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1. Introdução:

o
do rio

"Etnoarqueológico

de Lrmh.i.Ld

de Renate

(universidade

Católica

de pós~graduação

de campo com duraçao

ca s e etnoarqueológi'cas

\

total

de 120 dias.

se' desenvolverar::

sua maioria,

cio rio

Orientais,

proces~o

correl~tos,
h.í

existem

histórico

territoriais

a natureza

materi~l,

d ocumerrtaç

lacunas

na exploração

curso

do ?io

Ver-

. .As pes~i).i

entre

Neste

os 50-

r-e cpe i to.

de
, .

e os aspectos

de relações

concomit

sobre

no que diz

as apropriações

de recursos

aldeias

ao etnográfica

consideráveis

das redes

s~ci<:.ü e ideacional

cultura

.

a rqu eo Lc g i cp,,::.:;

.pela

da formação tribal,

eraz-qu.i.z.aç áo entre

't erna

Indi,

téorico-rnetodológica:
Ape·3(''..l~
da vasta

. roro

As pesquisa::::;

sãà Lourenço e dos seus tributários

a end o financiadas

sas de C&~POestão

2. Orientação

,

no medio e alto

2-

até

nas Reservas

forar.:. executadas
alfuente

e

realizad~s

e Córrego Grande e as prospecções

rne Lho,

cor.

de GOic3.S)alé~:: d e di v er-e os

genas de TaiarimaDa
TI}:'

da B3.ciél

ele 32,0 I'aulo

e GTaduaç~o. For~
~

agora 4- etapas
etnográfi

B. Viertler

':.'tist ( Universidade

e~ nível

e Arqueológico

em execução desde 192'3 e conta

são Lourenç o, MT." está

a colaboração

lunos

projeto

2,0

espaç02

,..

-

soclo-poll~~cos

interco~ü~it2.rias,

a

an t es , 8.S crist2.1iz2.çõe:::; tio s i c

e dos padrões

~

,

de C03porté'..:"~.ento
em rcl.'l'~ a o c.

outros.
,

sentido

a pescuisa
etno2.r~ueoloGica entre c- ."roro
destinada
a fieraT modelos etnográfic'os
de utilidade
par a <.;.
.
,
qu oLogá e.. Os rnod eLos o b t i dos dentro de um contexto etnografico

e

é

e e tr.orri et.ó r-i co, cor: ênfase
SUé\

Das

ô

i.vcr sac apropriações

r-eLaç áo com 2. cul tur2. r-a t er-La L, estão

IiJul2.ç2.0de hipóteses

operaciO:!12.is, que por
,

A

de; e s paç os c

s endo e;:;:r;regaclosI~:::'.rc.
SU2.

vez,

pCSS8.::".

L~.

for

serte--:.1v~=.-

,

das a 'p['~rtir das rrop:::-i8.s ev'i den ci c s :::.rqueolo~icas

(cp..L-.B~.;n70I~~,
1~60:~
1 ~ , 1970)
de~tp
.!
~
~
'-<.
_ - ~ e b" , T'
rln~a-:1
,li.

de f'o rraa

illüc.i._e:l-

geral, carece de uma perspectiva temporal maior e que, salvo raras
exceções,

já trata de situações em que a cultura ind{gena foi di-

reta ou indiretamente afetada pela situação do contato (cf. Trigger
(1978).
A preocupação básica, portanto, está centrada

,I

nas

!

questões que envolvem os processos culturais atuantes na transição
de grupos caçadores-coletores para DEla prática agr1cola e a formação
do sistema dual e clânico Bororo etnograficamente documentado.

Esta

abordagem que ,'seencontra no limiar entre a etnologia, etnohistória
e arqueologia exige uma equipe interdisciplinar, como também investigações prolongadas de campo, inclusiveprospecções

arqueológicas

intensivas em áreas de'amostragens dentro de todo o território tradicional dos Bor-oz-oOrientais que se estende aproximadamente de 150
,a'190 latitude sul e ~e 520 a 570 de longitude-ueste.
\

, 3. Primeiros dados etnohistóri cos e et.noa.rque oLóg.i cos:
A primeira referência bibliográfica sobre os Bororo
recua ao final do século XVII,

época' em que estes 1ndios serviram

de guias 'da bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva (Caldas, 1887:46).
As fontes mais antigas~ porém, não permitem avaliar até que ponto e~
tamos diante de um Bororo com as caracter{sticas culturais etnografi
,camerrtedocumentadas para

cs

séculos XIX e xx: (cf. entre outro's: Stei

nen (1894); Koslowski (1895); Friô e Radin (1906); Colbacchini e Al~
bisetti,(1942); Albisetti e Venturelli (1962 e,1967); Lévi-Strauss
(1944, 1973); Crocker (1967); Lev ak (1971); Viertler (1976 e 1982).
Os dados de Koslowski ~1895) para os Bororo Ocidentias, 'que segundo Albisetti e Venturelli (1962:217-8), se separaram
dos Bororo Orientais na primeira met~de do século XVIII, sugerem Que'
o sistema cultural Bororo

já era semelhante ao daquele etnografica-

mente conhecido. Nestes termos o processo da consolidação final

do

sistema dual e clânico, 'como é preconizada pela mitologia, os can-

-

tos e as informaçoes orais

,...,..,

nao formaist

"

devera recuar pelo menos a

segunda metade do seéulo XVII. Até que ponto as pressões demo[7áficas - ocorridas ~partir da pene t.raç ào do colonizador ao 10n80 do rio
Pa.r-agua
í., desde o século XVI (cf. entre outros Schmidel (s.d) e Cabeça de Vaca (1891) - teriam sido um dos fatores envolvidos neste pro-:cesso, exige pesquisas arqueológicas, principalmente na área do bai-

xo são Lourenço e o curso médio do rio
próximas etpas

de campo. Requer igualmente

vo das fontes
as relações

etnohistóricas
extratribi~s .,JI

principalmente
compiladas,

sobre

outros,

Bororo, . a partiir

'. (notas

para

levantamente

as

exausti-

osIJi.a:c~o e micro deslocamentos

no Chaco Paraguaio

entre

'.liTI.

previstas

e

dos grupos indígerLas v.i zi.nhos , situados
e Boli v i ano ; estas

parcialmente

(1978) e Schindler

:por Susnik

Umlevantamento
deias

Paragu8.i,

sistemático

(1983).

dos nomes das'antiGas

das informa.ções dos Bororo Cirilo

de campo, 1983 e 1984),

al-

e Filipe

tomando por "bas e a t.cpon.irri a e os rr.a-

"

pas traçados
da posição
tribui

por eles,

perm;tiu

geográfica

daquelas

a elaboração

de

2.S

aldeias,

UJ:l

prileiro

esboço

qua i s o. tradição

oral

uma nr-í
vacj dad e cLarri.ca, Embora o s i t:,......
gnLf i cado desta
.,....

a-

,~riv8.ci-

.,1...

!

e e:·;:igir a-i nda una'i or-es especificações,

dad

cker '(1969:50-1) e Vie~tler
tência

de proto-clãs

(1986), parece~reforçar

iniciais,

com territórios

qua i.s existiriam

ora relações

rir

desdobramento

UL~

crescente

as in~erpret2.Ções

hostis
de

próprios,

princípio

V~

estes

renças

por ex~mplo: Alpisetti

(cf.

a idéia

da exis-

~as entre

ou .arni.sto sa.s, o que parece

ccnf'ed eraç áo de todos
culturais

de Cro-

grupos locais,

dual

os

suge-

que dese~boca

incl:'J.::;:Lve,
COIE certas
e Venturelli,

na

dife-

1967: 383-

399) .
As aldeias
ma.í s tarde

formariam.

-

Aróro'e e Apiborege:
~

dos supostos

metade dos Tugarege,

se si

confluência

na região

......"

da e egu.í.n'te for-

t-U2JIl

com o rio

Par-agua.í ;

do médio Taqu2"ri; .

nas cabeceiras

c
. mais -'-caru'..c-

.

1.

As aldeias

orria.r-a' arr

2.

do AraGl1aia;

ma.i s antigas

dos supostos

Bokod o r'L :

.

í

nas c2.beceiras

As aldeias

Cu'íabá

do são Lourenço e o rio

Itiquira;
do rio

Eceráe Boro Ecere.e: na confluência

indica

ci.dad e de C2I:..pO Gro.nde;

da a tu aL cidade de Cu abá ;

J3aadojeba Cebegi'.'iu: entre' o curso inferior

Bako r o Ecerae:

Que

'.L

-'

no noroeste

,

proto-clõ.s

-'- d
'
.,.,'
c1'
meL-ae
QOS
J'J:cerae se s i.'tu
L- '-él.l'
a se@;.J.nve f'o rrr.a :

nas proxi ..rí.d.ad es da atual

clãs

que

r

'Pa.i o-ve :

o

proto-clã.s,

na regia.o do baixo são Lour enç o e nas pro:-;:imidades
da

.

Bais antigas

uma certa

subsequentes

Verr:elho

do rio

das Garç a s cor: o AraGu.o.ia.

de cada

cO!r..pre8sãoe conflu8ncia

e 'l'ad ar-Lmana . (cf.

~:ri.iste Viertler,

UJTl,

dos IloSS{veis

par a a reQ.8.o dos

1984).

protor-í oc

Para que tal
te,entre

alin~ça

crescen-

crupos locais

dente,

diversos,
possa ser testada de forma indepen
,
,...
.
' .
,
das proprias
evidenclas a'rqueol.og'i.ca e , ha ne ce aaí.d a

a partir

de d.e prospecções

dentro

quadro tecnológico
ticos

~oàelo de ~~a posslvel

de. toda a área

não coincide

01).cu'L'bur a í.e. (cf.

e 1982),

p.ex.:

os dados sobre padrões

tribuição,

morfologia

tos demográficos,
'. sistemas

necessariamente
Allen

e TIichardson,J.971i

de abastecimento,

sociais,

o

Hodder, 1973

- localização,

dos sítios

de relações

Como

com GTUposli.ngüís-

de assenta~ento

e implantação

redes

acima mencionada.

dis-

- que remeteI2 a aspecgraus de pennanência

e

consti tu em UJIl corpo emjxí r-í co indispensá-

f

velo
Ummap eament o das aldeias
culo XIX e inicio

.do século

evidenci82l um padrão linear,
gv.lares que'osci12~
tro

de

raio

U1I1

entre

funerários.

espacial

consolidadas

por um.

'.tingente

re

expressas

por redes

dencererQ

do território

aberto

o que favorece

entre

pelo próprio
as aldeias

tribal

Boro-

a alta

mODi

s i s t ema cl8..nico.

se d eraos t r-am bao t au-

ne ces aar-í.amerrte em termos de um cori-

democr2.fico maior.
Por outro
,

tos periodicos
. anos,

VerffieDl0

relativamente

dentro

Lndi.v.í.dua'l , Viabilizada

e não estão

do rio

e spe ci e.Lraen t e por o ca.si á.o dos ri-

sistema

Cons equerrt eraerrt e as hierarquias

te fluidas

do f'Lrn do se

18 a 25 }TI. As co:w.unid~les instaladas

Todas as aldeias

ro caracterizam-se
lid'ade

espaç~~entos

mínimo de 50 km e s t avan interligad8.s

na í.s mais intensivas,
tuais

XX no curso médio e alto
.mantendo

,

concomitantes

lado,

os "magu.rus~I,a práti ca de deslocamen-

por peQllenos grupos ~ue podem durar

contri b1..
i era também par a a consolidação

ter '.c omuni tárias,

UJT:2-

vez que essas

rotas

d as

de 3 meses a dois

redes

de relações

prevêm frequentemente

inesta-

dias

em di versas aldeias,
as vezes lonbJ':L~.l).as.
Este f Luxo po pu.Lac ona'L,
,
,
dentro de UE2. areo. geografica
ampla e ecologicQillente diversificado.,
í

f avorece

.t..L.t.
a1',em o.as c onsuanues
t.roca s d·.fê'
·e a nr orr.aç ~
ao e d e continGentes

popu.Lac i ona.í s ,

s i e t ema de trocas

1)..21

já o'bae rvou von den Steinen

de ::::latérias primas r-a.r'as ,

(1894·:481). As si.n, as redes

c 0::::0

c er emon.i a.i s

,

e as

de troca

locais
as,

dentro

inpedem hostilidades.
abertas entre as c omunid aôes
,
de todo o territorio
tribal.
Os desloc8.Ecn-'cos de aldei-

por sua vez,

~

tões de salubridade,
Os dE,ldosetnográficos,
sobre o siste~a
~

N'

~

..1.--:l

.•

.J

nao sao moLJlV2.QOS
por r-ixas lncernas,
decadência

das consrt ruç ó es ou óbitos

principaben-'ce

agríCOla,

nas por oues-

aqueles

obtidos

por Serpa (1923)

deT:l.03tra~q'le os desloc&~entos

ao esto.o dí.r etumerrt'e lir;<1dos 2.0 cs~ot2.!:'!ento.dos solos

f'r-equerrt es ,

das aldeias
,

agr cu.Lt ave.ía,
í

f

!t

privacid~de

clâr-ica de tais artefatos

estes pode~ ?articipar

des de trocRs' ou de cessão de direitos
tades. ES:9~ra-se ,portanto,

de uso entre membros

no reGistro

para avaliar

das me-

ar-que o'Lo gí co uma distri bl.ü-

ção espacial não nitidaTl1ente nucleada,
ser um indicador

das re-

o que por

sua vez, poderia

o grau das redes de relações

sociais

·!"

e mesmo

cereI!loniais entre

dos diversos

r

perlodos

opostas nos assentamentos

~

de ocupaçao .

.; 4. Os dados arqueológicos

Fora~

clãs das metades

e as primeiras

prospectados

levantadas:

até agora 78 sítios arqueológicos

dos qua.í s a ma i or-ia se situa dentro
zadas no alto e-nédio:curso

hipóteses

de ti- áreas de amostragen,

do rio Vermelho

locali-

e de seus afluentes.

Tra-

\

ta-se de l~'abriGos
relevo,
ticos

sob-rocha

com presença "de arte rupestre

de 1 sítio de arte rupestre,

e de 61 sítios

de 3 sítios predominantemente

com predominância' de cerâmica,

to e dos quais 20 podem

ser identificados

distribuicionais

ao , 7.TIplantação no relevo,

como a natu_reza do quadro
h

r

III veis

aldeias

aspectos

temporais,

dos sitios,

morfolóGicos

dos artefatos

sua localiza-

e estratigráficos,

permitir85

dos qua.is o pr-íme

s-enç.ade gnJ.pos caçadores/coletores

r

ate agora a distin'

í

ro cor-r-e
soond e a rre-

e os dois últimos

a uma ocupaç ao
.

de grupos

e aca:1-

....

Os aspectos

ção de tres

lí

todos 8, céu aber-

com antigas

par..entos:Bororo.

ç

e::nbaixo

ceramistas

agricultores

r

dos quais a mais tardia

e represen-

tada pelos :Bororo.
As evidê::lciasmais antigas da coupaç áo humana , por ho ra
localizadas,

estão associadas

mad a s 'infel~iores de alcuns

a liDa tradição

dos abrigos

lítica que ocorre nas co.

e cujo quadro

tecnológico

apre

senta fortes seme Lhanç a s com a fase Par-ana'i ba , estabelecido. por
Scl1Fitz (1920) para o sudoeste

do Estado de Goias com datações

tas que .se si tuam entre 11.000

a 6.000 PJ?

racterizam-se

'por .í.n st.r'urnerrt
os plano-convexos

Os artefatos
retocados

absoln

liticos

ca-

no anverso

e

que serviar:r:
corno re.spadores.
Sntre
terizado
~

cupaçoes

o nivel temporal

aLtigo e o subsequente,

carac-

por sitios ba si camerrte li ticos· ou li to-cer8..nicos ou pelas
~

das caraad.a
s est ra t.i gr'àf'á cae superiores

ex.í.s+i r' LL1!l lapso te::-::noral
considerável.

dos abrigos,

0-

parece

'I'r-at.a=s e de um fenômeno

ta.:.-

bém constatado
que coincide
recebeu

para

explicações

poy: ..

do centro

satisfatórias

(cf.

segundo nível

bastante

prolongado

predominantemente
cultores

áreas

e nordeste

com o auge do "optimwn climáticum",

o
rece

o~tras

. res,
.\

a tecnologia

acrescentando-se

lidas.

circulares

jarros.

pratos

(cinzas

te

pó

VJD.

rasos

e tigelas

vegetais)

ferruginoso

2 em e as bordas
-Em nível

cer~icos

são e~ geral

infletidas

bem cO::J.O
grandes
tipos

das paredes

varia

e 2requentemente

s por 'enquarrbo

este

semelhanças

de ca-

de 1 a

reforçadas.

este

xo A, devido as eua s fortes
es tabe Le cí.dae

ou 1)0-

ae so c.iaôo ocasionalEen

espec i f í.ce.s na tra...l1sformação de alinento8

a éerâT71i
ca. Denonri.namo

ões maio-

quadro 't ecnoLcg.i co apresenta
,
sen que ate agora fossem localizadas

considerável,

atividades

a'L teraç

por diferentes

A espessura

que

se car'e.ct er-i.z.ar.

com 'bas es planas

.

(hemati ta).

agri

de recipien-

de machados lascados

é constituido

dos as sen tamerrtos

geneidade

utilização

e 8.0S qua.l s pode e~tar

,

erarn

com diâmetros

não sofreu

dos recipientes

O tempero 'da ar[;il0

rial)é

lascada

somente a presença

As formas básicas

por grandes

lí tica

pa-

e que desembocam. eIJ grupos

insta~ITõs em gr~~des aldeias

cerâmicos

1984).

gIV.:;!osque incialmente

variam de 165 a 420 m. Além de DEa crescente
tes

nao

da ocupação pré-colonial

e abrange

caçadores/coletores

e
~

mas que ainda

Sclmritz,

temporal

Brasileiro

uma homo
,
,
areas Qe

que envol ve s s e:n

quadr o tecnológic~

cora as tradições

Comple-

cer8ll1Íst~s

para a é,rea do Araguaia

e cu ja s f'o.rma.s cers..micas pare'.
.r,
"'" e ...l-P
".
(.C'CJ.. S ClT-"J.""Gz
1 .,
,cem aponua.r
para a u t-L"l"
r a zaç ao
rranerc
rmaç ,...,
ao d a manuaoca

1c~O
o2 )

''1-'1'"':;'''
-'
'T'"
\ L.S G,- J'I''-o C o'pe,
.rrn.es,

A s a 10.'
elas

•

I~
,
zam preIerenCla.LlYlente
em areas
n

•

longe dos cursos
apresenta

VI:!

de
ess tt e

d'8.;3"'u.8.
mai or es . A dí.srt r í.bu.i ào espacial
ç

sí tios

deste

poder=ae-cí.a
ma.is recentes,

ração mai s :intensiV2v

dc concorri tâncie-.

-.

ali

devido

8,

e:·:]lo-

ao aument o der::oGr2.fico e pressões

eco-

Lns t a.Lado

s, ne :;::ecLidaeIJ.que

-L"";:"1:'...Lf"'"'I

provenientes

Tomando por D2.se as
entre

grande parte
r

Par-a os

exc epcá one.Lr-errt e nas narGe::'ls doc
,
Levan t.ar- a .hipotesc. de que se trs.ta de 3.3-

, ..ca s - eX1Glyan
. .
~ 1e:nenvs.çno.aa ale
1oga
una C02p

paciais

dos sítios

CO:-:lp6rL:·:o
A, localizados

maiores,

prot~icos

1.oca 1l.

e os. e apaç arierrt os r-eduzí.d os pe rrri, t en ex-

padrão disperso

para a sua ria.i or-í.a , a possibilidade

sentamentos

1.1cempora1 se

~
sobre amplos chapadoes,

de cabe ce.í.r-as

cluir,

rios

III r ve

estes
da arte

rri v e L ten})oral.

doe peixes

~
as so c i aç oec

e os sítios

(cI.

vc:.,

Gross,

na base de recursos

1933; Jochi~,

1981).
as

,

a ceu aberto,

r'upe st r'e par ec e ter

83-

pode se SUGerir que

sido produzida

dur anbe ec t e

Entre
lóGico
aqui

este

do co:rr.plexo A e aquele

ção indigena

,-

d'agua,

registrado

nf tiCia

Cornp'LexoB, há uma

distando

as aldeias'

entre

e contorno

simples
">'\/.

da argila

. ,..0
Entvre os s.r t Cia
.r»
t os l'tl'lCOS
.
e sem Gargalo,

do barranco.
•

OCUp8.cursos

Os. arte-

-,,'

seBl-eSlericas

com gargalo,

11

co~ borda

menos f'r-equerites.

°,

vac i lh ames e' de

d'os

A eape s sur'a predo!TIj,ante das paredes
e o tempero principal

os rrrandes

T;1

tecn.o-

denominado

seglündo

por fo~&s

e Ilor "potes

os Bororo,

d a última

100 a 300

~

e o quadro

As aldeias

linear

cer2rrQCOGsao constituidos

direta
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