreas desmatadas. A comercialização de madeira é 
uma importante atividade econômica nestes Estados, o que faz com que os 
empresários locais exerçam considerável pressão, visando a explorar o 
potencial madereiro ainda existente nas áreas indígenas. Obviamente, a 
permuta econômica desigual tem caracterizado as relações entre os indígenas 
e os empresários locais, com os primeiros recebendo pelos produtos 
extraídos em suas reservas valores bastante inferiores aos preços reais de 
mercado. 

As modificações nos padrões de habitação e na disposição das aldeias 
refletem a dinâmica das mudanças socioeconômicas nas sociedades 
Tupí-Mondé. A nuclearização da unidade domiciliar é visível em pratica
mente todas as comunidades. Ao invés das tradicionais casas comunais, 
habitadas por famílias extensas, nos dias atuais o arranjo de família nuclear 
é o mais comum. Em sua maioria, as famílias vivem em casebres de 
madeiras que lembram bastante o estilo rural local. Esse processo de 
nuclearização deve-se a diferentes motivos. Os Zoró, por exemplo, aban
donaram suas "malocas" ao serem convertidos ao cristianismo por mis
sionários protestantes logo após o contato. No caso dos Suruí, o cultivo de 
café e a exploração de madeira levaram à rápida capitalização de segmentos 
da comunidade, gerando um emergente padrão de diferenciação socioeco¬ 
nômica em uma sociedade anteriormente igualitária (Coimbra Jr., 1989; 
Santos, 1991). 



Saúde e nutrição dos Tupí-Mondé 

Essa seção visa contextualizar alguns aspectos do processo saúde/doen
ça dos Tupí-Mondé, situando-os na dinâmica de transformação socio-
econômica da região Sudoeste da Amazônia. Em primeiro lugar, será 
mostrado que as variações temporais nos níveis de ruptura biológica estão 
estreitamente relacionados ao processo de expansão de fronteira em direção 
aos seus territórios. Em segundo lugar, refletindo a condição periférica das 
sociedades indígenas no sistema socioeconomio regional e nacional, serão 
apresentados dados que demonstram que a saúde e nutrição dos Tupí-Mon
dé caracterizam-se pela precariedade. Em terceiro lugar, serão sumarizados 
os resultados de uma investigação epidemiológica que sugerem que a 
introdução de novas formas de produção econômica vieram acompanhadas 
pelo surgimento de entidades nosológicas específicas. Finalmente, será 
mostrado que a tendência para diferenciação socioeconômica evidente em 
alguns grupos Tupí-Mondé faz-se refletir na biologia humana, notadamente 
no que tange aos padrões de crescimento físico das crianças e morfologia 
corporal dos adultos. 

1. RUPTURA BIOLÓGICA Ε DEFEITOS DO ESMALTE DENTÁRIO 

Não há dúvidas que o contato com a sociedade nacional tem sido uma 
experiência social e biologicamente estressante para a maioria das popula
ções indígenas amazônicas. Do ponto de vista bioantropológico, uma grande 
dificuldade reside em avaliar tais impactos, uma vez que as pesquisas 
tendem a ser conduzidas posteriormente, não raro após um longo período 
de tempo, aos eventos que geraram as condições de estresse propriamente 
ditas. Na falta de dados sistemáticos, as análises freqüentemente baseiam-se 
em avaliações acerca de declínio populacional, que, por sua vez, raramente 
são realizadas a partir de observações diretas e quantitativas da população 
em apreço. Os Tupí-Mondé não são uma exceção a este quadro, no sentido 
em que dados primários que permitam dimensionar os impactos do contato 
são de difícil obtenção. Para o Aripuanã são também parcas outras classes 
de informação, incluindo dados arqueológicos e etno-históricos que 
potencialmente poderiam subsidiar interpretações processuais acerca da 
dinâmica do contato, no que tange à bioantropologia. 

A análise dos defeitos do esmalte dentário (DED) dos Tupí-Mondé 
mostrou-se uma excelente alternativa frente à escassez de informações acima 
referida (Santos, 1 9 9 1 ) . Trata-se de uma classe de dados que vem permitindo 
delinear uma perspectiva diacrônica das condições de saúde destes povos. 



Na literatura bioantropológica, os defeitos do esmalte têm sido apontados 
como indicadores de comprometimento fisiológico do indivíduo na fase de 
desenvolvimento dos dentes (Goodman & Rose, 1990). Isto tem por base as 
evidências de que os ameloblastos, isto é, as células formadoras da matriz 
do esmalte dentário no período intra-uterino e nos primeiros anos de vida 
da criança, são bastante sensíveis a desequilíbrios fisiológicos, nos quais se 
incluem as doenças infecciosas (Samat & Schour, 1941). Assim, episódios de 
estresse biológico podem afetar estas células, o que pode resultar no 
surgimento de defeitos do esmalte. No plano macroscópico, os defeitos 
podem assumir diferentes formas, apresentando-se na maior parte das vezes 
como trechos do esmalte menos espessos — são as chamadas linhas 
hipoplásicas do esmalte. Uma das características importantes dos DED é que 
há a possibilidade de situar temporalmente os eventos que levaram ao seu 
surgimento. Isto é possível porque a dentição permanente, e conseqüen
temente os defeitos a ela associados, tem um período de formação cronologi
camente delimitado2. 

Na Figura 1 são mostradas as freqüências de DED segundo a década, 
para os Gavião, Suruí e Zoró. Percebe-se que os valores diferem de acordo 
com a época considerada, sendo particularmente elevados em certos 
períodos: em 1930-50 para os Gavião e nos anos 70 para os Suruí e Zoró. A 
ocorrência de freqüências mais elevadas em certos períodos relaciona-se 
estreitamente a eventos específicos da história recente dos Tupí-Mondé: para 
os três grupos, os picos coincidem com o contato3. Como mencionado 
anteriormente, o período imediatamente após o contato foi marcado por 
epidemias de doenças infecciosas, que resultaram em drástica redução 
populacional e desorganização social. Dito de outra forma, o estresse 
fisiológico relacionado às epidemias e desnutrição que se seguiram ao 
contato pôde ser apreendido a partir da análise das freqüências e distri
buição dos DED (Santos, 1991). 

Os dados acerca da distribuição temporal dos DED acima apresentados 
permitem algumas reflexões que extrapolam este estudo de caso específico. 
Na literatura antropológica, desde longa data, discute-se a questão das 
condições de saúde das populações autóctones com contato "mínimo" ou 
ainda "isolados" das influências das sociedades ocidentais e os impactos das 
mudanças subseqüentes. Wirsing (1965), por exemplo, argumentou que 
grupos autóctones vivendo sob condições tradicionais estão bem adaptados, 
apresentando condições de saúde e de nutrição adequadas. Esse "bem-estar" 
resultaria de uma combinação de fatores, incluindo isolamento geográfico, 
estilo de vida nômade ou seminômade, estratégias de subsistência adequadas 



e diversidade da dieta. Em oposição a esse quadro, as alterações desenca
deadas pelo contato levaria a um comprometimento das práticas de subsis
tência tradicionais, resultando em condições de saúde e nutrição deficientes. 

No caso dos Tupí-Mondé, os dados sobre DED revelam que essa visão 
dicotomizada é, na melhor das hipóteses, uma simplificação da realidade. A 
perspectiva diacrônica possibilitada pela análise da distribuição temporal dos 
DED sugere que as freqüências antes e após o contato são semelhantes. 
Assim, as freqüências para os Suruí e Zoró nas décadas após o contato 
(década de 80) aproximam-se dos níveis pré-contato (1930-1960). Para os 
Gavião não foi possível obter dados acerca da distribuição de DED antes do 
contato, uma vez que o número de indivíduos idosos (> 60 anos) é muito 
pequeno. 

Como mencionado anteriormente, é improvável que, pelo menos desde 
a virada do século XX, as populações indígenas do sudoeste da Amazônia 
tenham permanecido em completo isolamento de influências externas. É 
sabido que doenças contagiosas de caráter epidêmico já atingiam grupos da 
região nesta época, possivelmente incluindo os Suruí e Zoró. Isto torna 
necessário reavaliar a dicotomia convencional de grupos "com" e "sem" 
contato, tão comum na literatura antropológica. A partir da análise dos DED 
apreende-se que a primeira metade do século XX foi uma época estressante 



para os Tupí-Mondé. Os elevados níveis de comprometimento fisiológico nas 
décadas que antecederam o contato podem estar associados, pelo menos em 
parte, ao aumento nas freqüências de interações diretas e indiretas entre 
índios e não-índios. Esses achados colocam em dúvida assertivas generali¬ 
zantes de que os Tupí-Mondé estavam vivendo em "equilíbrio" antes do 
contato. Como recentemente apontado por Swedlund & Armelagos (1990), 
tal contextualização histórica de dados bioantropologicos questiona 
frontalmente a noção simplista de grupos isolados que se tornam parte de 
estruturas socioeconômicas mais complexas sem a ocorrência de etapas 
intermediárias, como se o processo pudesse ser descrito por uma progressão 
unilinear e compartimentalizada de estágios (i.e., pré-contato, contato, pós-
contato). 

2. CONDIÇÕES DE SAÚDE Ε DE NUTRIÇÃO DOS TUPÍ-MONDÉ 

O presente perfil epidemiológico dos Tupí-Mondé é reflexo de 
inadequações estruturais na produção de alimentos, nas condições sanitárias 
das aldeias e no sistema de atenção à saúde. Inúmeras doenças infecciosas 
e parasitárias são endêmicas na região do Aripuanã. A lista é longa e inclui 
malária, leishmaniose, tuberculose, helmintoses, piodermites, escabiose, 
gastroenterites e doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras (Coimbra 
Jr. & Mello, 1981; Coimbra Jr. et al., 1985a, 1985b, 1993a, 1993b, 1994; 
Coimbra Jr., 1989; Santos, 1991; Santos et al., 1991). A desnutrição energética-
protéica e a anemia são também comumente observadas entre os Tupí-Mon
dé (Coimbra Jr. & Santos, 1991; Santos & Coimbra Jr., 1991). 

Os fatores determinantes deste quadro são complexos, mas parece que 
o afastamento dos Tupí-Mondé de seu sistema adaptatívo tradicional 
agravou a situação. Por causa de condições ecológicas intrínsecas, a 
combinação de caça-coleta-horticultura praticada pelos indígenas da 
Amazônia é um mecanismo passível de ser considerado "adaptatívo" apenas 
sob condições de moderada/alta mobilidade. Além de seu impacto sobre a 
disponibilidade de recursos naturais, a redução da mobilidade vem 
associada a uma maior poluição ambiental, o que pode ser verificado em 
todas as aldeias Tupí-Mondé. Do ponto de vista sanitário, o que ocorre é 
uma crescente contaminação do ambiente por formas infectantes de parasitas 
intestinais e enterobactérias, devido ao acúmulo progressivo de dejetos em 
torno das aldeias. Tais condições favorecem a transmissão de doenças 
veiculadas pela água, como as gastroenterites (Coimbra Jr. & Mello, 1981; 
Coimbra Jr. et al., 1985b; Santos et al., 1991). 



Além de condições sanitárias inadequadas, os Tupí-Mondé não dispõem 
de um serviço de saúde que atenda às suas necessidades básicas. Por exem
plo, a vacinação raramente está em dia e o tratamento prolongado de 
algumas doenças, como a tuberculose e a leishmaniose, não é fornecido de 
maneira apropriada. Por causa de problemas de confrontação étnica e de 
falta de infra-estrutura apropriada, observa-se uma elevada rotatividade dos 
profissionais de saúde trabalhando nas aldeias (Coimbra Jr., 1989; Santos, 
1991). 

Tais inadequações estruturais podem ser encaradas como parte de um 
processo mais amplo que força as populações indígenas a uma interação 
permanente com um sistema político-econômico maior e dominante, mas 
que não as prove com os meios adequados para lidar com as novas 
condições. Como resultado, observa-se, no plano tribal, a reprodução das 
condições sanitárias que caracterizam os segmentos menos favorecidos da 
sociedade nacional (Coimbra Jr., 1989; Santos, 1991). A epidemiologia da 
desnutrição energético-protéica (DEP) e da anemia são bastante ilustrativas 
neste sentido (Figura 2). Inquéritos antropométricos conduzidos em 1990 e 
1991 revelaram taxas de DEP de 38%, 58% e 64% para as crianças Gavião, 
Suruí e Zoró menores de 11 anos, respectivamente, totalizando 55% para os 
três grupos (Santos, 1991; Santos & Coimbra Jr., 1991). As prevalências de 
anemia são também elevadas entre as crianças Tupí-Mondé, geralmente 
superiores a 50% (Santos, 1991). Um inquérito epidemiológico de âmbito 
nacional realizado em 1989 apontou para uma prevalência de DEP em 



crianças brasileiras (0-5 anos de idade) da ordem de 15%, atingindo 28% nas 
regiões mais pobres do país (Monteiro et al., 1993). Ou seja, as taxas de 
desnutrição crônica das crianças Tupí-Mondé são pelo menos duas vezes 
superiores àquelas de segmentos reconhecidamente carentes da sociedade 
brasileira4. 

3. INSERÇÃO NA ECONOMIA REGIONAL Ε SURGIMENTO DE NOVAS DOENÇAS 

As pesquisas epidemiológicas realizadas entre os Tupí-Mondé têm 
permitido evidenciar que o processo de inserção das populações indígenas 
na economia regional pode estar associado ao surgimento de doenças até 
então desconhecidas ou de baixa prevalência na região. Este é o caso, por 
exemplo, da paracoccidioidomicose. 

A paracoccidioidomicose é considerada a principal micose sistêmica da 
América Latina, sendo causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis, um 
microrganismo encontrado no solo. Ao infectar o ser humano, o P. brasiliensis 
provoca um processo pulmonar primário, a partir de onde pode vir a 
propagar-se para outros órgãos. Trata-se de uma doença que pode levar à 
morte, caso não adequadamente tratada. 

Entre 1983 e 1990, cerca de quinze casos de paracoccidioidomicose 
foram descritos entre os Suruí, o que motivou a realização de uma 
investigação mais aprofundada (Coimbra Jr. et al., 1994; Valle et al., 1991). 
Um inquérito realizado em 1990 gerou resultados que sugerem que a 
ocorrência desta micose está associada a alterações nas práticas de subsistên
cia e na adoção do cultivo de café, em especial. Inúmeras evidências apoiam 
esta associação: (1) o aparecimento dos primeiros casos da micose coincidi
ram com a transição para o cultivo de café, no início da década de 80; (2) 
casos da doença não foram relatados para os Gavião e Zoró, grupos que não 
se envolveram com este tipo de cultivo; e (3) estudos realizados em outras 
regiões da América Latina indicam que a paracoccidioidomicose está 
associada a atividades agrícolas (Coimbra Jr. et al., 1994). 

A Figura 3 mostra as freqüências de sensibilidade à paracoccidioidina 
entre os Gavião, Suruí e Zoró (Coimbra Jr. et aL, 1994). Trata-se de um prova 
imunológica que permite averiguar se o indivíduo já teve contato com o 
fungo. Os resultados indicam que as taxas de positividade dos Suruí são 
significativamente mais elevadas que as dos demais grupos Tupí-Mondé. No 
todo, quase metade da amostra Suruí já havia sido anteriormente exposta ao 
P. brasiliensis (44%), em comparação com 15% dos Zoró e 6% dos Gavião. 



Ainda não são completamente compreendidos os mecanismos que têm 
levado os Suruí a uma maior exposição ao fungo, em comparação com seus 
vizinhos Gavião e Zoró. Uma possibilidade é que o maior contato com o 
solo requerido pela prática do cultivo de café desempenhe um papel 
importante na transmissão da micose. A agricultura de corte-e-queima, 
tradicionalmente empregada pelos Tupí-Mondé, envolve um contato mínimo 
com o solo. Num primeiro momento, o terreno é preparado através de 
queimadas e as técnicas de cultivo empregadas a seguir não envolvem a 
capina. Já o cultivo do café requer um contato mais estreito com o solo. Em 
face da rapidez do processo de sucessão secundária da vegetação na região, 
verifica-se um rápido e constante crescimento de ervas daninhas, que 
precisam ser removidas de modo a aumentar a produtividade dos cafezais. 
No constante trabalho de limpeza dos cafezais, os Suruí, ao invés de 
enxadas, utilizam terçados, o que promove um contato ainda mais estreito 
com o solo. 

A hipótese aventada por Coimbra Jr. et al. (1994) é que a exposição dos 
Suruí a partículas de solo contaminadas pelo P. brasiliensis, processo 
amplificado pelo cultivo de café, seja o elo epidemiológico para explicar as 
maiores taxas de infecção e doença. Em outras palavras, a epidemiologia da 
paracoccidioidomicose no Aripuanã parece se relacionar ao contínuo 
processo de mudanças ambientais e socioeconômicas que estão ocorrendo 
em termos regionais. 



4. DIFERENCIAÇÃO SOCIOECONÔMICA Ε MORPOLOGIA CORPORAL 

Como já mencionado, o cultivo de café e a venda de madeira injetaram, 
em pouco tempo, grandes somas de capital nas aldeias Suruí. Como 
analisado por Coimbra Jr. (1989), este capital ficou concentrado nas mãos de 
uns poucos lideres e seus parentes mais próximos, gerando um processo de 
ruptura na sociedade Suruí, tradicionalmente igualitária do ponto de vista 
socioeconômico. A diferenciação levou ao surgimento de índios "pobres" e 
"ricos", tendo afetado profundamente a vida social, a organização espacial 
das aldeias e a composição dos domicílios. Em uma situação de escassez 
generalizada, as famílias em "melhor" situação econômica e aquelas com 
laços de parentesco próximos com as principais lideranças tiveram seu poder 
de compra aumentado, o que possibilitou o acesso a serviços médicos 
privados nas cidades próximas das aldeias e a uma maior capacidade de 
compra de produtos e alimentos industrializados. Inquéritos antropométricos 
realizados em 1987 e 1988 revelaram que as crianças das famílias Suruí que 
tinham maior controle sobre os meios de produção apresentavam níveis de 
comprometimento do crescimento físico menos acentuados que as demais 
(Coimbra Jr., 1989). Ou seja, o processo de diferenciação influenciou o estado 
nutricional dos segmentos mais jovens da sociedade Suruí. 

O processo de diferenciação socioeconômica também associa-se a 
alterações na morfologia corporal da parcela adulta. Para caracterizar 
quantitativamente este processo, foi criado um índice de status socio
econômico (SSE) que incluiu, entre outras variáveis, o tipo de moradia, a 
presença de utensílios domésticos industrializados no domicílio, o acesso à 
assistência médica privada e o tipo de dieta (se menos ou mais tradicional) 
(Santos & Coimbra Jr., 1993). O "típico" adulto Suruí de alto SSE vive em 
casa de alvenaria, consome basicamente alimentos industrializados e, em 
alguns casos, possui gado. Além disso, os adultos Suruí de melhor condição 
socioeconômica tendem a ser mais sedentários, uma vez que já não estão 
envolvidos diretamente nas atividades de subsistência, contratando mão-de-
obra quando necessário. 

A Figura 4 compara dados antropométricos da população adulta Suruí, 
subdividida segundo quartis de SSE. Os indivíduos que compõem o 
primeiro quartil são de SSE mais baixo (Quartil 1); já aqueles que desfrutam 
de maior controle sobre os meios de produção situam-se no último quartil 
(Quartil 4). Os dados apresentados dizem respeito às mulheres. Constata-se 
que aquelas de SSE mais elevado tendem a apresentar uma maior ponderosi¬ 



dade e adiposidade que as demais, que se manifesta particularmente no 
somatório das pregas cutâneas5. Os dados de estatura, por sua vez, não 
apontam para diferenças marcantes. Para os homens, observa-se um padrão 
semelhante ao acima descrito para as mulheres (Santos & Coimbra Jr., 1993). 

Os dados antropométricos dos adultos Suruí apontam para uma estreita 
associação entre diferenciação morfológica e diferenciação socioeconômica. 
Isto se torna evidente pelos valores mais elevados de reservas de tecido 
adiposo subcutâneo nos indivíduos de SSE mais elevado. Há indicações 
também de que o processo de diferenciação morfológica é recente, uma vez 



que não chegou a afetar ainda as médias de estatura que, em última análise, 
refletem o crescimento físico do indivíduo a longo prazo. A maior adiposida
de do segmento adulto da sociedade Suruí de maior SSE possivelmente 
decorre de mudanças nos padrões de dieta e atividade física advindas do 
processo de diferenciação socioeconômica. 

CONCLUSÃO 

Esse trabalho delineou de forma sucinta a história dos Tupí-Mondé, 
enfatizando as interseções entre processos político-econômicos em nível local 
e global. Argumentou-se que a história dos povos indígenas de Rondônia e 
Mato Grosso está inequivocadamente associada à dinâmica de expansão das 
fronteiras econômicas e demográficas brasileiras ao longo dos últimos dois 
séculos em direção ao sudoeste amazônico. 

Em um ensaio recente, com o provocativo título "Farewell to adap¬ 
tationism: unnatural selection and the politics of biology", o antropólogo norte-
americano Merrill Singer argumentou que "...α própria forma física da natureza, 
inclusive [...] a biologia humana, [...] foi profundamente influenciada por uma longa 
história de atividades humanas e de estruturas sociais hierárquicas, ou seja, pela 
mutável economia política da sociedade humana" (Singer, 1992: 2) 6 . Este trabalho 
compartilha desta perspectiva, qual seja, que se faz necessário levar em 
consideração o impacto de processos históricos e socioeconômicos na 
interpretação da biologia humana das populações indígenas amazônicas. Foi 
a partir deste ponto de vista que foi conduzida a interpretação dos dados 
bioantropológicos dos Tupí-Mondé. Desta forma: (a) as análises dos defeitos 
do esmalte dentário indicam que estes povos sofreram biologicamente com 
a expansão ocidental em direção aos seus territórios; (b) que as condições de 
saúde e de nutrição dos Tupí-Mondé refletem sua marginalidade no contexto 
socioeconômico regional; (c) que a articulação dos Tupí-Mondé com a 
economia regional envolveu a adoção de novos padrões de exploração 
ambiental que aumentaram as chances de exposição a patógenos; (d) que o 
afluxo de capital levou a um processo de estratificação socioeconômica e 
nutricional em sociedades previamente igualitárias. Esses exemplos mostram 
que os impactos da expansão de fronteiras transcendem limites temporais, 
visto que os Tupí-Mondé sofreram influências em sua dinâmica social e em 
sua biologia, antes, durante e após o contato oficial com a sociedade 
nacional. 

Como já enfatizado neste trabalho, as pesquisas sobre a biologia humana 
das populações indígenas da Amazônia, realizadas ao longo das últimas 



décadas, foram extremamente produtivas e relevantes para o campo da 
antropologia biológica como um todo. Os modelos elaborados e aprimorados 
a partir de investigações específicas, como aquelas realizadas entre os 
Xavánte, Kayapó e Yanomámi, têm implicações teóricas que em muito 
extrapolam o nível regional. Foi também apontado que um aspecto 
importante dessa linha de pesquisa foi seu interesse primário, embora não 
exclusivo, por grupos indígenas semi-isolados ou recém-contatados. 

Atualmente, faz-se necessário expandir o foco tradicional de pesquisa 
em biologia humana na Amazônia, de modo a propiciar o desenvolvimento 
de esquemas analíticos relevantes para compreender os processos de 
mudança. Ao contrário de antropólogos sociais e de arqueólogos (Becke¬ 
rman, 1979; Posey, 1987; Conklin, 1989; Roosevelt, 1989), os bioantropólogos 
ainda precisam reconhecer de forma plena os impactos da ocupação 
ocidental sobre a biologia das populações indígenas7. Voltando a atenção 
para fatores micro e macroestruturais locais e globais, os bioantropólogos 
estarão em melhor posição para descobrir e, possivelmente, incorporar em 
seus modelos, aspectos sociais, econômicos e históricos que moldam a 
diversidade biológica das populações indígenas da Amazônia. 

NOTAS 

1. Versão revista do trabalho "Frontier expansion and its impacts upon the human biology of the Tupí-Mondé peoples 
of the Brazilian Amazonia" apresentado no simpósio "Political Economic Perspectives in Biological Anthropology: 
Building a Biocultural Synthesis", promovido pela Wenner-Gren Foundation em Cabo San Lucas, México, em 
novembro de 1992. 

2. A questão da especificidade temporal dos D ED toma-se mais clara com um exemplo concreto. A mine
ralização do esmalte da denüção permanente acontece desde o nascimento até aproximadamente os sete anos 
de idade do indivíduo, intervalo este variando de acordo com o dente considerado. Assim, um indivíduo com 
50 anos de idade em 1990 (i.e., nascido em 1940) teve o esmalte de seus dentes permanentes formados, 
aproximadamente, entre 1940 e 1947. No caso específico dos grupos Tupí-Mondé, o compute das freqüências 
de DED em indivíduos de diferentes faixas etárias permitiu construir curvas mostrando a variação nas 
freqüências de defeitos segundo a década. 

3. Os Suruí constituem uma exceção a este padrão, uma vez que foram contatados no final da década de 60 
(em 1969) e as maiores freqüências de DED ocorrem nos anos 70. Uma possível explicação para tal é que as 
epidemias que acometeram o grupo, levando à drástica redução populacional, aconteceram nos primeiros anos 
da década de 70. 
4. Os níveis de desnutrição energética-protéica crônica foram avaliados através de parâmetros antropométri
cos, mais especificamente a estatura para idade. Santos (1993) discute os possíveis problemas associados à 
utilização dos pontos de corte e curvas de referência recomendados pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) na estimativa dos níveis de DEP para as populações indígenas. 
5. O IMC é definido como a razão do peso (em quilogramas) pela estatura (em metros) ao quadrado 
(IMC-P/E 2 ) . A espessura das pregas cutâneas diz respeito ao somatório das pregas subscapular, bicipital e 
abdominal. 
6. Para maiores informações sobre esta vertente teórica consultar Leatherman et aL (1993). 
7. Tal reconhecimento pode parecer evidente quando se trata das repercussões sanitárias e nutricionais do 
contato e da aculturação, como fizemos neste ensaia Todavia, as ligações nem sempre são tão claras em outros 



campos de interesse para os bioantropólogos, como a genética de populações, por exemplo. Publicações 
recentes sobre as causas subjacentes de diversidade genética em alguns grupos lingüísticos da América do Sul 
tocam este aspecto. Callegari-Jacques & Salzano (1989) sugeriram que as maiores distâncias genéticas 
intertribais observadas nos grupos Tupi em comparação aos Karíb poderia ser explicada pelo menor tamanho 
populacional e maior mobilidade dos primeiras (cf. também Salzano & Callegari-Jacques, 1991). Estes fatores 
atuariam de forma a aumentar a flutuação casual das freqüências génicas entre gerações e dando origem a 
novas populações que não se constituem em uma amostra representativa, do ponto de vista genético, da 
população original. Aguiar (1991) propôs um modelo alternativo onde dados etno-historicos assumem uma 
maior proeminência. Para este autor, a redução populacional devido a epidemias, ao isolamento e às relações 
intertribais — fatores estes associados à expansão ocidental na Amazônia — tem uma importante influência 
nos diferenciais de distâncias genéticas intertribais no caso dos Tupi e Karíb. Como conclusão, Aguiar afirma 
que "... a influência de recentes fatores etno-históricos sobre o processo de microevolução das populações indígenas da 
América do Sul ainda não foi adequadamente avaliada (1991: 743) [...] geneticistas e bioantropólogos devem pesquisar 
mais profundamente as características socioculturais [...] caso desejem compreender os mecanismos que influenciaram 
a evolução biológica dos povos indígenas" (1991: 759). 
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